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25أنواع التحالفات اليت تقوم ما بني املؤسسات املتنافسة1

30أهم2

ة عن عمل شركتني يف نفس جمال الصناعة يف ظل وجود مقارنة النتائج املرتتب3
40حتالفات بينهما أو عدم وجود حتالف



مقدمة عامة



المقدمة العامة

أ

هذه . تعترب ظاهرة العوملة من أهم التغريات اليت مست احلياة البشرية ابتداء من تسعينيات القرن العشرين

. رضت واقعا جديدا على كل األفراد واملؤسساتالعوملة اليت تتخذ أبعادا اقتصادية، مالية، سياسية وثقافية ف

زواهلا يتحدد بكيفية تسيريها من فنشوء املؤسسات وتطورها وازدهارهــا أو. مرتبطة بالوسط الذي تعمل فيه

وتبقى املنافسة أهم التحديات اليت تواجه . جهة وبكيفية التعامل مع امل

. املؤسسة؛ إذ أن طريقة مواجهة هذه املنافسة هي اليت حتدد مصري املؤسسة

على كل مؤّسسة الزمااملنافسة، ومن ّمث أصبح حدههذا الواقع االقتصادي العاملي أدى إذن إىل تزايد و 

تعمل من خالهلا على حتليل الفرص املتاحة أمامها اسرتاتيجيةالوجود وضع ترغب يف االستمرار يف 

والّتهديدات اليت تفرض عليها، آخذة بعني االعتبار أّن هذه الفرص والّتهديدات مل تعد حمصورة يف بيئتها 

. فالعوملة أّدت إىل إزالة أغلب احلواجز اليت حتول دون انتقال رأس املال من مكان آلخر. الوطنّية

فإّما أن تبقي على . تسمح هلا مبواجهة املنافسةاسرتاتيجيةوتتوّفر للمؤّسسة يف الوقت الّراهن عّدة بدائل 

الوضع القائم، أو تعمل على تقليص نشاطها من خالل الّرتكيز على نشاط حمّدد، أو قد متيل املؤسسة إىل 

ميكن أن تتّم يف ظّل اسرتاجتيـات أخرى تقـوم وجتدر اإلشارة إىل أّن هذه االسرتاتيجيات املختلفة. الّتوسع

. على العمل والّرتكيز على صنـاعة واحـدة، أو الّتوجه حنو العمل يف أكثر من صناعة أو قطاع واحد

وجتدر اإلشارة إىل أن اختيار إحدى هذه االسرتاتيجيات يتوّقف على إمكانيات وتصّورات املؤّسسة، فقد 

إسرتاتيجيتهابيق تتوّىل املؤّسسة الواحدة تط

تقوم على ابتالع إسرتاتيجيةالّشراء والّدمج، أي إسرتاتيجيةورفع وحتسني مستوى اإلنتاج، أو من والتوظيف

.   املنافسني الّصغار، قصد امتالك قدرة على مواجهة منافس أو منافسني آخرين أقوياء



المقدمة العامة

ب

إّن املشاكل املختلفة اليت اعرتضت عمليات االندماج والّشراء، وهي املشاكل اليت تعود إىل صعوبات ترتبط 

بارتفاع أسعار شراء املؤّسسات القائمة؛ وهي مسألة ذات صلة باألسواق املالية، أو بسبب وجود قيود 

ات أو فروع من شركات حمّلية، كّلها قانونية ُحتول دون حتّقق عمليات االندماج أو شراء أطراف أجنبية لشرك

. عوامل سامهت يف احلّد من هذا الّشكل من أشكال الّتوسع

هذا الواقع أوجد شكال آخرا من أشكال الّتعاون، يتمثل يف إبرام حتالفات مع أطراف منافسة هلا، تسمح هلا 

تساب مزيد من القوة اليت متكنها من جهة بتفادي املنافسة القاتلة فيما بينها، ومتكّنها من جهة أخرى من اك

 .

ويعترب .  لقد ظهرت الّتحالفات يف العديد من القطاعات االقتصادية ما بني شركات كبرية معروفة عامليا

لكن هذا ال يعين . الّتحالف ما بني املؤسسات شكال من أشكال التعاون الذي يقوم ما بني طرفني على األقل

قا أن إقامة حتالف ما بني طرفني يعين غياب املنافسة بينهما، ذلك أّن التحالف عندما يقوم فإنّه يتم ما إطال

بني عدد من األطراف اليت ال متثل إال جزء من السوق، ومن ّمث فيمكن الّنظر إىل التحالف على أنّه نوع من 

. طراف املتحالفة يف جماالت أخرىالّتعاون يف نفس القطاع، مع إمكانية بقاء املنافسة ما بني األ

إن التحالف اليوم يعترب ضروريا ملواجهة التحالفات املفروضة على املؤسسات، وهي حتديات متعددة منها ما 

فتعّقد البحوث التكنولوجية وارتفاع تكاليف البحث . هو تكنولوجي، ومنها ما هو ذو طبيعة مالية أو بيئّية

هو حال الشركات ثافة الرأمسالية العالية، مثل مايف بعض القطاعات ذات الكوالّتطوير، خاصة العاملة منها

، تفرض على املؤّسسات العاملة يف ...والشركات العاملة يف جماالت اإلعالم اآليل واألدويةوالبرت وكيماوية

.هة أعباء عمليات البحث والتطويرهذه القطاعات الّدخول يف حتالفات فيما بينها من أجل مواج
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ج

:ءا على مامت تقدميه ميكن صياغة االشكالية التالية وبنا

كيف ميكن للتحالفات اإلسرتاتيجية ان تكون خيار ملواجهة املنافسة؟

:األسئلة الفرعية

ما املقصود بالتحالف االسرتاتيجي؟ وما هي خصائصه؟-

ما املقصود باملنافسة وما إسرتاتيجيتها؟-

املنافسة؟يات التحالفات يف جتنب حتدردو ما-

:فرضيات البحث

وهو خدمة البحث ومساعدتنا  أاللقد متكنا من صياغة بعض الفرضيات تنطوي كلها حتت مفهوم واحد 

كشىت خلفيات املوضوع، مساعدتنا على كشف املوضوع، بعد إملامنا مبختلف املراجع واملعطيات املتعلقة 

.باملوضوع وكانت هذه الفرضيات كالتايل

التحالف اإلسرتاتيجي يعمل على خلق عالقة ودية من خالل حتقيق أهداف ومصاحل :األوىلالفرضية -

.مشرتكة ألطراف التحالف

للعديد من األبوابوكذا فتحالعمل يف سوق حمدود التحالفات اإلسرتاتيجيةجتنب: الفرضية الثانية-

.املنافسني

.رفع من األداء والقدرات اإلسرتاتيجية للمؤسسةالتحالف االسرتاتيجي يؤدي إىل ال: الفرضية الثالثة-

: أهداف البحث
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د

.التعرف على مفاهيم ضيقة حول التحالف اإلسرتاتيجي-

.اآلفاق اجلديدة للتحالف اإلسرتاتيجياكتشاف-

؛إبراز األمهية البالغة اليت تلعبها مؤسسة سوناطراك ودورها يف يف التقليل من املنافسة-

.لبحث العلمي اجلزائري مبواضيع جديدةاملسامهة يف دعم ا-

:أمهية البحث

إبراز أمهية التحالف اإلسرتاتيجي بالنسبة للمؤسسات -1

املسريين واملنظمني داخل املؤسسات اجلزائرية بوجود وسائل حديثة النشأة تسمح هلم انتباهلفت حماولة-2

.والتحكم فيهااالقتصاديةمبسايرة التغريات 

اإلسرتاتيجيةبعد النظري يتمثل يف إثراء املكتبة اجلامعية مبوضوع جديد اال وهو التحالفات من الاألمهية-3

.على الرغم من قلة املراجع املتخصصة يف ذلك

وواقعها يف اإلسرتاتيجية لدخول األسواق الدولية من البعد األكادميي فهي دراسة أهم البدائل األمهية-4

.املؤسسات اجلزائرية

:سةالدراحدود 

04/06/2015إىل غاية 04/05/2015كانت مدة الرتبص ممتدة من : احلدود الزمنية-

.وهرانببطيوة والية املتواجدةGNL/Zشركة سونطراك فرع:املكانيةاحلدود -

:املنهج املتبع يف الدراسة
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ه

ليلها واخلروج وحتقمنا جبمع املعلومات املتعلقة باملوضوع دراستها حيث.مت إتباع منهج وصفي حتليلي

.سوناطراكعلى شركة هاوإسقاطبنتائج عن اإلشكالية العلمية املدروسة يف اجلانب النظري 

، التحالفاتإميان وديع عبد احلليمالدراسات السابقة املعتمد عليها يف حبثنا :الدراسات السابقة .1

رسالة مقدمة للحصول . ةاإلسرتاتيجية بني الشركات املصنعة للدواء كمدخل لتحسني القدرة التنافسي

بلعور وكذا .2004. جامعة عني مشس. كلية التجارة.  على درجة دكتوراه الفلسفة يف إدارة األعمال

. حالة   جممع صيدال.أثر اسرتاتيجية الشراكة على الوضعية املالية للمؤسسة االقتصادية،سليمان

2003. االقتصادية وعلوم التسيريكلية العلوم. مذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستري

2004ـ 

:تقسيم الدراسة

للتعرف على املوضوع املنافسة وهذاكخيار ملواجهة اإلسرتاتيجيةهذا البحث يتناول دور التحالفات 

ودخول حقل املؤسسات الوطنية وإبراز دورها يف تقليل من املنافسة بأسهل طريقة ممكنة من خالل تقدمي 

جانب نظري وآخر تطبيقي، : نقاط األساسية باملوضوع وقد مت تقسيم الدراسة إىل جانبنيأدلة تعريفية بال

ويتضمن الفضل الثاين .اإلسرتاتيجيةالتحالفات أساسيات حولالفصل األول:يتكون اجلانب النظري من

نظري على شركة دراسة ميدانية السقاط اجلانب ال: اما اجلانب التطبيقي يتضمن .املنافسة وامليزة التنافسية 

.سونطراك

:مصادر مجع املعلومات

.
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و

:املوضوعاختياراألسباب اليت أدت إىل 

افة ال ميكن أن نقول أن هذا املوضوع أي حبث ال خيلو من دوافع تثري رغبة الباحث للتوغل يف مصادر الصح

أملتها الرغبة الشخصية فكانت االسرتاتيجيةوخلفيات موضوعة فقد كانت دواع هلذا املوضوع التحالفات 

.منها دوافع ذاتية وأخزى موضوعية

هو جديد من شأنه إثراء مكتبتنا من جهة :الدوافع الذاتية-

.هذا املوضوعومن جهة أخرى لفقر الدراسات يف

ميزة تنافسية ملا وفرت لنفسها اكتساباستطاعت:الدوافع املوضوعية-

اجلزائرية اليت البد هلا سوى النهوض ودفع عجلة االقتصاديةمن تكنولوجيا، وفقدان ذلك يف مؤسستنا 

.التنمية

.احلد من املنافسةالسرتاتيجية يفاظهار مدى دور التحالفات ااوكذ

.معرفة أمهية البالغة اليت يكتسبها هذا املوضوع وخاصة لدى الشركات الكربى-

كذلك لتزويد مكتبة اجلامعة مبوضوع هام مت يتم التطرق إليه-

:صعوبات البحث

بعامل املرونة إال أننا قد واجهنا عراقيل خالل القيامالمتيازهبالرغم من أنه موضوع سريع التناول 

:البحث منها



المقدمة العامة

ز

صعوبة احلصول على املصادر واملراجع املتعلقة جبوهر املوضوع على مستوى السوق الوطنية ونقصها يف -

.

.كما أن أغلبية املراجع اليت مت احلصول عليها من شبكة األنرتنت-

.اتيجيةقلة الكتب املتخصصة يف جمال التحالفات اإلسرت -

.صعوبة احلصول على معلومات خاصة بالدراسة التطبيقية نظرا حلساسة مؤسستنا-

.صعوبة اجياد مؤسسات متحالفة اليت ينطبق معا موضوع حبثنا 



7

:األولالفصل 

االستراتیجیةفاتأساسیات حول التحال
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:متهيد

ن يكون يف ظّل عوملة االقتصاد، وميل الّشركات املتعّددة اجلنسيات إىل اهليمنة على االقتصاد الّدويل سوف ل

مع إسرتاتيجيةفرص على البقاء يف السوق إال بإبرام اتفاقات وحتالفات القدرة و الأمام الّشركات الصغرية 

. شركاء أقوى

ففي ظّل هيمنة الّشركات املتعّددة اجلنسيات على خمتلف األسواق، يصبح الّتحالف ضرورة حتمية للّشركات 

فالتحالفات تسمح للّشركات . إىل جانب الشركات الكبريةالّصغرية حىت تضمن بقاءها يف خمتلف األسواق 

.الصغرية باالستفادة من مزايا عديدة يف خمتلف جماالت النشاط االقتصادي
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حتديد معىن التحالف االسرتاتيجي: املبحث األول

لف قبل اخلوض يف حتليل ظاهرة التحالف االسرتاتيجي بني الشركات، ينبغي توضيح مفهوم التحا

.االسرتاتيجي بتقدمي جمموعة من الّتعاريف اليت تناولته، مع عرض خمتلف الّنظريات املفسرة للتحالف

ودوافعهتعريف التحالف االسرتاتيجي: ألولاملطلب ا

وينصّب هذا التعاون على . ميكن القول إّن الشراكة والتعاون مها نوع من التعاون ما بني أطراف معينة

ّمث جند أّن مفهوم الشراكة يعّرب عن التحالف، إذ يستعمل هذان املصطلحان كمرتادفني،  ومن. جماالت خمتلفة

وسنستعمل خالل هذا البحث مفهوم 1. كل ما يف األمر أّن مصطلح الشراكة أعرق وأوسع استعماال

. التحالف، للتعبري عن شكل من أشكال التعاون

تعريف التحالف االسرتاتيجي.1

هذا التعدد . اهتمام الدارسني واحملللني، جند أّن مفهوم التحالف قد عرف بطرق عديدةكأي مسألة هامة تثري 

. ميكن تفسريه باختالف زوايا الّنظر إىل مسألة التحالف، واختالف نقاط الرتكيز بالنسبة لكل تعريف

إبراز يف هذا اجلزء من البحث على تقدمي مجلة من التعاريف اليت تناولت موضوع التحالف، معسنربز

ء نظرة 

.عاّمة عن مفهوم الّتحالف

.أهّم تلك التعاريفسنربز.التحالف االسرتاتيجيتعاريفلقد تعددت 

قدمة رسالة م."التحالفات اإلستراتیجیة بین الشركات المصنعة للدواء كمدخل لتحسین القدرة التنافسیة"إميان وديع عبد احلليم، 1
.17ص . 2004. جامعة عني مشس. كلية التجارة.  للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف إدارة األعمال
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:التحالف التكنولوجي.1.1

ركات، بغرض حتقيق الّنفع من االبتكارات أّن التحالف هو اتفاقيات بني ش) Mount(يرى مونت 

2. واالخرتاعات احلديثة، املتحّققة يف قطاع من قطاعات النشاط االقتصادي

. التنافسية

:التحالف يف معناه الواسع.2.1

هذا . التحالف هو اتّفاق تعاون ما بني شركات تعمل يف نفس القطاعأنّ ) Thompson(يرى تومسون 

االتفاق خيّص جانب البحوث املتعلقة بتطوير التكنولوجيا، االستخدام املشرتك للتسهيالت يف جماالت 

. لتسويقلمنتجات أو جتميع منتجات مشرتكة، اإلنتاج، كتصنيع مكّونات 

اسعا من نشاط املؤسسات، حبيث يتبّني من خالله أّن املعامالت اليت املالحظ أّن هذا الّتعريف خيص جماال و 

تتّم ما بني املؤسسات املتحالفة ختتلف يف طبيعتها عن املعامالت اليت تتّم ما بني مؤسسات ال تربط بينها 

صد عالقة حتالف، حيث جند أّن نوع العالقات بني الشركات املتحالفة تقوم على التعاون وتبادل اخلربات، ق

لكّنه من الالزم القول أنّه رغم اّتساع هذا النوع من التعاون إال أنّه . االستفادة أكثر من مزايا هذا التعاون

. يبقى دون حالة االندماج الكامل

:التحالف كنوع من التكامل اخلاص مبجال معني.3.1

.  36ص. نفس املرجع السابق2
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Golden(يرى كّل من جولدن ودولينغر  & Dollinger, 1993(د بني شركتني أو أكثر عق: أّن التحالف هو

؛ مع بقاء  ...يرمي إىل حتقيق نوع من التكامل، والعمل على تنسيق يف جماالت عدة، مثل اإلعالن، الشحن

وكهدف فإّن هذا التعاون يرمي إىل جتاوز نقاط الضعف اليت متيز  . كل طرف حرا غري خاضع للطرف اآلخر

مح هلا جمتمعة مواجهة املنافسة املفروضة عليها من كل شركة مبفرها، ومن ّمث اكتساب نقاط قوة جديدة، تس

. أطراف أخرى

اإلشارة إىل أّن هذا الّنوع من التحالف قد يشمل جماال حمددا من جماالت نشاط الشركتني أو الشركات تبني

3. املتحالفة

ف من خنلص للقول أّن التحالف هو عبارة عن اتفاق بني طرفني أو أكثر يتحقق يف ظل احتفاظ كّل طر 

يتّم مبوجب هذا التحالف االستفادة من . أطراف الّتحالف خبصوصياته اليت جتعله يتمّيز عن غريه من احللفاء

هلا بزيادة فعاليتها، بشكل يسمح هلا بتفادي أوجه القصور الذي مييز عملها بشكل منفرد، وهو ما يسمح

مع العلم أّن التحالف يقتضي .  بتخفيض تكاليفها اإلنتاجية أو زيادة حصتها داخل السوق اليت تعمل فيها

.تقييما دوريا قصد تفادي األخطاء من أجل حتسني األداء

حلرب بني املتنافسني يف جمال فبدال من ا. هذا التحالف يسمح بتجاوز النتائج املرتتبة عن املنافسة القاتلة

املتحالفون لتحقيق أهداف مشرتكةمعني، يتحالف 

:االسرتاتيجيةـ دوافع التحالفات 2

:السوقيالدخول إىل السوق ودوافع أخرى مرتبطة بالتموضع مرتبطة بدوافع 1-2-

3738ذكره، ص صسبقإميان وديع عبد احلليم مرجع 3
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.خلق أسواق دولية جديدة-

.ض عملية دخول األسواق الدوليةجتاوز القيود القانونية واألنظمة السياسية اليت تعرت -

.الدفاع عن التموضع السوقي يف األسواق احللية-

4:دوافع مرتبطة باملنتج2-2

.غلق الفجوات يف خط املنتج احلايل-

.توسيع خط املنتج احلايل-

.متيز القيمة املضافة إىل املنتج-

:السوق/ دوافع مرتبطة باملنتج3-2

.فضاءات أسواق جديدةدخول منتج جديد إىل -

الدخول أو احملافظة على خيار دخول صناعات جديدة عندما يقوم عرض املنتج اي إنشاء وحدات -

.أو جزاء أو عروض ملنتج شركات جديدة‘ جديدة 

4-2:

.تقليل التهديدات احملتملة الناجتة عن املنافسة املستقبلية-

.على قيود الدخول التشدد عند الدخولإزالة أو التغلب -

.التحول يف األساس التكنولوجي للمنافسة-

262ص.2009لثقافة ، عمان دار ا.منظور المیزة االستراتیجبةنظم المعلومات اإلستراتیجیةحسین الطائي، ددمحم عب4
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:دوافع مرتبطة بتوقيت دخول السوق5-2

.والتطويرتسريع عملية دخول منتج جديد إىل فضاءات أسواق جديدة بواسطة تسريع عملية البحث -

:دوافع مرتبط بكفاءة استخدام املوارد6-2

.نيعختفيض كلف التص-

.ختفيض كلف التسوق-

:وافع مرتبط بتقليل وزيادة املوادد7-2

5.باملشروعحشد جمموعة املاد املطلوبة يف ضوء ضخامة نفقات البدء -

ختفيض املخاطر املرتبطة برأس املال البدء بالشروع والذي يتطلب مواد ضخمة-

.عدم تأكد تكنولوجي-

.عدم تأكيد سوقي-

. م التأكيد البيئيأنواع أخرى من عد-

:املهارةدوافع مرتبطة بتعزيز 2-8

.تعلم مهارات جديدة من الشركاء املتحالفني-

.تعزيز املهارات احلالية عن طريق العمل مع الشركاء املتحالفني-

مبادئ التحالف االسرتاتيجي3

تصور على أساس أربع نقاط مفتاحية: مبادئ التحالف): 1(شكل 

262ص.مرجع سبق ذكرهدمحم عبد حسین الطائي، 5
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EBF issue 9, Alliance Stratégy linking motives with benefits,Dominique Jollyـ29
, p5spring 2002

يبني الشكل السابق حتالفا بني مؤسستني استطاعتا حتديد هدفا مشرتكا بينها، وتسعيا معا لتحقيقه، -

، إما لضعف املوارد املالية، أو لقلة اخلربة، أو لكون وأدركت كل مؤسسة استحالة حتقيق اهلدف منفردة

.اهلدف حيتاج إىل قدرات أكرب من إمكانية كل مؤسسة على حدة

طيلةـ يتم أوال حتديد اهلدف، مث وضع اخلطة الكفيلة بتحقيق اهلدف، مع االتفاق أوال على الرقابة املشرتكة 

.يزرع الثقة، ويسمح باستمرار التحالفمدة التحالف، وهذا ما يرفع الشك ومينع االحتيال و 

Bاحلليف

Bموارد Aموارد 

Aاحلليف

االستفادة 
من مزايا 
التحالف

االستفادة 
من مزايا 
التحالف

ـ قيادة مشرتكة للتحالف 

ـ وضع املوارد املتاحة يف خدمة جمال التحالف

ـ اقتسام املخاطر والتكاليف 

ـ التطوير املشرتك للمنتجات

ـ كل منظمة تبقى

حتديد اهلدف من التحالف   -

إعداد مشرتك للخطة  -

حتديد آليات الرقابة املشرتكة- 

استغالل املوارد يف خدمة هدف التحالف
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ـ بعد ذلك يتم وضع املوارد املتاحة لدى املؤسستني خلدمة هدف التحالف، وليس بالضرورة أن تكون 

باخلربة، فالتحالف Bباملال وتشارك املؤسسة Aاملشاركة باملوارد من نفس النوع، فقد تشارك املؤسسة 

حد عناصر القوة، وال مينع ذلك أحيانا من جتانس املوارد بني أصال إمنا وجد لفقدان إحدى املؤسستني أل

.املؤسستني إذا كان اهلدف من التحالف هو التوسع أكثر

ـ يتم استغالل املوارد املوضوعة يف خدمة التحالف، ويسمح ذلك باستفادة املؤسستني من النتائج اإلجيابية 

.هلذا التحالف

تحالفالنظريات املفسرة لل: يناملطلب الثا

تعترب ظاهرة التحالفات ظاهرة حديثة النشأة، ارتبطت بالتطورات اليت حصلت على مستوى االقتصاد 

العاملي، واليت جتلت يف شكل ظهور منظمة التجارة العاملية واجتاه االقتصاديات العاملية إىل التحرر، خاصة 

ت اليت تناولت هذه الظاهرة بالدراسة هي وباعتبارها األمر كذلك فإّن النظريا. بعد فشل التجربة االشرتاكية

6: . نظريات حديثة النشأة

عموما ميكن حصر أهّم النظريات اليت تناولت ظاهرت الشراكة أو التحالفات بالدراسة يف نظريتني، مها 

. نظرية تكاليف الصفقات ونظرية الوكالة

نظرية تكاليف الصفقات-1

مذكرة تدخل ضمن . مجمع صیدالحال".ةأثر استراتیجیة الشراكة على الوضعیة المالیة للمؤسسة اإلقتصادی"بلعور سلیمان6

.24ص 2004ـ 2003. االعمالتخصص ادارة،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر. متطلبات نیل شھادة الماجستیر
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يف دراسته للعوامل املفسرة الرتفاع تكاليف الصفقات ) O. Williamson(يرى املفكر ويليامسون 

بأّن هذه األخرية تتحدد مبا يلي

. تصحيحها

ّتم على ـ التخصص الكبري لألصول، حبيث يصبح من الصعب توجيهها الستعماالت أخرى، ومن ّمث يتح

املؤسسة ختصيص موارد كبرية ملواجهة حاج

. ـ ارتفاع تكاليف جتديد العقود ما بني األطراف املتحالفة

ـ عدم امتالك املتنافسني للمعلومات الكافية عن السوق، خاصة يف ظل ميل املتنافسني إىل استعمال احليل 

. مل املنافسني أعباء تنتج عن هذا العاملواملراوغة من أجل تغليط املنافسني، يتسبب يف حت

. ـ إمكانية ظهور وضعيات احتكارية، مما يؤدي إىل ارتفاع األسعار

. التنفيذمرحلة التفاوض، مرحلة إبرام العقد، مثّ مرحلة وضعه موضع 

فخالل مرحلة التفاوض، يتحمل الطرفان املتعاقدان تكاليف البحث والتشاور والتفاوض حول خمتلف 

، مث بعد ذلك تأيت مرحلة إنشاء العقد، وهنا يرتتب عن هذا املشروع ...النقاط املتعلقة بالعقد املربم بينهما

يتحمل الطرفان املتحالفان تكاليف تنفيذ ، ويف األخري...تكاليف توحيد املعايري وإثبات جودة املنتجات

7...املشروع واخلاصة بالضرائب ومواجهة النزاعات املختلفة

25سبق ذكره، ص ع، مرجرسليمان بلعو 7
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وأمام تعدد هذه التكاليف، وسعيا منها لتخفيضها، تلجأ املؤسسات إىل إبرام حتالفات فيما بينها، باعتبار أّن 

. التحالفات أفضل طريقة ملواجهة ارتفاع التكاليف

هذه النظرية تعترب مهمة لفهم عالقات الشراكة والتحالف اليت تقوم ما بني طرفني أو أكثر، إال بالرغم من أنّ 

. حوالبشكل دقيق، وهذا بسبب تعدد هذه التكاليف وخضوعها ملؤثرات خمتلفة تتغري بتغري األ

نظرية الوكالة -2

جيب القول أّن اهلدف األساسي من إبرام عقود التحالف ما بني األطراف املختلفة، هو بغرض حتقيق املزيد 

إال أّن . من األرباح أو على األقل احملافظة على نصيب من السوق، يضمن حتقيق مستوى معني من األرباح

ارة الشكوك ما بني األطراف املتحالفة، مما خيل بعامل السعي املفرط لتحقيق هذا اهلدف قد يتسبب يف إث

. الثقة املوجود بينهما

. ترى نظرية الوكالة بأن التحالف يعترب أهّم أشكال التعاون بني الفرقاء املخت
8

:االسرتاتيجيالتحالفوجماالت أنواع: لثاملطلب الثا

لتحالف ما بني أشكال عديدة، ختتلف حسب طبيعة النشاط االقتصادي ميكن أن منيز ضمن عملية ا

. املمارس وحسب اهلدف من التحالف

: ومنيز ضمن أنواع التحالفات ما بني التحالفات التالية

. 25.24صاملرجع السابق صنفس .8
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:تحالفات بالنظر إىل طبيعة النشاطأنواع ال-1

: ضمن هذا التقسيم منيز ما بني

.ـ املشروع املشرتك

.ـ التعاون من الباطن

.ـ التحالف املايل

.ـ التحالف التسويقي

. ـ التحالف التكنولوجي

: درجة أو نطاق التحالفات2

إّن التحالفات اليت تتّم ما بني الشركات ميكن أن تنصّب على نشاط واحد من أنشطة أحد األطراف 

. وقد ميتد التحالف لعدة أنشطة ممارسة من قبل األطراف املتحالفة. املتحالفة

ما ميكن تسميته بالتحالف األفقي، مبعىن حتالف وهو:واحدالفات اليت تنصب على نشاط التح- 2-1

فقد ينصّب التحالف على . يتم ما بني شركات تتنافس فيما بينها، من خالل ممارسة نفس النشاط

...اإلنتاج، التمويل، التسويق، والبحث والتطوير

حالف ميس عدة أنشطة، قد تكون متعلقة هنا جند أن التّ : التحالفات اليت متس عدة نشاطات- 2-2

، وضمن هذا النوع من التحالفات ميكن أن نذكر التحالفات ...باإلنتاج، التسويق، والبحث 
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الرأسية، اليت تتّم ما بني عدة أطراف، تعمل يف جماالت خمتلفة لكنها مكملة لبعضها البعض، تؤدي 

9. يف النهاية إىل احلصول على منتوج واحد

التحالفات بالنظر إىل قوة األطراف املتحالفةأشكال3

: بالنظر إىل قوة األطراف املتحالفة، ميكن أن منّيز بني أشكال التحالف التالية

قد يكون الطرفان املتحالفان عبارة عن شركتني متتلكان موارد : حتالف يقوم ما بني طرفني ضعيفني3-1

هذه . كتساب قوة أكرب، توفرها عملية مجع القوى الفرديةحمدودة، ومن مثّ فإّن حتالفها يكون بغرض ا 

.القوة تظهر يف تزايد القدرة التنافسية للطرفني املتحالفني

إّن التحالف من املمكن أن يتّم ما بني طرفني أي شركتني :حتالف ما بني طرفني متباينني يف القوة3-2

رة عن شركة متتلك مؤهالت كبرية، لكن هذا فقد يكون أحد أطراف التحالف عبا. 

ال مينع هذا الطرف من الدخول يف حتالف مع طرف ثان أضعف وأقل شأنا منه، إال أنّه يتمّتع ببعض 

قدم على الدخول يف مثل هذا لكن جيب القول أّن الطرف األقوى ال ي. املزايا النسبية يف جماالت حمددة

صول على منافع ومزايا أكرب من هذا التحالف، ممّا لو بقي يعمل احلضمن لهمن التحالف إال إذا النوع

. . بصورة منفردة

وجتدر اإلشارة إىل أن هذا الشكل من أشكال التحالف، ترتتب عنه نتائج سلبية بالنسبة للطرف 

فقد أفضى التحالف الذي قام ما بني . تابع للطرف األقوىاألضعف يف التحالف، حبيث يتحول إىل جمرد 

وشركة قوية هي هوندا الكورية إىل هيمنة هذه األخرية على الّشركة ،Roverشركة ضعيفة تعرف باسم روفر 

. األوىل، حبيث كانت نتيجة ذلك اختفاء أغلب منتجات الشركة الضعيفة

.55إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص 9
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ضعيف ممكن دون أن يؤّدي إىل ا بني طرفني أحدمهالكن من ناحية ثانية، هناك من يرى أّن التحالف م

النتيجة السابقة الذكر، لكن يشرتط يف هذا الشكل من أشكال التحالف أن يكون ضعف أحد األطراف يف 

جمال التحالف فقط، وليس ضعفا مطلقا؛ مبعىن أن يكون هذا الطرف الضعيف قويا يف جماالت أخرى، وهي 

ا يف جناح التحالف، الذي ينتهي يف النهاية بتدعيم القوي لنقاط قوته، ويقوم القوة اليت ميكن أن يستفاد منه

10. اجلانب الضعيف مبعاجلة جوانب الضعف فيه

قد يتّم التحالف ما بني طرفني أو أكثر يتمتعان بقوة كبرية، لكنهما يأمالن من وراء : حتالف األقوياء3-3

ؤهالمها الكتساب قدرة تنافسية أكرب، متكنهما معا من هذا التحالف إىل حتقيق املزيد من القوة اليت ت

 .

من خالل استعراض أشكال التحالف السابقة، اليت ّمت فيها االعتماد على معيار قوة األطراف املتحالفة، 

القدرة الّتنافسية لألطراف املتحالفة، وهو نستخلص نتيجة هامة، وهي أّن الّتحالف يكون دائما بغرض زيادة 

. ما يتجسد يف زيادة منافع تلك األطراف

أشكال التحالف بالنظر إىل العالقات اليت تربط األطراف املتحالفة 4

تمي إىل نفس القطاع، كل شركة تعمل على االستحواذ على جزء من السوق، وهذا يتّم على شركات تن

الشركات يف قطاعات خمتلفة ال تداخل فيما بينها، ومن ّمث ال يكون أن تعملأو . حساب األطراف األخرى

. هناك أي تنافس بني هذه الشركات

.63ص ،بق ارجع سنفس امل10
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التحالف بني الشركات املتنافسة4-1

لّشركات املختلفة على اإلنتاج يف ظل تنامي وسائل النقل واالتصال ووسائل اإلنتاج أّدى إّن تزايد قدرات ا

إىل تزايد العرض السلعي، ممّا أّدى إىل تزايد حّدة املنافسة بني تلك األطراف، لالستحواذ على جزء من 

. هذا الّتنافس كان يف غالب األحيان ينتهي بإفالس الشركات األضعف. السوق

هذا املصري اخلطري، تضطر الشركات اليت ترى أن وجودها مهدد، إىل الدخول يف حتالفات مع وملواجهة

وميكن هلذا التحالف أن . شركات أخرى، متتلك موارد اقتصادية، تسمح هلا بتجاوز النقص الذي تعاين منه

تعود عليها بالفائدة، يتّم ما بني شركات متنافسة، ترى أّن الدخول يف حتالف يسمح هلا بتوفري موارد كبرية،

. أحسن مما لو بقيت يف حالة منافسة قاتلة

وهكذا جند أّن الظروف العاملية حتمت على الشركات املتنافسة الدخول يف حالة منافسة يف إطار تعاوين، أو 

. 11ما ميكن تسميته باملنافسة الّتعاونية

.P( وغ ـسـت وديـاريـن غـل مـز كّـ سة، ميويف دراستهما ألشكال التحالف الذي يقوم بني الشركات املتناف

Dussauge & B. Garrette ( ما بني التحالف املتكامل، التحالف املشرتك، وحتالف شبه الرتكيز، وهذا

 .

:التحالف املتكامل1- 4-1

ن أطراف التحالف تتّم يف شكل أصول وموارد يف ظل هذا النوع من التحالف جند أّن مسامهة كل طرف م

ومؤهالت ال يوفرها الطرف اآلخر، حبيث يؤدي جتميع تلك املوارد إىل 

43 ص التسویق الدولي ، اإلسكندرية طبعة 2001 عبد السالم أبو قحف 13
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وخري مثال على هذا النوع من التحالف هو قيام شركة ما مثال بتسويق منتجات . متكني املشروع من العمل

. شركة أخرى يف بلد الشركة األوىل، على أن تقوم الشركة املتحال

هذا النوع من التحالف يتم ما بني شركتني أو أكثر من أجل إنتاج، بيع أو :التحالف املشرتك1- 4-2

تطوير منتوج معني، على أن يتّم التعاون يف جمال التطوير واإلنتاج املشرتك، مع متّتع كل طرف حبريته يف جمال 

. التوزيع

م هذا النوع من التحالف هو االستفادة من خربات مجيع األطراف من أجل رفع مستوى والغرض من إبرا

. اإلنتاج واالستفادة من اقتصاديات احلجم

:الرتكيزشبه حتالف-2- 4-1

عندما يتعّلق األمر بالصناعات الكبرية، اليت تتطلب تكنولوجيا عالية تلجأ الشركات إىل إبرام هذا النوع من 

، يسمح مبواجهة املنافسة )كونسورسيوم(شكل كيان مشرتك يسمى احتاد مصانع التحالفات، واليت تأخذ

ويتميز هذا الشكل من أشكال التعاون يف اتفاق الشريكني املتحالفني على إنتاج وبيع . الكبرية يف األسواق

ن هذا 

. املشروع تعترب منتجات مشرتكة، تسوق يف إطار غري تنافسي بني املؤسسات املتحالفة

وجتدر اإلشارة إىل أنّه يف ظل هذا النوع من التحالف، تقوم الشركات اليت تتعاون فيما بينها على التعاون يف 

تكاليف اإلنتاج، خاصة جمال البحث، التطوير، مث اإلنتاج والبيع، حبيث ينتج عن هذا التعاون ختفيض

12.التكاليف اخلاصة بالبحث والتطوير

12 Aliouat B. Les stratégies de coopération industrielle. Edistion، Economica, Paris 1996, p. 148.
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ة السيارات واالسلحة ميثل اجلدول التايل انواع التحالفات اليت تقوم ما بني املؤسسات املتنافسة يف صناع

.توالطائرا

سةأنواع التحالفات اليت تقوم ما بني املؤسسات املتناف: 1جدول رقم 

حتالف شبه الرتكيزحتالف التكامل املشرتكحتالف متكامل

التعريف
مؤسسة متتلك شبكة توزيع وتبيع 
منتوجا مطورا من طرف مؤسسة 
.منافسة، تريد تسويق هذا املنتوج

أو / جمموعة مؤسسات تطور و 
مركبا مشرتكا يدخل يف 

.املنتجات اخلاصة بكل طرف

احتاد مصانع 
بني ) كونسورسيوم(

سسات متنافسة تطور، مؤ 
.تنتج وتبيع منتوج مشرتك

اهلدف
توسيع تكاملية املسامهات دون 
اللجوء إىل االستثمار يف أصول 

.متماثلة بني الشركاء

الوصول إىل احلجم احلرج يف 
إنتاج مركب أو مرحلة من 

النشاط، دون اللجوء إىل مورد 
.خارجي

الوصول إىل احلجم احلرج 
يف قطاع النشاط، دون 

.للجوء إىل الرتكيزا

األثر على
املنافسة

املنافسة تكون غري ظاهرة يف 
املنتوجات األخرى، بينما ال تبقى يف 

.املنتوج حمل التحالف

املنافسة باقية خبصوص 
.املنتوجات النهائية

املنافسة تلغى يف املنتوج 
.املشرتك

نوع التنظيم 
الّسائد

كل طرف يقوم بوظائف حسب 
وقد يكون . لكهااألصول اليت ميت

اإلنتاج والبيع من طرف فرع 
.مشرتك

املشاركة يف أعمال البحث 
والتطوير بني املتشاركني، إضافة 

.إىل اإلنتاج يف املصنع املشرتك

حمل التعاون جيزأ املشروع
إىل مشاريع صغرى يف 

التطوير واإلنتاج مبشاركة 
أطراف الشراكة، وأحيانا 
تعهد وظيفة لبيع إىل فرع 

.مشرتك

الصناعات اليت 
يسود فيها كل 

شكل

صناعة السيارات، قطاع 
.االتصاالت

السيارات، اإلعالم صناعة
.اآليل

صناعة األسلحة، صناعة 
.الطائرات

Economica, ParisitionEdLes stratégies de coopération industrielle.,Bahmani A.M,:املصدر

1996. p.
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املتنافسة التحالف ما بني الشركات غري- 4-2

متيل الشركات اليت ال توجد بينها عالقات تنافسية إىل إبرام حتالفات فيما بينها قصد توسيع أسواقها وزيادة 

وضمن هذا النوع من التحالفات، منيز املشاريع املشرتكة اليت تقوم ما بني شركات تنتمي إىل دول . أرباحها

فيما يلي على دراسة هذه األشكال وسنركز. لقطاعاتتفاقيات ما بني اخمتلفة، التحالف العمودي واال

. الثالثة من التحالفات بنوع من التفصيل

املشاريع املشرتكة الدولية-1- 4-2

، وهو ما يفرض على املؤسسات احمللية ...، والطائراتكما هو احلال يف جمال صناعة التعدين، السيارات

. االستعانة باملوارد األجنبية يف شكل مشاريع مشرتكة

ويف مثل هذه احلاالت تقوم ما بني الشركات املنتمية لعدة دول عالقات تعاون، تتجسد يف شكل مشاريع 

. خالل دخول أسواق جديدة، الغرض منها توسيع جماالت التدخل من )Les joint ventures( مشرتكة 

ويتّم مبوجب هذا النوع من التحالف جتميع اخلربات واإلمكانيات املتاحة، قصد االستفادة من الوضع 

. اجلديد

وجيب القول أّن إبرام هذا الّنوع من التحالفات ال يكون فقط حمكوما بعوامل اقتصادية، بل تتدخل العوامل 

فمن الناحية السياسية تفضل الدول املختلفة استقبال رأس . حالفاتالسياسية والثقافية يف توجيه هذه الت

وتلعب العوامل الثقافية واللغوية دورا يف تدعيم التحالفات بني .  املال األجنيب يف إطار مشاريع مشرتكة
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الشركات اليت تنتمي إىل نفس الفضاء الثقايف واللغوي، ملا لذلك من أثر على التفاهم بني مسّريي هذه 

13. ركات والوصول إىل إنتاج منتجات تستجيب لطموحات أفراد البلدينالش

وميكن حصر هذه املنافع يف . يرتتب عن تنفيذ املشاريع املشرتكة مجلة من املنافع تعود على طريف التحالف

: النقاط التالية

الفة فرصا أكرب ـ توفري معلومات كثرية عن السوق املراد العمل فيه، األمر الذي سيتيح لألطراف املتح

. للسيطرة على جزء معترب من السوق

.أكرب تتيح هلم مواجهة املنافسةـ التحالف يف شكل مشروعات مشرتكة يتيح للمتحالفني من اكتساب خربة

فالواقع يبني أّن هذه األنواع من . إال أنه ال جيب االعتقاد أّن مثل هذه املشاريع تتضمن جوانب إجيابية فقط

وميكن حصر هذه املعيقات يف العناصر . طدم جبملة من الصعوبات، اليت حتّد من انتشارهاالتحالفات يص

: التالية

. اـ هذا النوع من املشاريع يتطلب موارد مالية وبشرية كبرية، قد تعجز بعض األطراف عن توفريه

ر املخاطرة كبريا، ومن ّمث ـ إّن ارتفاع قيمة املبالغ املالية اليت تنفق يف شكل استثمارات مباشرة، جيعل عنص

.فهذا يعترب عامال غري مشجع على دخول مثل هذا النوع من التحالفات

التحالف العمودي-2- 4-2

هذا النوع من التكامل يتم ما بني أطراف تنتمي لنفس القطاع، لكن يف جماالت خمتلفة متكاملة، أو يتم ما 

هذه احلالة تقوم ما بني األطراف املتحالفة ويف مثل. بني شركتني تعمالن يف قطاعني خمتلفني متكاملني

. 50ص مرجع سبق ذكره.عبد السالم أبو قحف13
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وتعترب الشراكة العمودية حالة وسطى بني االندماج الكامل واملناولة من . 14مورد/ عالقات من نوع زبون 

. الباطن

خصائص التحالفات االسرتاتيجية : 3

لتحالفات، ومدة تلك تتمثل خصائص التحالفات االسرتاتيجية يف عدد املتحالفني وطريقة التحالف، وجمال ا

.كما سبق ميكن حصر مجلة من اخلصائص املميزة للتحالفات االسرتاتيجيةالتحالفات

بني أكثر من ـ التحالفات تكون ما بني طرفني على األقل، وهو ما يعرف بالتحالفات الثنائية، أو قد تكون ما 

.متحالفني ويف هذه احلالة تسمى حتالفات متعددة األطراف

قد تكون حمددة املدة الزمنية، مبعىن أن تكون حتالفات طويلة، متوسطة أو قصرية االسرتاتيجيةات ـ التحالف

.  كما قد تكون التحالفات غري حمددة املدة. املدى

-

العالقة بني املتحالفني ذات توجه تعاوين-

مشاريع جديدةأفكارلتطوير والغري املوارد امللموسةااللتزام بتخصيص املوارد امللموسة -

15املتحالفنيأعمالإيلوتعظيم القيمة املضافة األرباحتقاسم -

14ص -1999.، ايرتاك للنشر والتوزيع الطبعة االوىل القاهرة التحالفات االسرتاتيجية،فريد النجار14
.

258،259ص صع سبق ذكره مرجدمحم عبد احسین الطائي  15
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دوي واألطرافيسودها قدر عال من الثقة بني املتحالفني األمدبناء منظومة عالقات تعاونية بعيدة -

ائص التحالفات االسرتاتيجية، يف اجلدول وميكن تلخيص أهّم خصاملصاحل بصيغة التحالف االسرتاتيجي

:التايل

أهم: 2جدول رقم 

األنشطة اخلصائص
الداخلية

املشرتيات 
الداخلية 
واخلارجية

طول فرتة 
الصفقات

التحالفات 
االسرتاتيجية

نطاق التحالف
االسرتاتيجيات

األساسية
مرتبطة بالقوة 

التنظيمية

صعوبة إضافة 
حتالفات 
تنافسية

إضافة قوة تنافسية

الرقابة على 
التحالف

التكيف مع املتغرياتبشروط أوليةكاملةكاملة

حجم املخاطر يف 
التحالف

منفردة
يتحملها 
املشرتي

مشرتكةمنفصلة

متكررةحمدودةحجم املعلومات
حسب طول 

الفرتة
رات وتنبؤاتاستخبا

إيرتاك للنشر .خيارات القرن احلادي والعشرين. من املنافسة إىل التعاون. االسرتاتيجيةالتحالفات : فريد النجار: املصدر
.19ص . 1999. القاهرة. والتوزيع
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:مراحل التحالفات االسرتاتيجية: املبحث الثاين

تحالف، إدارة التحالف، تقييم التحالف، وأخريا تكوين ال: متّر التحالفات االسرتاتيجية بعّدة مراحل، هي

. إعادة ربط حتالفات جديدة على ضوء نتائج التحالفات االسرتاتيجية السابقة

تكوين التحالف االسرتاتيجي : املطلب األول

لكن بصورة عامة ميكن القول إّن التحالف يقوم ما بني . تتعدد الدوافع إىل قيام التحالفات االسرتاتيجية

ني على األقل، إذا رأى كّل طرف أّن ما ميتلكه من موارد خمتلفة ال تكفيه إلجناز املشروع وحده، ومن ّمث طرف

فإّن االستغالل اجليد هلذا املشروع يقتضـي إشـراك طـرف أو أطراف أخرى، متتلك املؤهالت واملوارد اليت 

 .

فنقص املوا

فهناك من العمليات اإلنتاجية، كما هو الشأن بالنسبة لصناعة الدواء والسيارات ما يتطلب . بتنفيذ املشروع

. لنقص

من ناحية أخرى فإّن نضج االستثمارات، من خالل إنتاج وبيع املنتوج على مستوى حملي وخارجي، ومن ّمث 

حتقيق األرباح املرجوة قد يستغرق الكثري من الوقت، األمر الذي يدفع بطبيعة احلال إىل البحث عن شريك، 

.16يقدم اجلانب املايل ويعفي الشريك األول من أعباء مالية

جند أّن توفري املوارد املالية النطالق املشروع ال يعترب شرطا كافيا لنجاح مرحلة أخرى من حياة املشروع، يفو 

ومن مثّ يتعني إجياد الشريك الذي ميتلك اخلربة . هذا املشروع

199 ص 2000 والتوزیع. طبعة للنشر الثقافة الدولیة. دار األعمال دمحم: إدارة زاھد د 16
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الكافية أو أّن هذه الشركة ال متتلك القدرة. الفنية يف جمال إدارة عمليات اإلنتاج، وتشغيل رأس املال املتوفر

. اليت تسمح هلا بزيادة اإلنتاج بالشكل الذي يسمح مبواجهة الزيادة يف الطلب

هكذا جند أّن كل مرحلة من مراحل عمل املشروع قد تفرض على الشركة توفري موارد خمتلفة لنجاح تلك 

خرى أو مع ومن ّمث فإّن كل مرحلة من مراحل نشاط الشركة قد تقتضي ربط حتالفات مع أطراف أ. العملية

. طرف واحد

جتدر اإلشارة إىل أّن إبرام حتالف اسرتاتيجي ما بني طرفني أو أكثر قد ال يهدف بالضرورة إىل حتقيق هدف 

فالبداية قد تتّم حول هدف واحد، . فقد يرمي املتحالفون إىل حتقيق أهداف عّدة يف ذات الوقت. واحد

. أهداف جديدة تدفع إىل توسيع هذا التحالفلكن مبجرد الّتعّمق يف اتفاقية التحالف قد تظهر

:انطالقا ممّا سبق، فإّن تكوين التحالف يتطلب االتفاق على مجلة من القضايا نوجزها فيما يلي

. ـ حتديد اهلدف أو األهداف املرجوة من هذا التحالف اإلسرتاتيجي

. ـ حتديد مستوى االستثمار املطلوب إلجناز هذا املشروع

. وليات كل طرف ضمن هذا التحالفـ حتديد مسؤ 

ـ حتديد اآلفاق الزمنية هلذا التحالف

ال بد من اإلشارة إىل أّن جناح أي حتالف يقتضي توفر عامل الثقة بني األطراف املتحالفة والضمانات املقدمة 
من طرف كل متحالف، وخاصة تلك الضمانات الضمنية اليت ال تسجل 

ألنّه يف ظّل نقص عامل الثقة بني األطراف املتحالفة17.حالفوال تذكر بالتفصيل يف عقد الت

.49إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص 17
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فإّن األمر يستدعي ترسيم تلك العالقات من خالل االعتماد على وثائق رمسية مفصلة وإشراك عدة أطراف 

.يف هذه العملية من جملس إدارة، واستشارة قانونية من طرف حمامني

فيذ والتشغيلمرحلة وضع التحالف موضع التن: املطلب الثاين

إّن تسيري املشروع موضوع التحالف قصد الوصول به إىل األهداف املرسومة هلا، يتطلب االختيار اجليد 

تتضمن هذه املرحلة يف حياة التحالف املرور إىل تطبيق ما جاء يف . للمسؤولني عن إدارة هذا التحالف

. املرجوة من التحالفاتفاقية التحالف االسرتاتيجي، قصد الوصول إىل حتقيق األهداف

وما جتدر اإلشارة إليه أّن مرحلة التطبيق الفعلي للتحالف قد تكون مناسبة لتغيري وتطوير إحدى العمليات 
. علما بأّن هذا التغيري ال يتم إال بعد دراسة معمقة. املوجودة يف النشاط املشرتك للمتحالفني

ي يسّري هذا التحالف، أو تتفق األطراف على عدم إنشاء قد تتفق األطراف املتحالفة على إجياد هيكل تنظيم
من ناحية أخرى تقتضي . هذا اهليكل اجلديد مع اضطالع كل طرف بأداء جزء من املهام املنوطة بالّتحالف

وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن قوة . ضرورة إجناح التحالف اتفاق احللفاء على اجلهة اليت تكون مصدر التوجيه
ن يف مقدار مسامهته يف املشروع املشرتك، إذ ميكن لطرف ما أال يساهم برأمسال كبري وال احلليف ال تكم
ومن ّمث فإّن قوة السريان والتوجيه ال ترتبط بالضرورة مبقدار املسامهة يف العوامل املختلفة . بتكنولوجيا كبرية

بلده ميتلك قوة تفاوضية من كون فالشريك الذي يقّيم املشروع يف . الضرورية لضمان سري العملية اإلنتاجية
املشروع مقاما يف بلده، وجناح هذا املشروع ال يتوقف على توفري الشروط املادية املختلفة، بل أّن طبيعة 

هي عوامل تلعب لصاحل هذا الشريك وتغنيه نسبيا عن إحضار كمّية من عوامل اإلنتاج ... السوق وامتداده 
جناح التحالف يقوم على بناء ثقة متبادلة بني أطراف التحالف، وهو إنّ . األخرى الضرورية لسري املشروع

هذه القوة مرهونة حبسن اختيار مديري هذا التحالف، باعتبار أنّ . األمر الذي يضمن خلق عالقات قوية
وحسن الّتسيري يرتبط بوجود عالقات طيبة بني املديرين . هؤالء املديرين هم الذين سيسّريون هذا التحالف

18. املديرين واملنفذينوبني

.49صبق ،اسرجعنفس مل18
.



الفصل األول                                                   أساسیات حول التحالفات اإلستراتیجیة

31

إّن غياب الثقة بني اجلهاز املدير للتحالف سيؤّدي إىل نقص التعاون بينهم، مما يعين يف الّنهاية نقص فعالية 
ويشرتط يف مديري التحالف أن يتمّتعوا مبيزات املديرين احلقيقيني من مؤهالت علمية وقدرة على . التحالف

. العمل يف ظل نظام تعاوين

دارة اجليدة ألي حتالف كان يضمن إىل حد كبري السري اجليد هلذا التحالف، وازدياد احتماالت بلوغه إّن اإل

. األهداف اليت حيددها يف البداية

: املطلب الثالث

الفات أبدية، جتدر اإلشارة هنا إىل أّن التحالفات االسرتاتيجية اليت تقوم ما بني األطراف املختلفة ليست حت

. ومن مثّ فإنّه يتّم االتفاق على آجال حمددة هلذا االتفاق، مبجرد انقضاء تلك اآلجال ينتهي التحالف

وقد تّتفق األطراف املتحالفة على وضع حد للتحالف باجتماع األطراف املتحالفة واتفاقها وموافقتها على 

. ذلك األمر

يف خمتلف مناطق العامل، وخمتلف قطاعات التعاون والشراكة، أّن واملالحظ من خالل جتارب التحالف املربمة

بعض التحالفات ال تنتهي يف اآلجال احملددة هلا، مبعىن أّن هناك عدة حاالت انتهى فيها التحالف قبل 

هذا يعين أّن مثل هذه التحالفات قد اصطدمت بصعوبات ومشاكل حالت دون . رسومة هلاكانت م

لكّنه من الالزم القول أن انتهاء التحالفات قبل املدة احملددة هلا ال يعين إطالقا فشل التحالف، . استمرارها

الل املشروع الذي ذلك أّن مدة التحالف تكون طويلة جدا حبيث يف تلك األثناء قد يصل املتحالفون من خ
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يدور حوله التحالف إىل حتقيق األهداف املسطرة، لكن رغم ذلك قد تربز خالفات بني األطراف املتحالفة 

. تضطر املتحالفني إىل فك العقد

أهداف ونتائج التحالفات االسرتاتيجية: املبحث الثالث

مجلة من األهداف اليت نلخصها يف النقاط ترمي التحالفات االسرتاتيجية ما بني األطراف املتحالفة إىل حتقيق 

19: التالية

أهداف التحالف: املطلب األول

هذه . سة القاتلةيضطر املتدخلون يف األسواق الدولية إىل البحث عن حتالفات تضعهم مبنأى عن خماطر املناف

وعموما . التحالفات تسمح لألطراف املتحالفة، أو على األقل لبعض أطراف التحالف من حتقيق مكاسب

: ميكن حصر أهداف املتحالفني من إبرام عقود التحالف هذه يف النقاط التالية

اكتساب القدرة على مواجهة املنافسة.1

أو أكثر يف حتالف يكون دائما بغرض اكتساب مهارات إضافية، تسمح هلم مبواجهة إّن دخول طرفني 

فقد ختص هذه . هذه املهارات تغّطي جماال واسعا من جماالت عمل املؤسسة. املنافسة املفروضة عليهم

... املهارات التموين، اإلنتاج واالبتكار، التسويق، التسيري املايل، وحتسني طرق االتصال

ول إّن اكتساب أحد األطراف للمهارة املتوفرة لطرف ثان يتّم من خالل االحتكاك بالطرف الثاين، وجيب الق

. والّتمكن من فهم مناهج عمله من خالل التكوين والتدريب

16ص فرید النجار، مرجع سبق ذكره  19
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ويف هذا اإلطار جند أّن الشركات املشرتكة تعترب اإلطار املالئم للحصول على املعرفة، يف إطار ما يعرف 

يصبح من الصعب على الشركة التطور السريع الذي حيدث يوميا يف جمال التكنولوجياويف ظل. بالّتعلم

الواحدة مواكبة هذا التطور، ومن ّمث تظهر الشراكة كأحسن شكل من أشكال التعاون ملواجهة ارتفاع 

20.تكاليف االخرتاعات وسرعتها

دخول األسواق الدولية.2

بعض األسواق الدولية، على إبرام حتالفات مع شركات أخرى قد تعمل بعض الشركات، يف سعيها إىل دخول 

فبعض العمليات اإلدارية تتطلب تكاليف عالية ال تقوى عليها بعض . هلا، تساعدها على حتقيق هذا اهلدف

. الشركات، وهلذا تلجأ إىل إبرام حتالفات مع أطراف أخرى، تسمح هلا بتجاوز هذه العقبة

املشاركة يف املخاطر.3

لتحالف وسيلة من وسائل تقليل املخاطر اليت تعرتض شركة ما، خاصة منها املخاطر املرتبطة بتزايد يعترب ا

فارتفاع تكاليف إجناز املشاريع الكبرية يقتضي من الشركات ، حدة املنافسة وصعوبة اقتحام األسواق الدولية

صناعة الطائرات، يف إطار صناعتها فلقد جلأت شركة بوينغ ل. 

بباليني، وبالنظر إىل املوارد املالية الكبرية اليت يتطلبها مثل هذا التطوير واملقدر 777لطائرة بوينغ 

. الدوالرات، إىل إبرام اتفاقيات شراكة مع شركات يابانية

املتنافسنيالتحالف واحلد من املنافسة القاتلة بني .4

قوم على الثقة بني األطراف املتحالفة فإن ذلك يؤدي ال حمالة إىل التخفيف من حدة باعتبار أّن التحالف ي

. املنافسة بني تلك األطراف

.473ص، 1999. لتوزيع عمان، األردن، دار احلامد للنشر وا.احلديثة ملنظمات األعمالاإلدارة. علي حسني علي وآخرون20
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. عند هذا احلد، بل أّن األطراف املتحالفة ترمي إىل زيادة منافعها من الدخول يف حتالفاتوال يتوقف األمر 

اتيجية املشاكل اليت تثريها التحالفات االسرت : املطلب الثاين

.يرتتب عن عقد التحالفات مجلة من املشاكل

سرقة املعرفة.1

اآلخر، واستغالهلا 21تسمح التحالفات االسرتاتيجية لبعض األطراف من استعمال املعرفة املقدمة من الطرف 

فقد يعتمد الطرف غري املوفر للمعرفة والتكنولوجيا إىل. يف قضاء احلاجات اخلاصة غري املرتبطة بالتحالف

. االستيالء على خربة الطرف اآلخر يف جمال معاجلة بعض القضايا احلساسة، واستعماهلا يف إطار مشروع آخر

وملواجهة هذا األمر يتعني على الطرف املساهم باملعرفة واخلربة وغري ذلك من املعلومات والتكنولوجيا أن 

وتبقى عملية احتفاظ . بني الطرفنييسعى إىل محاية نفسه من الطرف اآلخر، خاصة يف ظّل غياب الثقة 

احلليف هذا مبعرفته بشكل سري أحسن هذه الطرق، ومن ّمث ال يطلع احلليف اآلخر عليها إطالقا أو ال 

وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن عملية االستيالء على معرفة اآلخر . يطلعه إّال على ما خيص موضوع التحالف

. ل بالنسبة للمشاريع الكبرية اليت تتطلب معرفة كبرية ومعقدةبدون علمه أو بطريقة غري متفق عليها تق

:م البث فيهاالعديد من االمور وعدتأجيل.2

فتأجيل مكافأة . إّن جناح أّي حتالف يتطلب فيما يتطلب من شروط االهتمام ببعض األمور اإلدارية واملهنية

. اخنفاض فعالية العاملني يف هذا املشروعالعاملني يف املشروع يف انتظار حتقيق أرباح كبرية سيؤدي إىل

474مرجع سبق ذكره صعلي حسني علي وآخرون 21
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إّن عدم االستغالل اجليد للموارد البشرية، املادية واملالية : ـ عدم االستخدام اجليد للموارد املتاحة للتحالف

.

التحالف األخرىأطرافتحالف بتعظيم مكاسبه على حساب طرف اواهتمام طرف من أطراف ال.3

. إّن قيام حتالف ما بني طرفني قد يدفع بأحد األطراف إىل حماولة حتقيق مكاسب على حساب الطرف اآلخر

حبيث تثري هذه العملية ريبة عند 22وقد تأخذ حماولة الكسب هذه شكل كسب املعرفة من الطرف اآلخر،

ألّن اكتساب معرفة ومعلومات خاصة بالنشاط الذي انصب عليه . ل قد خيل بالتحالفالطرف اآلخر بشك

التحالف قد جيعل الطرف الثاين يف التحالف يشك أّن هذا األمر سيؤدي إىل إعادة النظر يف موازين القوى 

. بني الطرفني املتحالفني، وهو ما ينتهي باملساس مبصاحله

:تؤدي إىل وضع عراقيل أمام جناح التحالفثقافات املتحالفني قد اختالف 3-1

:اختالف املخاطر املتحملة من كل طرف من أطراف التحالف قد يعرقل السري احلسن للتحالف.3-2

باعتبار أّن التحالف يتّم مبسامهة كل طرف يف التحالف مبا يتوفر له من عناصر قوة، تساهم يف إجناح 

، فالبعض من هذه األصول هي أصول ذات ...نولوجية، واألرضالتحالف، مثل رأس املال، املعرفة، التك

إمكانية جناح املشروع، يف وقت يتمتعون بإمكانية احلصول على مكاسب من استعمال أصوهلم يف جماالت 

. أخرى

:  ا بني املتحالفني يعرض التحالف للفشلالتنافس م.3-3

56. 55إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص،ص 22
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. يف حالة تنافس املتحالفني، كما هو احلال يف التحالف األفقي، فإّن احتماالت فشل التحالف تكون قائمة

وتزداد احتماالت الفشل عندما مييل طرف من األطراف إىل استغالل املعلومات اليت يوّفرها الطرف اآلخر 

فقد أظهرت بعض الدراسات أّن العديد من التحالفات اليت . وق مستقبالمن أجل حتسني وضعيته يف الس

23. متت بني شركات أمريكية وأخرى يابانية وانتهت بانتهاء مدة التحالف حتول املتحالفون إىل متنافسني

عالقة هلا ظهور مصاعب بسبب العالقات البينية اليت تربط أحد أطراف التحالف بأطراف أخرى ال.3-4

فعندما تكون ألحد أطراف التحالف عالقات سابقة مع شركة أخرى غري شركة احلليف، فإنه :لفبالتحا

مبجرد قيام التحالف بني الطرفني قد يدفع العميل اآلخر إىل توقيف تعامله مع طرف التحالف الذي كانت 

.   تربطه به عالقات، ألّن مثل هذا التحالف قد يلحق الضرر بالعميل اآلخر

يف مثل هذه احلالة فإن درجة الثقة ما بني :التزام أحد أطراف التحالف ببنود عقد التحالفعدم .3-5

. األطراف املتحالفة ستقل مما يضر بفعالية التحالف

إّن التحالف املربم ما بني شركتني قد يكون سببا يف إحداث تلوث :التلوث البيئي وأثره على التحالف.3-6

هذا العامل سيكون سببا . ما

. التحالف مما يؤدي إىل إمكانية توقيف النشاط املمارس وانتهاء التحالف

قد تلجا الشركات موضوع التحالف، يف : مواقف املستهلك تؤثر يف رحبية املشاريع موضوع التحالف.7.3

إىل إنتاج وتسويق منتجات ال تستجيب لرغبات املستهلكني، سواء من سعيها إىل حتقيق املزيد من األرباح،

األمر الذي يدفع املستهلكني إىل اختاذ مواقف سلبية إما مبقاطعة تلك السلعة أو . حيث النوعية أو السعر

. االنصراف عنها إىل سلع أخرى، وهو ما سيمس مبكانة منتجات التحالف ويعجل بزواله

.56إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص 23
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: التحالف واالحتكار.8.3

إّن التحالفات اليت تتم أحيانا ما بني شركات كبرية يف جمال معني، قد يؤدي إىل بروز احتكار يف القطاعات 

وكما هو معلوم فإّن االحتكار من شأنه أن يضر مبصلحة املستهلكني، . 

.  وضع شركات التحالفمما يوّلد عند هؤالء األخريين ردود أفعال تكون ذات تأثري على

: التحالفات تؤدي إىل تقليص دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة.9.3

إّن قيام التحالفات بني الشركات الكربى قد يعرض مواقع الشركات الصغرية واملتوسطة للخطر ويهددها 

. بالزوال

نافسة بني هذه ملواجهة هذه املخاطر يقرتح بعض الباحثني إبرام عقد اجتماعي يسمح بالتعاون وامل

24.الشركات

:والعناصر اليت تضمن التحالف االسرتاتيجيالنتائج املرتتبة : املطلب الثالث

:االسرتاتيجيةالتحالفات عننتائج املرتتبة -1

لألطراف املتحالفة بتحقيق مجلة من املزايا، وهي املشاركة يف األرباح، نقل االسرتاتيجيةتسمح التحالفات 

...عرفة، وحتسني املركز التنافسياخلربة وتطوير امل

يتيح التحالف االسرتاتيجي لألطراف املتحالفة املشاركة : املشاركة يف أرباح التحالفات االسرتاتيجية- 1-1

. يف األرباح اليت تنتج عن التعاون وعن جتنب املنافسة

تج عنها تدهور األسعار بالشكل الذي يؤدي إىل اخنفاض أرباح كل طرف، إىل الدخول يف حرب أسعار تن

.105فريد النجار، مرجع سبق ذكره، ص24
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ومن مثّ فإّن االتفاق بينهما سيجنبهما هذه املنافسة القاتلة، ويوفر عليهما نفقات عديدة بشكل يؤدي إىل 

.تزايد أرباحهما

ولوجيا اليت يوفرها يسمح التحالف ألحد األطراف من االستفادة من التكن: نقل اخلربة وتطوير املعرفة.1-2

ويف حالة تعاون الطرفني على تطوير تكنولوجيا معينة فإن االستفادة ستكون من طرف . الطرف اآلخر

.اجلميع

بالنسبة للمؤسسات املتحالفة، األمر الذي يسمح بتحقيق قيم :معدالت النمو والفعاليةتحسین.1-3

.مضافة متنامية

.من منتوج واحدإمكانية إنتاج منتجات متعددة بدال.1-4

إّن التعاون ما بني طرفني سيؤدي حتما إىل االستفادة من تكنولوجيا متاحة أو : حتسني املركز التنافسي.1-5

فالتحالف إذا ما ّمت ما بني طرفني، كل واحد منهما يتمتع بقوة يف جمال معني، سيؤدي حتما إىل . مطورة

مبعىن أّن حتالف ميزتني تنافسيتني مثل تفّوق 25.متحالفنيتقويتهما بشكل أكرب، مما لو كانا منفصلني أو غري

مؤسسة ما يف جمال اليد العاملة، وتفّوق مؤسسة أخرى يف جمال التكنولوجيا املتاحة، سيسمح هلما ال حمالة 

. من اكتساب ميزة تنافسية تراكمية تظهر يف حتكمهما يف التكنولوجيا املتطورة، وامتالكهما يدا عاملة مؤهلة

.ك أّن عمل هاتني املؤسستني بشكل منعزل عن بعضهما سيجعل املزايا التنافسية لكل طرف حمدودةذل

مقارنة النتائج املرتتبة عن عمل شركتني يف نفس جمال الصناعة يف ظل وجود حتالفات بينهما :3جدول رقم 
أو عدم وجود حتالف

.43إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص 25
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حالة السوق

البيان
وق يف ظل وجود حتالفاتحالة السحالة سوق بدون وجود حتالفات

ـ طبيعة السوق

.ـ منافسة كبرية

.ـ احتكار

.ـ حتقيق مصاحل شخصية

.ـ تعاون بني الطرفني

ـ حتقيق مصاحل الطرفني

ـ التكلفة املتحملة
ـ ارتفاع حجم التكلفة اليت تتحملها الشركة 

.الواحدة املتدخلة يف هذه السوق

.ـ كفاءة العملية اإلنتاجية

.ر مناسبـ حتقيق سع

.ـ استخدام أمثل لقنوات التوزيع

ـ اآلثار االقتصادية والنقدية

.من وجهة نظر كلية

.ـ ضياع موارد

.ـ كساد اقتصادي

ـ اخنفاض قيمة وحدة النقد

.احمللي

.ـ بطالة

.ـ جتنب الصراعات وجتنب االحتكار

.ـ زيادة قيمة وحدة النقد

.ـ توفري عمالت صعبة

علىـ اآلثار املرتتبة 

الشركة

.ـ اخنفاض اإلنتاج

.ـ إمكانية حتقيق خسائر

.ـ تقليص القدرات اإلنتاجية املادية والبشرية

.ـ إهدار للموارد املتوفرة

.ـ زيادة اإلنتاج

ـ احلصول على نصيب متزايد من السوق 
.الداخلية واخلارجية

.ـ حتقيق مكاسب مالية

بتصرففريد النجار: املصدر
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الية التحالف االسرتاتيجي تقدير مدى فع2

إّن حتقيق األهداف احملددة للتحالف االسرتاتيجي، يتطلب تقييم مدى فعاليته يف خمتلف مراحل حياته، 

من املؤشرات اليت تسمح باحلكم على درجة جناح التحالف وتعتمد عملية التقييم هذه على مجلة . أخرى

26:هذه املؤشرات هي. االسرتاتيجي

. ـ مؤشرات الرحبية الكلية

. ـ مؤشرات الرحبية اخلاصة بكل طرف من أطراف التحالف االسرتاتيجي

. ـ مؤشرات كفاءة املدخالت بالنسبة لكل شريك

. السرتاتيجيـ مؤشرات املركز املايل ألطراف التحالف ا

. ـ مؤشرات النمو والتوسع للتحالف االسرتاتيجي حمل االعتبار

. ـ مؤشرات كفاءة التسويق

. ـ مؤشر جذب رأس املال األجنيب املباشر

. ـ مؤشرات احلصول واستعمال التكنولوجيا اجلديدة

. ـ مؤشرات قياس تطور املعرفة

. ـ معيار مدة التحالف

.ـ معيار استقرار امللكية

العناصر اليت تضمن جناح التحالف3

.46إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص 26
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: يتوقف جناح التحالف االسرتاتيجي بني األطراف املتحالفة على توفر مجلة من العوامل نذكر منها ما يلي

:تكامل املوارد3-1

كما سبق القول يف تعريف الّتحالف فإّن هذا األخري ينتج بسبب تباين قدرات األطراف املتحالفة، وأّن 

. لتجاوز النقائص اليت يعاين منها كل طرف على حدىالتحالف يأيت

. ـ االستغالل اجليد للموارد املتاحة لدى املتحالفني

هلا بدائل، وال ميكن تقليدها، وقيمتها يف السوق تكون عالية فإّن فريدة ليسـ عندما تكون موارد الّتحالف 

شركة موضوع التحالف، وتنامي أرباحها ممّا ذلك يوفر شرطا لكسب قوة تنافسية تؤدي إىل زيادة فعالية ال

. يدّعم الّتحالف

:التكافؤ الثقايف بني أطراف التحالف الواحد3-2

املقصود بالتكافؤ الثقايف بني أطراف التحالف االسرتاتيجي، هو تقارب الشركاء من حيث القوة املتوفرة لكل 

ثقايف يعين تقاسم املتحالفني لوجهات نظر كما أّن التكافؤ ال. منهم، حبيث ال يطغى طرف على طرف آخر

 .

ففي مرحلة التفاوض يسمح التوافق . هذا التكافؤ سيكون له األثر الكبري خالل خمتلف مراحل التحالف

كما . ق اليت ترضي األطراف املختلفةالفلسفي للشركاء بالوصول إىل اتّفاق يف أسرع وقت ممكن، وبالطر 

يظهر أثر الّتوافق الثقايف خالل مرحلة تنفيذ بنود هذا التحالف وانعكاس ذلك على فعالية التحالف يف شكل 
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قوة أداء، تظهر من خالل تنامي عنصر الثقة بني األطراف املتحالفة، والذي يتجسد يف الّنهاية يف حتقيق 

27. يف املمكنةاألهداف املسطرة بأقـل التكال

:التكافؤ يف القدرات اإلجرائية التنفيذية3-3

ويف هذا اإلطار منيز بني . يتأثر التحالف بقوة املتحالفني، خالل مرحلة تشغيل الشركة موضوع التحالف

فالقدرات اإلجرائية ختص أشكال . القدرات اإلجرائية والقدرات التنفيذية لكل طرف من أطراف التحالف

، يف حني تتعلق القدرات التنفيذية باإلمكانيات املتوفرة لكل طرف على تنفيذ وجتسيد املهام تنظيم الشركة

بهاملتعلقة 

إّن توصل األطراف املتحالفة يف مرحلة أوىل إىل :التحالف االسرتاتيجيالثقة املتبادلة بني أطراف3-4

ال يضمن لوحده جناح التحالف توفري الشروط التنظيمية واهليكلة اليت تضمن السري احلسن للتحالف، 

االسرتاتيجي، ذلك أّن غياب عنصر الثقة بني األطراف املتحالفة من شأنه أن يؤدي ال حمالة إىل فشل 

.هذا التحالف وعجزه عن بلوغه األهداف املسطرة

ضمن إّن الثقة والشفافية يف أداء العمل ستكون مبثابة العنصر اهلام يف األداء، وهذا العنصر هو الذي سي

. استمرار التحالف وجناحه

املتبادلااللتزام3-5

ينبع من اإللزامهذا . بهاملتعلقة إّن جناح التحالف يتطلب من ناحية أخرى التزام كل طرف باملسؤوليات 

. كل طرف يف أداء واجبه ضمن هذا التحالفبوفاء  اإلميان بأّن جناح التحالف مرهون 

.69إميان وديع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص 27
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الرغبة والنية يف العمل املشرتك ويف الوصول إىل حتقيق األهداف املسطرة وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن توّفر 

للتحالف، يقتضي حتديد االلتزامات بشكل واضح، حىت ال يقع هناك لبس وسوء فهم وعدم معرفة 

.بصالحيات وواجبات كل طرف

:تبادل املعلومات بني أطراف التحالف3-6

. اليت رمسها، يقتضي تبادل املعلومات بني األطراف املتحالفةإّن جناح التحالف، ومتكنه من بلوغ األهداف 

إّن توفر كل . فتبادل املعلومات بني أطراف التحالف سيجعل كل طرف على علم مبا جيري يف هذا التحالف

طرف على املعلومات الضرورية ألداء عمله سيمكنه ال حمالة من التحكم يف نشاطه ودوره وميكنه بالتايل من 

28. مبهامه بالشكل اجليد، الذي ينعكس يف األخري يف تقليص الوقت والتكاليف وحسن األداءاالضطالع 

: وميكن أن حنّدد أهم نقاط تبادل املعلومات فيما يلي

. ـ االتصال املستمر بني أطراف التحالف باعتماد أحسن وسائل االتصال املمكنة

. الفـ إضفاء الطابع الرمسي على االتصاالت بني أطراف التح

. ـ استمرارية االتصال

 .29

األداء االسرتاتيجي، وأداء املؤسسة، وأثرمها على جناح املؤسسة 4

.105ص 1995القاھرة ،الطبعة االولى ،دار النھضة العربیة . ادارة استراتیجیة،فرید علي شوشة 28
.69يع عبد احلليم، مرجع سبق ذكره، ص إميان ود29
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داء االسرتاتيجي وأداء األإّن جناح املؤسسة موضوع التحالف يف بلوغ األهداف املسّطرة، مرهون بتحقيق

.املؤسسة

فمن ناحية األداء االسرتاتيجي، جند أّن جناح املؤسسة يتطلب إشراك مجيع أطراف التحالف االسرتاتيجي يف 

حتديد األهداف االسرتاتيجية هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإّن حتقيق األهداف االسرتاتيجية يتطّلب خلق 

.راف املتحالفةتكامل عميق ما بني موارد األط

استنادا إىل كل ما سبق قوله يف العوامل املختلفة اليت تؤدي إىل جناح املؤسسة موضوع التحالف، ميكن تقدمي 

.االسرتاتيجيفرها لنجاح التحالف الشكل التايل الذي يلّخص العناصر املختلفة الالزم تو 
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بني الشركات املصنعة للدواء كمدخل لتحسني إميان وديع عبد احلليم، التحالفات اإلسرتاتيجية:املصدر 
69ص. التنافسيةالقدرة

التحالفلنجاحالضامنةالمختلفةالعناصربینماالتكامل: 1رقمشكل
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:الفصلامتةخ

وتعترب والتغري،كثرية،يظهرالقرن احلايل ان

سات االقتصادية يف الدول التحديات اليت تواجهها املؤسأبرزظاهرة العوملة اليت اكتسبت ابعادا عديدة من 

.النامية

عامل كثرت فيه االزمات واملخاطر وظهرت فيه املؤسسات العمالقة العاملية وشركات متعددة ـومبا ان ال

يدفع املؤسسات االقت، اهلائلة 
ان جتعل من التحالف االسرتاتيجي بديال واختيارا هلا يف خمتلف ، جماالت االنتاج و التسويق و التكنولوجية

وجية االخرين وظائفها وادراج هذا التفكري االسرتاتيجي ضمن ختطيطها املستقبلي وذلك باالستفادة من تكنول
ورد فعل ، العروضألفضلوالتعاون معهم من اجل التوصل اىل افكار ابتكارية جديدة واكتساب املبكر 

و بالتايل احلصول على اخلربة و املهارة يف خمتلف الوظائف اليت متكن ، سريع جتاه قيود دخول اسواق جديدة
.حصة ومكانة يف السوق العامليةاملؤسسة االقتصادية من البقاء واالستمرارية مث العثور على

كاختيار وبديل اسرتاتيجي من اجل النمو والبقاء والتوسع االسرتاتيجيوعليه كانت نظرتنا لتبين التحالف 

الحتادات العمالقة يف فإذا نظرنا إىل ا. 

كا فإن اجلامعات اير أوروبا وأم

والتميز، فعلينا يف هذه احلالة وضع نظام إداري متطور يعتمد إجراءات مصممة تنسجم مع هذه املتطلبات 

.

ف االسرتاتيجي يساهم يف حتقيق اهداف التسويق ذات الطابع االسرتاتيجي كما ميكن القول ان التحال

.للمؤسسة ويساعد يف تقارب مستوى االهداف من اجل وصول اىل جتسيد عالقات التعاون طويلة املدى



الفصل الثاني

المیزة التنافسیةوالمنافسة
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:متهيد

لعاملة يف القطاع الواحد؛ تشهد النشاطات االقتصادية يف وقتنا احلايل تزايد حّدة املنافسة بني املؤّسسات ا

هذه املنافسة مل تعد حمصورة يف الفضاء الّداخلي، أي احلّيز اجلغرايف اخلاص بدولة واحدة، بل أصبحت تتّم 

على املستوى الدويل، خاصة يف ظل العوملة اليت تشهد انفتاح األسواق على بعضها البعض يف ظل القوانني 

. فاقية العامة للتجارة والتعريفات ويف ظل املنظمة العاملية للتجارةاحملددة للتجارة العاملية يف إطار االت

كانت تأخذ شكل رسوم مجركية وحتصيص للسلع املستوردة أخذت تتالشى بفعل القوانني اليت أصبحت 

لتجارة العاملية، ومل يبق من تلك احلواجز إال احلواجز الّتقنية اخلاصة مبعايري اجلودة ومعايري احملافظة على تنظم ا

. البيئة

يف ظّل هذا اجلو العام أصبح من الالزم على املؤسسات احمللية أن تتكيف لضمان بقائها يف األسواق وإالّ 

املؤسسات يف األسواق متارس أدوارها وتسيطر على إن بقاء . 

تنافسية اسرتاتيجيةجزء من السوق مرهون ببناء قدرة تنافسية، مع العلم أن هذه األخرية تتوقف على وضع 

. مالئمة

يف حني . وسنعمل يف هذا الفصل على التعريف مبفهوم القدرة التنافسية، ويكون ذلك من خالل مبحث أول

ث الثاين اىل خمتلف االسرتاتيجيات التنافسية اليت ميكن للمؤسسة اعتمادها يف مواجهة يف املبحنتطرق 

.لننتهي يف األخري بتناول مفهوم امليزة التنافسية وكيفية بنائها. خمتلف املنافسني
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:ميكن ان حندد مفهوم املنافسة على النحو التايل:املنافسةعموميات حول :املبحث األول

:وأنواعهامفهوم التنافسية: األولاملطلب 

:تعريفها1

و مباشرة،املنافسة املباشرة و املنافسة الغري األعمال،ميكن القول بأن هناك نوعني من املنافسة يف دنيا 

30. املنافسة املباشرة فهي تلك املنافسة اليت حتدث يف املؤسسات اليت تعمل يف قطاع واحدأما 

التنافسية تقاس من خالل أداء املؤسسة يف السوق مقارنة ومفاده أنآخر يرتكز على السوق وهناك تعريف

.إىل تقومي حصة السوق النسبيةوذلك استناداً 

31:صنفنينف التنافسية إىل و تص:التنافسيةأنواع 2-

:نوعنيتتضمن و: املوضوعالتنافسية حبسب 1-2-

:تنافسية املنتج1- 2-2

يعتمد على سعر التكلفة  وكثرياً مالكنه ليس كاف املؤسسة،تعترب تنافسية املنتج شرطا الزماً لتنافسية 

باعتبار أن هناك معايري أخرى قد صحيحاً،أمراً غري وبعد ذلكمعني،كمعيار وحيد لتقومي تنافسية منتج 

.بعد البيعوخدمات ماتكون أكثر داللة كاجلودة 

باملنتج،يتم تقوميها على أساس أمشل من تلك املتعلقة :تنافسية املؤسسة2- 2-2
د إىل اهلامش الذي يف حني يتم التقومي املايل للمنتج باالستناالنتائج،الناحية املالية يف نفس املستوى من 

.25ص ، 1997، اإلسكندریة، مكتبة و مطبعة اإلشعاع،التنافسیة و تغیر قواعد اللعبة، عبد السالم أبو قحف30
.11ص ، 2002، جامعة الجزائر، رسالة ماجیستر ، المیزة التنافسیة في المؤسسة االقتصادیة"عمار بوشناف31
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جهة،أما تنافسية املؤسسة يتم تقوميها آخذين بعني االعتبار هوامش كل املنتجات من األخري،هذا ينتجه
.األعباء اإلمجالية

:الزمنالتنافسية وفق 2-2-

:وامليزة التنافسيةيف التنافسية اللحظية تتمثل 

:اللحظةالتنافسية-1- 2-2

غري أنه جيب أال نتفاءل بأن حماسبية،النتائج اإلجيابية احملققة خالل دورة تعتمد هذه التنافسية على 

أو عن ظروف جعلت املؤسسة يف وضعية السوق،النتائج،هذه 

.ال تكون كذلك يف املدى الطويلالقصري قدفالنتائج اإلجيابية يف املدى احتكارية،

: ةالتنافسيامليزة-2- 2-2

حيث أن هذه األخرية تربطها معايري،التنافسية تستند إىل جمموعة امليزة يبني استطالع الرأي أن 

التنافسية،ألنه يوضح جانبا من القدرةضروري،فكل معيار يعترب بينها،عالقات متداخلة فيما 

.يكفي مبفردهولكنه المضطربة،صامدة يف بيئة ويبقى املؤسسة

املدى من وبنظرة طويلةاملستقبلية،فإن القدرة التنافسية ختتص بالفرص اللحظية،سية التنافوعلى خالف

.خالل عدة دورات استغالل

:عوامل التنافسيـة:املطلب الثاين 

32:وهيهناك ثالث عوامل أساسية حتد درجة املنافسة 

.26ص ، مرجع سابق، عبد السالم أبو قحف32
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سسات كلما فكلما زاد عدد املؤ معني،عدد املؤسسات اليت تتحكم يف املعروض من منتج -

.صحيحوالعكس بالعكسازدادت شدة املنافسة بينهما 

فكلما كان من السهل دخول بعض السوق،سهولة أو صعوبة دخول بعض املؤسسات إىل -

.والعكس صحيحاملنافسة،كلما زادت شدة معني،وتسويق منتجاملؤسسات اجلديدة إلنتاج 

اليت تستطيع املؤسسات تقدميها وتلك الكميةيف السوق العالقة بني حجم املنتجات اليت يطلبها األفراد-

فكلما زاد املعروض من املنتجات عن املطلوب منها كلما زادت شدة املنافسة املنتجات،هذه وعرضها من

.والعكس صحيح

الّتعّرف على اسرتاتيجية املنافسني : املطلب الثالث

واحد، حيّتم على كل واحد فيهم معرفة اآلخر، أي إّن التنافس الذي يقوم ما بني عدة متنافسني يف قطاع

. معرفة اسرتاتيجياته من أجل مواجهتها

وجتدر اإلشارة إىل أّن الوضع . هكذا يعمل كل متنافس على وضع اسرتاتيجية تسمح له مبواجهة منافسيه

ففي . رف آلخرداخل السوق والقدرة على املبادرة أو مواجهة التغريات اليت حتدث يف الّسوق ختتلف من ط

داخل كل سوق جند املؤّسسة الرائدة اليت تتوّىل املبادرة، وهناك املؤسسات

ويف درجة أقّل جند التابعني مث املتخصصني؛ وكّل طرف من هذه . املتحّدية، اليت تفرض عليها بعض املنافسة

33األطراف حيوز نصيبا من السوق

ليت تأخذ شكل إظهار منتوجات جديدة وفرضفاملبادرات اليت تنشأ عن الّرواد يف قطاع ما، وا

82، ص 1998مركز اإلسكندریة للكتاب، مصر، .المیزة التنافسیة في مجال األعمالنبیل مرسي خلیل؛ 33
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.نصيبهم من الّسوق

ـ اسرتاتيجية املؤسسة الرائدة يف السوق1

ها احلرص ومتابعة التغريات اليت حتدث إّن حفاظ املؤّسسة الرائدة على مكانتها الرائدة يف السوق، حتّتم علي

:التاليةاتّباع هذه االسرتاتيجيات ميكن للمؤّسسةوللحفاظ على نصيبها من السوق . يف السوق

34إسرتاتيجيات املتحدي1-1

بالنسبة للمتحدي، أي املنافس الذي يأيت يف املرتبة الثّانية بعد الّرائد، بإمكانه أن يهاجم الّرائد أو مهامجة  

. ل من هو يف متناوله من منافسيهك

اسرتاتيجيات اهلجوم1-2

: ميكن للمتحّدي مهامجة اهلدف باتباع اسرتاتيجيات

وهي مهامجة املنافس يف نقاطه احلساسة، وذلك بالرتكيز على املنتوج، األسعار، :اهلجوم اجلبهي

. اإلشهار

املهملة من طرفهمهامجة املنافس يف نقاط ضعفه، أو اجلوانب: اهلجوم اجلانيب.

. 52نفس المرجع ص :ساخي صلیحة34
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يف هذه احلال يقوم املهاجم بتكثيف اهلجوم على املنافس الرائد، وهذا إلرغامه على الدفاع :احلصار1-3

. ويتطلب احلصار توّفر املهاجم على إمكانيات كبرية. على عدة جوانب يف وقت واحد

يف هذه احلالة يتفادى املهاجم اهلجوم املباشر، وإمنا تتم منافسته بصرف األموال يف البحث :االبتعاد1-4

. وإبداع منتجات جديدة؛ وهي اإلسرتاتيجية اليت ميكن أن تلحق ضررا بالرائد مستقبال

وهي تسمح . :العصاباتحرب 1-5

.املتحدية اليت ال متتلك رؤوس أموال كبرية بتوفري فرص للظهورللمؤسسة

)التابع(ـ اسرتاتيجيات املنافس املتتبع 3-3

.الرائد، موفرة على نفسها تكاليف التصميم، التوزيع واإلشهار

التمركزاسرتاتيجية1-3

بالنسبة للمؤسسة املتخصصة، أي املؤسسة اليت تعمل يف جزء صغري من السوق، فهي تعمل دائما على 

35اكتشاف جزء من السوق تعمل فيه، دون أن تلفت انتباه املؤسسات القوية

كن الكالم عن ومي. يظهر من التعاريف املتعددة ملفهوم التنافسية أن هذا املفهوم غري حمدد بشكل جيد

. التنافسية من وجهة نظر املؤسسة، أو من وجهة نظر القطاع، أو حىت من منظور الدولة ككلّ 

. 53نفس المرجع ص ،ساخي صلیحة 35
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فوجود مؤسسات حملية قادرة، فعالة وذات قدرة تنافسية  . فهذه املستويات املختلفة من التنافسية متكاملة

النهاية على القدرة التنافسية للدولة  كبرية، سيظهر يف النهاية يف شكل قطاع أو قطاعات فعالة، تنعكس يف 

.  ككل

عموما جند أن مفهوم التنافسية تعين استعمال املوارد املتاحـة للمؤسسة، أو القطـاع أو البلد الواحد أحسن 
استغالل، بالنظر ملا جيب أن يكون، وبالنظر إىل قوة املنافسني وطريقة استعماهلم لتلك املوارد مواجهة 

تتجلى يف حتّسن اإلنتاجية بشكل يسمح باحلصول على نصيب من السوق، يضمن منوا املنافسني؛ واليت 
.مستمرا خالل املدى الطويل

القوى احملددة للمنافسة أو حتليل هيكل الصناعة: املبحث الثاين

، أستاذ اإلدارة اإلسرتاتيجية يف جامعة هارفرد، أن كل مؤسسة مطالبة قبل وضع )1982(يرى مايكل بورتر 
اسرت 

وبالرغم من االختالفات املوجودة ما بني . فيه، ألّن هذا الوسط هو الذي حيدد قواعد العمل التنافسي
ع لتأثري مخس قوى حتدد احلدة 

ومن ّمث حتّدد األرباح الكامنة املمكن ألية مؤسسة ) intensité concurrentielle(التنافسية 
. حتقيقها

فاحلدة التنافسية يف قطاع ما قد تكون حمدودة، مبعىن أن القطاع يعيش نوعا من  اهلدوء؛ حبيث أن 
هذا الوضع وضع آخر خطري تكون فيه املؤسسات يف لكن قد يقابل . املؤسسات ال تعيش وضعا خطريا

. حالة حرب بينها

وهي كما يسميه مايكل بورتر منافسة وتقاس حدة املنافسة بعدد وشراسة املؤسسات العاملة يف قطاع معني،
36.املنافسني، الزبائن، املمونني، مدخالت جديدة، وعارضي السلع البديلة: تتحدد بالقوى اخلمس

36 Marie – Agnès Morsain. Dictionnaire du management stratégique. Editions Belin.p.39
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يلي على توضيح أكثر هلذه العوامل اخلمس للتعرف على كيفية تأثريها يف القدرة التنافسية نبني  فيما 

. للمؤسسة

درجة املنافسة بني املؤسسات العاملة يف نفس القطاع أو نفس الصناعة: املطلب األول

ما من أجل تتكّون الصناعة أو القطاع من خمتلف املؤسسات املتنافسة اليت تصارع داخل القطاع الواحد، إ

. رفع حصتها أو احلفاظ على نصيبها األصلي داخل تلك الصناعة

. هذا، ومتتلك مؤسسات القطاع الواحد يف غالب األحيان نفس الوسائل اليت تعتمد عليها يف هذه املواجهة

نتجات هذه الوسائل تتمثل يف التأثري على األسعار، اعتماد محالت إشهارية، التجديد أو االبتكار، حتسني امل

37. املوجودة، منح منتجات ملحقة، التشهري والتعريـف باملسيـرين أو دخول عامل السياسة

تتحدد درجة املنافسة بني املؤسسات العاملة يف قطاع واحد بدرجة النمو املتحقق يف القطاع الواحد، 

. جة التمركز داخل القطاعبالتكاليف الثابتة املرتبطة بإنتاج املنتجات، هذا باإلضافة إىل متييز املنتج ودر 

: منو الصناعة.1

عندما يشهد قطاع من القطاعات اتساعا يف نشاطه االقتصادي بفعل توفر الشروط املالئمة لذلك فإنه تتاح 

 .

ا على سعر السلعة املنتجة، ومن مث فهو حمدد ميارس هذا النوع من التكاليف أثرا كبري :التكاليف الثابتة.2

وملواجهة هذا الوضع يتعني على . رئيسي لسعر السلعة، أي له أثر كبري على القدرة التنافسية للسلعة

املؤسسة اليت تدخل يف إطار منافسة حادة أن تعمل على ختفيض الوزن النسيب للتكاليف الثابتة ضمن جمموع 

Marie – Agnès Morsain. Op. cit. p. 39. 37
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ال من خالل زيادة الطاقة اإلنتاجية للمؤسسة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التكاليف، وال يتحقق ذلك إ

.يتعني عليها أيضا انتهاج سياسة تعمل من خالهلا على إغراء املستهلكني على اقتناء تلك السلعة

إن جناح أية مؤسسة يف اقتحام األسواق وحتقيق مكانة فيها، يتوقف بشكل كبري على نوع : متييز املنتج-3

أما . فعندما يتاح ملؤسسة ما تسويق منتج متميز، فإن ذلك يضمن هلا مكانة معتربة يف السوق. نتج املقدمامل

عندما يتعلق األمر مبنتجات أو خدمات غري قابلة للتمييز عن بعضها البعض، فإن القدرة التنافسية 

. للمؤسسة يف هذه احلالة تتوقف على عامل السعر

إن درجة التمركز السائدة يف أي قطاع هي اليت حتدد مكانة املؤسسة الواحدة : ـ درجة التمركز يف القطاع4

ففي حالة توفر عدد كبري من املتنافسني يف سوق واحدة فإن ذلك يعين ال حمالة . ضمنه وحتّد اسرتاجتيتها

فات تعدد الرؤى واإلسرتاتيجيات املتخذة للبقاء يف السوق، وحينها سيصعب على أي منافس التنبؤ بتصر 

منافسيه اآلخرين؛ يف حني أنه عندما يقل عدد املتنافسني وينحصر يف بعض الشركات اليت تضفي على 

السوق صفة احتكار القلة فإنه سيكون بإمكان املتدخلني يف هذه السوق حينها وضع اسرتاتيجية واضحة 

خالية نسبيا من املفاجآت، ألن قلة املتنافسني سيخلق نوعا من التجانس يف نظر 

38. هذه الصــناعة الواحدة

عندما تقل فرص الربح يف قطاع ما، تضطر املؤسسات إىل اخلروج منها؛ لكن : ـ حواجز اخلروج من السوق5

فقد ترتفع تكلفة اخلروج من السوق مرة واحدة، هذا إضافة إىل . يف واقع احلال هذا اخلروج ال يتّم بسهولة

هذه العوامل تساهم ...ية تشد املؤسسة إىل البقاء يف السوق رغم الصعوبات اليت تواجههاوجود عوامل عاطف

. يف منع أو تأخري خروج املؤسسة من السوق

. 66، ص 1998مركز اإلسكندریة للكتاب، مصر، . المیزة التنافسیة في مجال األعمالنبیل مرسي خلیل؛ 38
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تتعدد العوامل اليت تصعب أو حتول دون دخول الشركات إىل سوق معينة، : ـ موانع الدخول إىل السوق6

دىن من رأس املال الواجب توفريه ملمارسة هذا النوع من ومن بني احلواجز املختلفة جند ارتفاع احلجم األ

39. النشاط

قوة املوردين والزبائن:الثايناملطلب 

قوة املوردين: 1

: ـ العدد: تتحدد قوة املوردين بعوامل عدة هي. 

م على فرض األسعار اليت يريدون؛ إضافة إىل إرغام 

. املؤسسة على القبول بنوع معني من السلع، حىت وإن مل تكن تلقى قبوال كبريا من قبل املؤسسة املشرتية

يف حالة حمدودية عدد البدائل اخلاصة بسلعة : ـ مدى توفر بدائل للمنتجات املقدمة من طرف املوردين

. تضطر إىل القبول باملنتجات املعروضة عليهاواحدة، فإن املؤسسة 

. ـ مدى مسامهة املوردين يف تقدمي خدمة جيدة

. ـ درجة مسامهة املوردين يف تكلفة املنتوج بالنسبة للصناعة

هذه األمهية تتحدد مببلغ األرباح احملققة نتيجة تعامله مع هذه الصناعة، . ـ أمهية الصناعة بالنسبة للمورد

ما الحظ املورد أن أرباحه نتيجة التعامل مع هذه املؤسسة مرتفعة فإنه يتشجع أكثر يف التعامل حبيث أنه كل

. بصورة أكثر قصد احلفاظ على هذا املستوى من الربح أو رفعه إىل مستوى أعلى

. )التكامل األمامي(ـ اخلطورة اليت يشكلها املوردون على املؤسسة يف حالة ميلهم إىل التكامل يف املنبع 

67ص ، بقامرجع سنفس ال39
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قوة الزبائن 2

40:وتتحدد قوة املشرتين بعوامل عدة هي. ) الزبائن(ميكن للمشرتين 

هنا نالحظ أنه كلما تعدد عدد الزبائن كلما وجدت املؤسسة . ـ عدد املشرتين املتعاملني مع هذه املؤسسة

ففي حالة نقص . تنجم يف حالة نقص عدد الزبائننفسها يف حالة راحة ألن ذلك جينبها الضغوط اليت قد

.ات األخرىمنافسيها من املؤسس

هذا الوضع سيعطي . ـ انعدام أو حمدودية بدائل السلع أو السلع املنتجة واملسوقة من طرف املؤسسة

للمؤسسة قوة تفاوضية تسمح هلا بتحقيق املزيد من املزايا، على عكس الوضع الذي تكثر فيه بدائل السلعة 

. املنتجة من قبل املؤسسة، مما يؤدي إىل نقص الطلب عليها

اليف التبديل بالنسبة للمشرتين، وهذا مرتبط بشكل أساسي مبدى توفر بدائل للسلعة حمل الطلب من ـ تك

فإذا كانت تكلفة تغيري املورد مرتفعة فإن ذلك سيثين الزبائن عن تغيري املورد، يف حني عندما . طرف الزبائن

. تقل تلك التكلفة فإن املشرتي لن يرتدد كثريا قبل اللجوء إىل مورد آخر

. ـ كمدى مسامهة املؤسسة يف التكلفة الكلية اليت يتحملها املشرتون

 .

. 70مرجع سبق ذكره ص .. نبیل مرسي خلیل40
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وهنا جيب عليها أن . ستعمل املؤسسة على حتديد موقعها ضمن اهليكل الصناعي اليت تعمل فيه املؤسسة

بشكل دقيق فرص جناحها والتهديدات املوجهة هلا، وبذلك فقط يتسىن هلا وضع اسرتاتيجية، متكنها حتدد 

. من احلفاظ على مكانتها يف السوق، والعمل على تقويتها

41التنافسية املتاحة للمؤسسةاالسرتاتيجيات:املطلب الثالث

يف حالة دخوهلا يف تنافس مع مؤسسات منيز ضمن االسرتاتيجيات التنافسية، اليت ميكن للمؤسسة تبنيها

.أخرى، ما بني اسرتاتيجية قيادة التكلفة، اسرتاتيجية التمييز واسرتاتيجية الرتكيز

اسرتاتيجية قيادة التكلفة: 1

تلجأ املؤسسة إىل ختفيض تكلفة الوحدة القطاعيف ظل مواجهتها ملنافسة املؤسسات األخرى العاملة يف نفس 

واملقصود بتكلفة الوحدة هنا هو السعر النهائي الذي تصل به السلعة إىل املستهلك، . الواحدة من سلعتها

. مبعىن السعر الذي يأخذ بعني االعتبار تكلفة اإلنتاج والتوزيع

. بسعر منخفض، فيمكنها الفوز حبصة من السوق

42: ا عندما تتوفر هلا مجلة من الشروط، هيميكن للمؤسسة أن تلجا إىل ختفيض تكلفته

. توفري املعلومات الكافية على عناصر التكلفة املختلفةـ القدرة على 

. ـ القدرة على التأثري على عناصر التكلفة من خالل الروابط التجارية املختلفة اليت تربطها باملوردين

إن اعتماد املؤسسة اسرتاتيجية احلد من التكلفة، وبيع من

 .
223نفس المرجع السابق ص41
. 105، ص 1998الدار الجامعیة، اإلسكندریة، . التسویق، المفاھیم واإلستراتیجیات. ندمحم فرید الصح42
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حمالة من التفاوض مع مورديها من

. اجلدد من موقع قوي؛ إذ ميكن استعمال سالح ختفيض األسعار ملواجهة املنافسني وسلعهم البديلة

تسمح إذن سياسة ختفيض التكلفة للمؤسسة من التمتع بقدر من احلماية اليت جتنبها خماطر قوى التنافس 

و . اخلمس

 .

: وللتمكن من ختفيض التكلفة، ميكن للمؤسسة اتباع الطرق التالية

نتاج ـ رفع مستوى اإلنتاجية، ورفع مستوى اإلنتاج لالستفادة من اقتصاديات احلجم، مع التخصص يف إ

. أنواع حمدودة من املنتجات

. ـ تقليل أو إلغاء اخلدمات ما بعد البيع املقدمة للزبائن

. ـ تقليص النفقات املوجهة للبحث والتطوير

43. ـ حسن اختيار مواقع املشاريع قصد تقليص تكاليف النقل

إسرتاتيجية التمييز : 2

تتلخص هذه االسرتاتيجية يف تقدمي املؤسسة ملنتوج أو 

ويتحقق هذا . ....والتسليم،املنتجات، من حيث النوعية، الشكل، 

: األمر عندما تتمكن املؤسسة من

119ص.113نبیل مرسي خلیل، مرجع سبق ذكره، ص 43
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ـ التّفوق الفين من خالل امتالك تكنولوجيا رائدة تسمح هلا بتحقيق سبق يف جمال اإلنتاج؛ 

تاج منتوج ذو جودة عالية؛ـ إن

ـ العمل على تقدمي خدمات مساعدة للمستهلك؛

 .

وجيب القول أن توفري املؤسسة جلملة هذه الشروط يعترب شرطا ضروريا للتفوق لكنه يبقى غري كاف، ومن ّمث 
: هذه الشروط، هي. مجلة من الشروط اليت تضمن التفوقيتعّني توفري 

ـ أن يكون االختالف واضحا ما بني املنتوج املراد تسويقه وبقية املنتجات املوجودة يف السوق، حبيث يتسىن 
وميكن حتقيق هذا . 

وهنا ال بد من بذل جمهودات كبرية يف جمال البحث والتطوير والتصميم، . تعمال مواد خام جيدةالشرط باس
وال يقتصر األمر على املنتوج يف حد ذاته بل . وجتنب العيوب املختلفة اليت ميكن أن تقلل من قيمة املنتج

. يقتضي األمر تسليم السلع يف أحسن الظروف، من خالل تسليمها يف الوقت املناسب

ـ من اجليد أن يتمتع املنتج الواحد بعدة استخدامات، وأن تكون تلك االستخدامات تستجيب لرغبات 
. املستهلك

ـ قلة عدد املنافسني الذين يتبعون اسرتاتيجية التمييز، ألنّه يف حالة تعدد املنتجني فإن القدرة التنافسية سوف 
. تتقلص

اسرتاتيجية الرتكيز: 3

تيجية تسعى الشركة إىل العمل يف جزء حمدود من السوق، بغية العمل بكفاءة وفاعلية، يف ظل هذه االسرتا
وقد . من خالل إنتاج منتوج يتميز عن بقية املنتجات بقدرته على إشباع حاجات املستهلك بشكل أفضل
نتجني تعمل املؤسسة على تدنية تكلفة إنتاج منتوجها بشكل جيعل منه أكثر قدرة على منافسة منتجات امل

وقد تعتمد املؤسسة سياسة اجلمع ما بني السياستني السابقتني؛ أي اخلروج مبنتوج متمّيز نوعيا . اآلخرين
44. وسعرا

. 122نفس المرجع السابق ، ص 44
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إّن جناح املؤسسة يف تطبيق هذه االسرتاتيجية، يتطلب منها توفري مجلة من الشروط، نوجزها يف النقاط 

: التالية

على جزء منهم؛ـ تعدد حاجات املشرتين، حبيث ميكن الرتكيز

ـ عدم وجود منافسة يف نفس جمال ختصص املؤسسة؛

ثر إغراء وجذبا من ـ أن تكون حدة املنافسة كبرية ما بني املتنافسني، حبيث تصبح بعض القطاعات أك
وتقوم املؤسسة بتحديد القطاع الذي تعمل فيه انطالقا من جاذبيته، اليت تبىن على معرفة . قطاعات أخرى

األرباح اليت ميكن حتقيقها فيه، شدة املنافسة فيه، هذا باإلضافة إىل مدى توفر املؤسسة على املؤسسة به،
. اإلمكانيات اليت تسمح هلا مبواجهة الطلب يف هذا اجلزء من السوق

التحالف وآثاره على التنافسية املؤسسات الرائدة : املبحث الثالث

حتديد املعىن، واألشكال املختلفة اليت ميكن أن يأخذها سنناقش يف هذا املبحث مفهوم التحالف من خالل 
تنافسية التحالف علىعلى أثرهذا الشكل من أشكال التعاون، لنخلص يف األخري إىل حتديد بعض امثلة 

.الرائدةاملؤسسة 

الرائدةاملتحالفة املؤسسات : املطلب األول

اراة الدول املتقدمة يف تطوير القطاع املايل ليس بإمكان الدول املتخلفة جم:واملصرف: 1
حىت اجلنوب،

يف جمال املعامالت املصرفية اإلسالمية الذي اعتمدته بعض الدول يف العامل اإلسالمي سارعت إىل تبنيه بعض 
لذا وجب جتميع الطاقات واالعتماد .النقطةوبالتايل أصبح التميز غري وارد حىت يف هذه ة،املتقدمالدول 

على تطور اآلخرين من خالل التحالفات االسرتاتيجية اليت تسمح باختصار الزمن لتطوير قدراتنا املالية 
45،: وفيما يلي مثاال لذلكواملصرفية،

إصدار الشركة ؟ ، كیف تبني الشركات المتحالفة جسور الثقة وتعبرها معا. شركاء أهل بالثقة:جوردان لویس ، ملخص كتاب44
1ص) شعاع(العربیة لإلعالم العلمي 
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2005اإلمارات ، حيث قام البنك التجاري القطري من سنة مت إقامة حتالف ثالثي بني بنوك قطر وعمان و 

دخل البنك يف 2008، ويف سنة %35باالستحواذ على حصة اسرتاتيجية من بنك عمان الوطين بنسبة 

حتالف اسرتاتيجي مع بنك آخر  هو البنك العريب املتحد يف إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

تق% 40وهذا بنسبة 

معتربة يف جمال استثمارات القطاع اخلاص ويسعى أطراف التحالف إىل النمو والتطور للحصول على حصة 

أكرب من السوق املصريف ، وهذا ما مل تتمكن منه كل مؤسسة منفرد

نتائج،وع غري مرغوب فيه لكونه يستغرق وقتا أطول للحصول على ويعترب التوسع عن طريق إقامة فر 

كما أن .النتائجعلى هذا األساس تعترب التحالفات أقصر طريق للتوسع واحلصول على أكثر،ويكلف 

والتحالف حيافظ على املبادرات،االندماج يف كيان واحد من شأنه إلغاء التنوع وتالقح األفكار وتعدد 

.املخاطرومن جهة أخرى يسمح بتقاسم املتاحة،االستفادة من كل اخلربات الكيانات ويسمح ب

من بني األهداف املسطرة هلذا التحالف هو نقل التجربة القطرية يف جمال البطاقات االئتمانية للبنكني 

من وهذا ما جينب هذين البنكني استثمار أمواال كبرية يف هذا اآلخرين،

ويستفيد البنك التجاري من جماالت قدرات البنك التجاري املوجودة أصال باعتباره رائدا يف هذا 

تنافسية،أخرى ليست له فيها مزايا 

46.غسيل األموال

كفاءة واخلربات لدى العاملني حبيث جتاري مستوى املنافسة هذا، وجتري عملية تطوير التحالف ومستويات ال

.املتزايدة ومتطلبات األسواق املتنامية والقدرة على العمل يف تناسق حتقيقا ملصلحة أطراف التحالف

2، صمرجع سبق ذكره،جوردان لویس45
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»إس يت تيليميديا«حتالف اسرتاتيجي بني اتصاالت قطر كيوتل و:قطاع االتصاالت.2

Singapore» إس يت تيليميديا«ت والوسائط املتعددة السنغافورية ذكر يف بيان مشرتك لشركيت التقنيا

Technologies &Telemedia “(STT) “ اليت تُعدُّ رائدة شركات خدمات االتصاالت-

املعلومات العاملية العريقة واليت متلك شبكة عمليات واسعة يف منطقة آسيا املطلة على احمليط اهلادي 

اليت تُعدُّ واحدًة من أهمِّ شركات االتصاالت ) كيوتل(وبية، وشركة اتصاالت قطر واألمريكيتني والقارة األور 

ال االتصاالت املتنقلة وتعزيز أقامتا حتالفاً اسرتاتيجياً جديداً من أجل دراسة الفرص االستثمارية املتاحة يف جم

47.األعمال احلالية يف منطقة آسيا املطلة على احمليط اهلادي 

، 2007يناير 12هذا وقد وقَّع الطرفان اتفاقيًة استثماريًة خاصًة بالشراكة االسرتاتيجية املقامة بينهما يف 

يد بيرت سيه، نائب رئيس جملس إدارة الس» إس يت تيليميديا«وقام بتوقيعها عن شركة التقنيات السنغافورية 

والرئيس التنفيذي السيد يل ثينغ كيات، فيما وقعها عن (STT)شركة التقنيات والوسائط السنغافورية

رئيس جملس اإلدارة عبد هللا بن حممد آل ثاين، ونائب رئيس جملس اإلدارة حممد بن سحيم آل ثاين " كيوتل"

.فيةوالرئيس التنفيذي الدكتور ناصر معر 

مليون دوالر أمريكي تستحوذ مبوجبه 635ووفقا ألحكام االتفاقية، فإن كيوتل ستستثمر مبلغاً يصل إىل 

Mobile (Asia)من شركة اتصاالت آسيا النقالـة القابضـة احملدودة % 25على حصًة قدرها 

Holdings Pte Ltd. (AMH) ( إس يت تيليميديا«اململوكة”«STT “ إس يت«فيما ستحتفظ

5نفس المرجع  السابق ، ص47
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احلصة األكرب يف “ STT» ”إس يت تيليميديا«وستملك شركة . املتبقية% 75حبصة “ STT»”تيليميديا

48شركة اتصاالت آسيا النقالة

AMHوستمثل شركة اتصاالت آسيا النقالـة 

هذا، . واق الرئيسية مبنطقة آسيا املطلة على احمليط اهلادياملستقبلية يف جمال االتصاالت النقالة يف األس

يف اثنتني من كربيات “ ) STT(»إس يت تيليميديا«حصة AMHومتتلك شركة اتصاالت آسيا النقالة 

اليت تُعدُّ ثاين أكرب شركة اتصاالت معلوماتية يف سنغافورة، ) Star Hub(الشركات، مها شركة ستار هب 

ثاين أكرب شركة عمليات يف إندونيسيا حيث يفوق عدد Indosatت يت يب كيه وشركة يب يت إندوسا

. مليون مشرتك14مشرتكيها 

احلالية واملستقبلية “ (STT)هذا التحالف اإلسرتاتيجي سوف لن يؤثر عل استثمارات إس يت تيليميديا

فاقية، قال السيد بيرت سيه نائب ويف معرض تعليقه على إبرام االتيف األمريكيتني وأوروبا واملناطق األخرى

يسرُّنا يف إس يت تيليميديا أن نقيَم حتالفاً "(STT)رئيس جملس اإلدارة لشركة التقنيات السنغافورية 

. اسرتاتيجيًا مهمًا ووثيقًا مع كيوتل ليشكِّل هذا التحالف حمطًة مهمًة أخرى يف عالقتنا الوثيقة مع اآلخرين

كما يسرُّنا أن نعمَل مع شر 

49." طموحاتنا يف تبوء مكانة الصدارة يف منطقة آسيا املطلة على احمليط اهلادي

، أول شركة إقليمية »دانة غاز« أعلنت شركة ) : 1(يف حتالف اسرتاتيجي» أبراج كابيتال«و» دانة غاز: 3

ص تعمل يف جمال الغاز الطبيعي يف منطقة الشرق األوسط، عن توقيعـها اتفاقية شراكة من القطاع اخلا

11ص.القاهرة) شعاع(العلميلإلعالمالعربيةالشركةإصدار،التنافس على المستقبل:كتابملخصبراهاالدكيهسيوهاملجاري48

.22ص. 8801العدد 2003يناير 2هـ 1423شـوال 29اخلميـس ألوسط ، ، جريدة الشرق اصاحل العذل48
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وتنص . ، املؤسسة الرائدة املتخصصة يف استثمارات امللكية اخلاصة يف املنطقة»أبراج كابيتال«اسرتاتيجية مع 

ز، والسيد عارف نقفي، 

نائب الرئيس واملدير التنفيذي ألبراج كابيتال بأن تعمل الشركتان على إجياد فرص أعمال يف جمال الغاز 

وقال السيد . 

. »اتيجية مع أبراج كابيتالحنن سعداء بالدخول يف شراكة اسرت «محيد ضياء جعفر 

أثبتت أبراج كابيتال دورها الريادي لقد«: وأضاف. »مبنية على أسس متينة ومنفعة متبادلةلعالقة«تؤسس 

ومن خالل العمل معها يف مشاريع متنوعة ضمن قطاع الغاز . يف جمال استثمارات امللكية اخلاصة يف املنطقة

انة غاز ستتمكن من االستفادة من قدرات أبراج كابيتال يف حتقيق القيمة املضافة واالستفادة الطبيعي، فإن د

وقال السيد . »جبدارةمن شبكة االتصاالت اليت مكنت أبراج كابيتال من بناء سـمعتها الريادية يف املنطقة 

عاملة يف جمال الغاز هذه عالقة اسرتاتيجية بالنسبة لنا، فشركة دانة غاز هي أكرب شركة«عارف نقفي 

إن معدالت استهالك «وأضاف . »قطاع النفط والغاز يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا وجنوب آسيا

سنويا، وهو أعلى % 3يشهد ارتفاعا مبعدل يصل إىل القطاع الصناعي للطاقة يف منطقة الشرق األوسط

وكانت دانة غاز قد أعلنت إن التحالفات مع شركات ومؤسسات مرموقة ضمن املنطقة . »معدل بعد الصني

وعلى الصعيد العاملي، ستشكل جزءا رئيسا من اسرتاتيجية منو الشركة يف قطاع الغاز الطبيعي يف الشرق 

لك من خالل جمموعة من التحالفات االسرتاتيجية وتطوير مشاريع طاقة جديدة األوسط ومشال إفريقيا، وذ

50.تضيف قيمة إىل االقتصاد الوطين ، وختدم محلة أسهم الشركة يف ذات الوقت 

، 2008األردن ، الطبعة األولى ،، دار أسامة للنشر والتوزیع ، عمان البورصة" أسواق األوراق المالیة ،عصام حسین 48
91ص
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اجلزائـريـةؤسساتاملاواقـع :الثايناملطلب 

ومع انعدام الرؤيا ،التغيريوجودها من اجلمود وعدم طيلةلقد عانت املؤسسات اجلزائرية العمومية 
فإن بريوقراطيتهم االسرتاتيجي،االسرتاتيجية ملن يشغلون قمة اهلرم حىت أولئك الذين شغلوا دائرة التخطيط 

حىت وإن تعلق األمر بتطوير منتج يكلف املؤسسة أمواال كثرية للتجديد،ومتنع أي حماولة تغيري،ختشى كل 
املؤسسة،تغيري لصاحل وإذا مل يتمكن املبدعون من الالسترياده،

وكم من براءات اخرتاع كان ميكن أن تستفيد منها املؤسسات العمومية استفادت منها مؤسسات أخرى 
خارجية،وهذا إما بانتقال أصحاب القدرات اإلبداعية إىل مؤسسات أخرى إما داخلية خاصة أو منافسة،

.عنهامقابل مبالغ مالية يتم االتفاق أو بتحويل الفكرة 

ومع تراجع بالديون،مت الوقوف على مؤسسات اقتصادية مفلسة ومثقلة السوق،وبعد التحول إىل اقتصاد 
ودخول اجلزائر يف أزمة العشرين،

اجلدولة،املؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدويل من أجل إعادة مت اللجوء إىل وأمنية،سياسية 
.العمالفكانت نصائحه وإرشاداته يف غري صاحل املؤسسات اجلزائرية العمومية وال يف صاحل العدد الكبري من 

كلفت وقد سبق ذلك عملية التطهري املايل اليت  العمومية،يف األخري مت التفكري يف خوصصة املؤسسات 
وبيع أخرى  املؤسسات،ومت تصفية العديد من هذه اخلوصصة،فلم تنجح كبرية،اخلزينة العمومية أمواال  

.احلجاركانت متثل مفخرة الصناعة اجلزائرية مثل مركب 

العاملية،ومن جهة أخرى تعاين املؤسسات اجلزائرية اخلاصة من منافسة غري متكافـئة مع كربيات املؤسسات 
.لعوإغراق السوق اجلزائرية مبختلف الساخلارجية،حترير التجارة خاصة بعد 

آال يوجد خمرجا آخرا لوضعية املؤسسات : ريع ال بد من طرح التساؤل التايلعلى ضوء هذا التشخيص الس
51؟اجلزائرية خبالف التصفية والبيعالعمومية واخلاصة

91عصام حسین مرجع سبق ذكره ص 51
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قال، عندما قمنا بتحليل مضمون التحالفإن اإلجابة على هذا السؤال جندها فيما سبق من هذه امل
االسرتاتيجي، وقدمنا أمثلة على ذلك، وتأكد لدينا أن املؤسسات االقتصادية مهما بلغت مكانتها يف السوق 

: أجل حتقيق مجلة من األهداف منها، منمع مؤسسات أخرى حملية أو عامليةتسعى دوما إلقامة حتالفات

قات البحث ، تقليص نفقي والعمودي، االستفادة من خربات اآلخرينتقليص املنافسة، التوسع األف

.ناجتة عن التحالفات االسرتاتيجية، وغريها من املزايا الوالتطوير

سوف نقدم إشارات فقط متثل إرشادات للمؤسسات العمومية واخلاصة اجلزائرية وللسلطات القائمة على 

.سة

، فرغم أمهيةلى جناعة التحالفات االسرتاتيجيةمتثل مؤسسة سوناطراك أفضل مثاال ع: قطاع احملروقات1

، إال أن مؤسسة سوناطراك ما كانت تصل إىل ما وصلت إليه من مكانة قطاع النفط يف االقتصاد العاملي

ى تثمني اسرتاتيجية التحالفات من ، ويبقة االسرتاتيجية مع مؤسسات عامليةعاملية لو مل تعتمد على الشراك

دم التفكري يف خوصصة هذه قبل القائمني على املؤسسة والسلطات اجلزائرية لتعميق التحالفات، وع

.املؤسسة

52إن االحتكار الذي كانت متارسه املؤسسة الوطنية لالتصاالت السلكية: قطاع االتصاالت2

اجلزائرية يف ، وعوض أن تفكر السلطاتؤسسة قطبا عامل، مل جيعل من هذه املوالالسلكية

، قامت بفتح قطاع االتصاالت على إقامة حتالفات اسرتاتيجية مع كربيات

ة جعلتها تفقد الكثري من املنافسة العاملية، فوجدت املؤسسة العمومية اجلزائرية نفسها أمام منافسة كبري 

.زبائنها

2007القاھرة .دار النشر للجامعات .ازمة البحث العلمي، معوقات وتحدیات البحث العلمي العربي ،  دمحم مسعد یاقوت 50
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:القطاع املايل واملصريف3

كان ينبغي على السلطات اجلزائرية قبل التفكري يف خوصصة البنوك العمومية اجلزائرية، أن تفكر يف إقامة 
حتالفات واندماجات مصرفية داخلية لتقوية البنوك العمومية اجلزائرية، مث تسعى إلقامة حتالفات اسرتاتيجية 

ويف جمال البورصة، ميكن للجزائر أن حترك سوق رؤوس .مومية اجلزائريةكفاءة البنوك العخارجية ترفع من  
، وبذلك نعطي دفعاالعاملية اليت تستثمر يف اجلزائراألموال اجلزائرية عن طريق اإلدراج املزدوج للشركات 

.قويا لبورصة اجلزائر

: التعليم العايل : 4

، وإمنا ينبغي االستفادة من لى قدراتنا اخلاصة فيهاالعتماد ع، ال ميكن القطاع األكثر مجودا يف اجلزائر

، على غرار ما قامت به األردن اليت املراجع والبعثات العلمية وغريهاتبادل األحباث والزيارات العلمية و 
.ناتج عن مثل هذه التحالفاتأصبحت جام

اجلزائر على موارد طبيعية متنوعة، وعلى أراضي زراعية شاسعةتتوفر : باقي القطاعات األخرى: 5
تسمح هذه العملية من . صناعية، سياحية، فالحية، خدماتية: إقامة حت

. قتصادي عن طريق توسيع وتنويع النشاط االقتصاديتسريع النمو اال

املطلب الثالث التحالف وآثارها على تنافسية املؤسسة

. للتحالفات ميكن 

53التحالف ذات الطبيعة التجارية والتكنولوجية -1-

مهة برؤوس أمواهلم، من أجل التسويق املشرتك ملنتوج أو أكثر يف سوق واحدة قد يتفق طرفان أو أكثر للمسا
وكمثال على هذا النوع من االتفاق املربم ما بني الشركة الفرنسية رونو والشركة املكسيكية دينا، . أو أكثر

املتخصصة يف إنتاج الشاحنات؛ وهو االتفاق الذي انصب على إنشاء شركة مشرتكة، اعتمادا على 

53 Jean – Claude Tarondeau et Christine Huttin ; op. cit. p. 133.
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إلمكانيات املتاحة لكل طرف، إذ أن رونو متتلك السيارات، والشركة متتلك القدرات اليت تسمح هلا ا
. بتسويق هذا النوع من السيارات يف السوق املكسيكية

ث، التطوير، وتسويق التكنولوجيا سياسة تكنولوجية، مبعىن سياسة تقوم على البحتوفري رؤوس األموال التباع 
ذلك االتفاق املربم ما بني بريتشيس وأحسن مثال على هذا النوع من الشركة املشرتكة. داخل أسواق جديدة

هذين تيليكوم والشركة الفرنسية ديبون دي نيمور، إلنشاء حتالف مشرتك، يقوم على االستفادة من خربة
. املتحالفني يف جمال االتصال

أثر التحالف على تنافسية املؤسسة -2

:تقليل املنافسة2-1

.فتقل بينها املنافسة على األسواقمعا،املؤسسات املتحالفة تتفق على أهداف مشرتكة تسعى لتحقيقها 

التكامل يف اإلنتاج2-2

ففي السابق كان املنتج يعيش فرتة أطول ابتداء أصبحت دورة حياة املنتج يف العصر احلايل صغرية جدا ،
من ظهوره ومرورا بنموه مث رواجه ووصوال إىل زواله ، ومل يعد حاليا التمييز بني هذه املراحل نظرا لتطور 
وسائل اإلعالن واإلشهار وطرق التسويق احلديثة ، وسرعة التقليد اليت تؤدي إىل تكسري األسعار ، وهذا ما 

سة اعتماد السرعة يف تغيري املنتج ، إال أن عملية التجديد واإلبداع قد ال تكون ممكنة يقتضي من املؤس
وعليه فالتحالف من شأنه ملؤسسة مبفردها ، لكنه قد يكون أسهل إذا اجتمعت قدرات وكفاءات مؤسستني،

.جتاوز هذا اإلشكال 

: جتاوز عقبات التسويق2-3

ن أجل إيصال معلومات عن املنتج للمستهلك ، وقد يسبق تتحمل املؤسسات اليوم مصاريف إضافية م
وجود املؤسسة يف األصل دراسات للسوق متثل تكاليف إضافية ، كما تعرتض عملية التسويق عدة عقبات 
تتعلق بالوسائل الضرورية لتنفيذ اخلطة التسويقية ، ومن جانب آخر مل يعد بإمكان املؤسسة أن تقوم بعملية 

ن السوق اليت تستوعب تلك املنتجات ، وحىت ميكنها ختفيض تكاليف التسويق وجتاوز اإلنتاج مث تبحث ع



ي                                                    المنافسة والمیزة التنافسیةالفصل الثان

68

54عقباته ،

.

:اتساع نطاق املعرفة2-4

اج املتمثلة لقد اختلفت مصادر الثروة عما كانت عليه قدميا فقد كان الرتكيز يف ما مضى على عوامل اإلنت
أما حاليا فقد أصبحت املعرفة عامال أساسيا لتحقيق الثروة ، فاملعلوماتية . يف األرض ، العمل ، رأس املال 

صادية واجلامعات ومراكز البحث والتدريب ، يسمح تتطلب حتالفات اسرتاتيجية بني خمتلف املؤسسات االقت
.ذلك للمؤسسة من اكتساب خربات إضافية متكنها من التطور والنمو والبقاء يف السوق 

Jean – Claude Tarondeau et Christine Huttin . p. 13454.
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:الفصلخالصة 

التنافسية واحملافظة عليها إمنا يتطلب تكامال يف األداء بني اإلنسان واملؤسسات امليزة إن الوصول إىل حتقيق 

اجية، و أجهزة الدولة ، واإلطار التشريعي يف الداخل ، واجلهد التسويقي والوعي الكامل والدائم بكل اإلنت

املستجدات على الساحة العاملية يف ذات الوقت ومن مث الميكن القول بأن امليزة  التنافسية لدولة ما ميكن 

التنافس والتكامل بني مجيع األنشطة أن تزيد بناءا على نشاط اقتصادي بذاته يعمل كنشاط منعزل وإمنا هو 

.داخل الدولة

التجارة العاملية، حتديًا كبريًا وخطرًا حمتمًال كما يوفر النظام االقتصادي العاملي اجلديد، املتمثل بتحرير قيود

ته إال أن هذا النظام يف الوقت ذا. وخباصة تلك املوجودة يف الدول الناميةلدول العامل، أو باألحرى شركاته،

االستفادة فأمهية التنافسية تكمن يف تعظيم. للبلدان النامية كذلك، إن أمكن االستفادة منهيشكل فرصة،

ويشري تقرير التنافسية العاملي إىل .ما أمكن من املميزات اليت يوفرها االقتصاد العاملي والتقليل من سلبياته

تنافسية من الدول الكبرية، حيث تعطي التنافسية مفهوم الأن الدول الصغرية أكثر قدرة على االستفادة من

فرصة للخروج من حمدودية السوق الصغري إىل السوق العاملي ، فإنه ال بد يف الشركات يف الدول الصغرية

حتميات القرن احلادي والعشرين
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:الثالثالفصل

سوناطراك وخیار التحالف شركة 
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:يدمته

14-86رغم كون سوناطراك شريكا قدميا لبعض الشركات البرتولية االجنبية اال انه بصدور قانوين 

91-21و

ثر االجايب عاى كل من 

condensat et*اذ حتتوي اجلزائر على احتياطات هائلة من الغاز الغين باملواد اخلام .الشريكني 

GPL* سنة يف اجلنوب الشرقي من بالدنا مل تشتغل 30و 20هذه احلقول للغاز الرطب واملكتشفة منذ

ول تؤدي حتما اىل اللجوء اىل التحالف حيت بصفة جيدة اىل يومنا احلايل ،لذلك فان امهية تطوير هذه احلق

سنحاول من خالل .  يتطلب االستثمار مبلغا ضخما ميكن من اسرتجاع كميات هائلة من املواد السائلة الغاز

.والتحالف يف قطاع احملروقاتوخيار التحالففروعهاتقدمي شركة سوناطراك،هذا الفصل اىل 

فروعهاتقدمي شركة سونا طراك و : املبحث األول

طراك هي شركة النفط والغاز يف اجلزائر، امسها الكامل الشركة الوطنية للبحث والتنقيب واالستغالل سونا

والنقل للمحروقات وهي الشركة الوحيدة يف اجلزائر املسؤولة عن استغالل املصادر النفطية والغازية اهلائلة يف 

.البالد وكذا عن بيعها

.طراكاتقدمي شركة سون: املطلب األول

سوناطراك؟فمن هيومبيزانية الدولة اجلزائريةسوناطراك اسم اقرتن باالقتصاد اجلزائري

حملة تارخيية عن الشركة األم : الفرع األول 

.SONATRACHنشأت و تأسست حتت اسم الشركة الوطنية لنقل و تسويق احملروقات 
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كانت مهمتها األساسية التكفل بنقل 63/499مبوجب املرسوم رقم 1963ديسمرب31

:  .وتسويق احملروقات وعرفت تطورات أمهها 

.تأسست الشركة الوطين لنقل و تسويق احملروقات سونا طراك: 1963ديسمرب 31

اتساع مهام سونا طراك لتشمل العديد من النشاطات البرتولية       : 1966ديسمرب 22

.جنبيةمبساعدة الشركات األ

.تأميم احملروقات : 1971فيفري 24

البرت : انفصال الشركة عن بعض الفروع اليت عرفت بالفروع البرتولية مثل . إعادة هيكلة الشركة : 1981

.وكيمياء ، التمييع ، توزيع املواد البرتولية ، أشغال اآلبار البرتولية

GNL1/Zتقدمي مركب : املطلب الثاين

GNL1/Zتعريف مركب -1

اآليت من حقل GNمنطقة صناعية خمتصة يف معاجلة و متييع الغاز الطبيعي GNL1/Zيعتربمركب 

كلم 40الغازي حلاسي رمل ، املصدر األساسي للغاز الطبيعي يف اجلزائر ، يقع يف الغرب اجلزائري على بعد 

.كلم مشال حاسي رمل 500من وهران و 

162ز الطبيعي األيت من حاسي رمل ، بعد هذا يتم التمييع عند املهمة األساسية للمركب هي معاجلة الغا

مرت مكعب للغاز الطبيعي و 100000حتت الضغط اجلوي املخزن يف أحواض سعة كل واحدة منها ° م
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إىل املركب GNL1/Zهذا يكون يف حوايل  مخسة أيام من املمكن حتويل الغز الطبيعي املميع من املركب 

GNL2/Zو العكس.

M1(د مضختني إلرسال املنتوج النهائي إىل حمطتني للتعبئة يوج ,M2 ( قبل التعبئة يف سفن غاز امليثان

ساعة و نصف ، و بعد تعبئة السفن تأخذ مسارات 12مرت مكعب مدة التعبئة هي 125000سعتها 

.خمتلفة عرب العامل

:وصف املركب : 2

مسارات للتمييع ،حيث 3شرق أرزيو ، يشمل كلم 8ببلدية بطيوة على بعد GNL1/Zيوجد املركب 

.مرت مكعب يف اليوم 8400إنتاج الغاز الطبيعي يقدر مبعدل 

.مرت مربع للواحد100000خزانات بسعة 3قدرات التخزين هي  

:مناطق 3يقسم املركب إىل

: منطقة اإلستفادة 2-1

ة و أيضا مهما كانت خمتلفة ، و خصوصا أن  تؤمن بداية و حسن عمل املسارات الستة للتمييع بتزويد الطاق

.كل اهلياكل األخرى تضمن إنتاج البخار ، الكهرباء ، املاء املقطر واالزوت

) :التصرف(منطقة املعاملة 2-2

مرت مربع 100000املرحلة الثانية تكمن يف معاجلة الغاز الطبيعي ، متييعه مث ختزينه يف ثالث أحواض بسعة 

مرت مربع  45000نا حوضني من البنزين بسعة ، من جهة أخرى لدي
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.نذكر أيضا جهة تقسيم و فصل احملروقات األثقل من الغاز الطبيعي

):النهائية(منطقة التعبئة 2-3

M1(يرسل الغاز الطبيعي املميع إىل حمطتني للتعبئة  ,M2 ( حتت ضغط ° م162لتعبئته يف السفن بدرجة

بعد تعبئته يكون جاهزا لإلرسال إىل خمتلف املناطق . أذرع للتعبئة جند على جانب كل حمطة أربع . جوي 

.خصوصا أوروبا و الواليات املتحدة األمريكية

اهلياكل التنظيمية وحتليلها : املطلب الثالث

:يتكون املركب من عدة هياكل تنظيمية

ملركب متييع الغاز من خالل ميكن عرض اهليكل التنظيمي : اهليكل التنظيمي ملركب متييع الغاز الطبيعي: 

:الشكل املوايل 
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اهليكل التنظيمي ملركب متييع الغاز الطبيعي:2الشكل رقم 

GNL/Zمقدم من طرف قسم املوارد البشرية لفرع : املصدر
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سة امليدانية متت يف مت التطرق اىل اهليكل التنظيمي لقسم املالية الن الدرا:اهليكل التنظيمي لقسم املالية : 2

.هذا القسم 

.والشكل املوايل سوف يعرض خمتلف االقسام والفروع 

الھیكل التنظیمي لقسم المالیة: 3شكل رقم
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:حتليل اهليكل التنظيمي2-1

GNL/Zمقدم من طرف قسم املالية لفرع : املصدر
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:تتكون من ثالثة فروع: مصلحة إعالم التسيري1- 2-1

رات واالستغاللتتضمن متابعة امليزانية التنبؤية لإلستثما: فرع امليزانية.

تدرس الفروع املوجودة بني التنبؤ واحلقيقة: فرع التحليل.

ستثمار ومقارنتها مع الكلفة التقديرية’حيلل الكلفة احلقيقية لل: فرع التحليلية.

:مصلحة اخلزينة2- 2-1

ي تتفرع إىل مهمة هذه املصلحة تنظيم كل فواتري بالدينار والعملة الصعبة ملورديها احملليني واألجانب وه

:ثالث فروع مها

تقوم بتنظيم كل فواتري بالدينار وهذا أما بتحويل بنكي أو شيك: فرع الدينار.

هذا الفرع يقوم بتسديد الفواتري بالعملة الصعبة عن حتويل بنكي أو : فرع العملة الصعبة

*.Rem Doc*أو الوثيقة املؤجلة * Credoc*قرض وثائقي 

دج مثل20000رع مكلف بكل تنظيم نقدي ال يفوق يهتم هذا الف:فرع الصندوق :

.مصاريف املهمات-

.املنح العائلية-

.تسبيقات الرواتب-

:مصلحة احملاسبة العامة3- 2-1

:هذه املصلحة تتكون من ثالث فروع
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دور هذا الفرع مراجعة حسابات األداءات، متابعة أعارات مرتبطة بالعمال : فرع التمركز

.امليزانيةوأيضا وضعية 

يهتم بتسيري املخزونات على مستوى احملالت ويضمن متابعة االستثمارات، : فرع التخزين

.تسيري العقود وحتقيق اجلرد

هذا يضمن حماسبة الفواتري ومراجعة الوثائق املصحوبة وإعداد وثيقة التسجيل : فرع املوردين

لكل فاتورة

:مصلحة القانونية4- 2-1

مهمتها إعداد العقود 

/GNL1.التأمني جبميع أنواع اخلسائر وكل ضحايا جتهيزات املركب

احملروقات قطاع التحالفات احملققة يف : الثايناملبحث 

ك من اجل اكتساب تعترب السوق األوروبية من بني األسواق األكثر إقباال من طرف املوردين وذل

.الفرص ومواجهة التحديات

أوروبا وظروف الغاز اخلطرية : املطلب األول

إن الظروف اليت يتواجد فيها الغاز الطبيعي خطرية جدا إذ أن اللجوء إىل موارد جديد أصبح ضرورة 

%40بلد من الوحدة األوروبية والذي قدر ب 15حتمية، ففي الواقع نرتقب أن يف معدل التبعية 

إذ إن اإلنتاج الصايف يتناقص رغم منو 2020أي النسبة الكبرية يف %67إىل 2020سريتفع يف 

.2010وتزايد صايف الواردات يف 
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ال متثل هذه األرقام أي خطر إذا ميكن جتنب املوارد الطاقوية مثل اليد العاملة وهذا بشرط اللجوء إىل 

. لبحر يف مناطق مشالية بعيدة عن أسواق االستهالكموارد جديدة بعيدة عن أوروبا واملتواجدة يف ا

التحالفات األجنبية احملققة يف قطاع احملروقات: املطلب الثاين

ميثل قطاع احملروقات القطاع االسرتاتيجي للمستثمرين األجانب خصوصا الشركات األمريكية واألوربية 

ة التصدير من خالل أربعة أنواع هي نسب%80يف السوق الداخلية و%20ويساهم هذا القطاع بنسبة

يتم إنتاجها وهي البرتول اخلام،الغاز الطبيعي واملشتقات من الغاز الطبيعي وكذلك غاز الرب وبان املميع 

اليت أقيمت يف املنطقة الوسطى والشرقية لصحراء 1998-1997وقد بينت الدراسات خالل الفرتة

جمموعة أجنبية يتم استغالهلا يف إنتاج 15طرف كلم أجنزت من 40000: اجلزائر أن هناك مساحة ب

الغاز وبالتايل فالتحدث عن الشراكة احملققة هو التحدث عن أهم حمتويات العقود املربمة مع شركة سونا 

.طراك، وأهم ماجاءت به من جديد لصاحل االقتصاد اجلزائري

التحالف مع منطقة أمريكا:1

:

أبرمت 1996أفريل 15بعد سنتني من املشاورات وبتاريخ :يكيةشركة أركو األمر *

الذي سينتقل إنتاجه يف البداية من " رهد البغل"بغرض تطوير ورفع معدل احتياط البرتول اخلام يف حقل 

125000برميل يف اليوم ، مث تصل بعدها إىل 55000إىل 25000

1999.
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%51اجلزائرية بنسبة " كوندور"شركة خمتلطة جزائرية أمريكية ومتثل حصة : ورشركة بروت وروكوند

.مليون دوالر8وبرأس مال 

مليون دوالر يشمل 117عقدت هذه الشركة إتفاق مع سونا طراك وأنا دار 1996سبتمرب 24يف 

.جمموعة من األعمال

.إقامة شبكة لألنابيب والتجهيز واملراقبة.1

.عملية ضخ الغاز الطبيعيإقامة جتهيزات تسهل.2

.املعاجلة والتصفية البرتولية.3

57أمضت هذه الشركة عقد مع سونا طراك ورو سول اإلسبانية مببلغ 1997جويلية 02ويف 

يف إليزي" تيفارين"مليون دوالر من معاجلة البرتول املتجه إىل منطقة 

مدته 1998جويلية 29يف أمضت شركة سونا طراك مع شركة أموكو : شركة أموكو األمريكية*

، " عني أميناس"حقول غازية مكتشفة يف منطقة 4سنة من نوع تقاسم اإلنتاج لتطوير واستغالل 20

مليون 790:مليون دوالر كحق الدخول ،وقيمة االستثمار ب30حيث قدمت هذه الشركة مبلغ 

.ستثمارمليون دوالر أمريكي للدفع لتغطية نفقات اال111دوالر ، إضافة إىل مبلغ 

أمضت شركة سونا طراك عقد شراكة مع شركة بيرتو كندا 1993أفريل 26يف : شركة بيرتو كندا*

مليون دوالر ، يتعلق بتأهيل اليد العاملة يف جمال احملروقات 345: سنوات باستثمار يقدر بـ10ملدة 

.
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التحالف مع منطقة أوروبا: 2

:

أمضت عقد حتالف مع 1995: برتيش برتو ليومشركة*

مليار دوالر 1.015مليار دوالر أمريكي ، حصة سونا طراك 3سنة، بقيمة 30سونا طراك مدته 

مليار 10.3: مليون دوالر أمريكي مقابل الدخول،أما اإلنتاج املقدر بـ50ويدفع الشريك األجنيب 

دوالر يعود لسونا طراك ،علما أن هذا العقد هدفه البحث عن الغاز مليون دوالر 6.8دوالر فإن 

1الطبيعي يف عني صاحل وتسويقه وإنتاجه

،ويتعلق بتكوين اليد العاملة يف جمال 1997أمضت عقد سونا طراك يف ماي : شركة أجيب *

.البحث و إستغالل احملروقات

ها تطوير احلقول البرتولية ففي تاريخ :شركة توتال*

أبرمت مع شركة سونا طراك وشركة وروسول االسبانية عقد من نوع تقاسم 1996جانفي 28

663مليون دوالر أمريكي منها 874:يقدر ب" تنب فوي تبنكورت"اإلنتاج ،خيص حقل غاز يف 

مليون دوالر موجهة للتطوير والباقي موجه 

كحق الدخول، أما الربح الناتج عن هذا العقد يقدر 22سنة مع دفع 20لإلستغالل ومدة العقد 

.للجزائر%81.4:ب

التحالف مع منطقة أسيا : 2

:
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1996سنة " بيرتوناس"أبرمت شركة سونا طراك عقد شراكة مع الشركة املاليزية : شركة بيتوناس ماليزيا*

.مليون دوالر38سنوات ،يتعلق بالبحث يف املنطقة حباسي مسعود ،ويتضمن إستثمار قدره 7مدته 

أهم عقود التحالف يف جمال احملروقات: املطلب الثالث

مشجعة للغاية بالنسبة لنمو مساحات التنقيب ومستويات اإلنتاج 1991لقد كانت نتائج تعديل قانون 

عقود حبث 06عقد تنقيب و32مت إبرام أكثر من ) 1998-1991(ل الفرتة والتصدير فمثال خال

إكتشاف خالل نفس 33وقد سجل ) إنتاج17توسع،25تنقيب،61(بئر 103باإلضافة إىل عدد اآلبار 

وإختيار هذه الشركات هي 1املدة معظمها إكتشفت يف إطار شراكات مع مؤسسات برتولية عاملية 

سونا طراك إلجناز عملية التطوير والتنمية وميكن التعرف على أهم الشركات البرتولية إسرتاتيجية تبنتها شركة 

:العاملية وأهم العقود املربمة فيما يلي

صاحلمليار دوالر لتطوير إنتاج الغاز يف عني 18.1التحالف بني سونا طراك وبريتش برتو ليوم 1

ة بريتش برتو ليوم، عقدا لتطوير حقول الغاز ، مع شرك"سونا طراك "وقعت الشركة الوطنية للمحروقات 

جبنوب منطقة عني صاحل،تندرج يف إطار االستفادة من خربة العمالق الربيطاين لرفع القدرة اإلنتاجية للجزائر 

.مليارات مرت مكعب سنويا9واحملافظة ،تبع لذلك، على استقرار اإلنتاج املقدر ب

الدين شرواطي، خالل مراسيم التوقيع على االتفاق ،أن القيمة طراك، نوروكشف الرئيس املدير العام لسونا

يف حني من املقرر أن تبلغ الطاقة . مليون دوالر 100اإلمجالية لعقد االستغالل تقدر مبا يفوق مليار و

مليون مرت مكعب يف اليوم من الغاز 17اإلنتاجية له 
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عد التوقيع عليها بتطوير ثالثة مشاريع يف كل من وتتعلق االتفاقية اليت تباشر أشغاهلا مباشرة ب. الطبيعي 

.بشبكة طرق ،مهبط الطائرات،وقاعدة للحياة اليومية للعمال تتوفر على مجيع املرافق الضرورية

حمطة منتجة للغاز خالل الفرتة 33ذلك ضمن نفس املشروع ،على استغالل وتنص بنود العقد باملوازاة مع

.لتموين احتياجات مركز معاجلة الغاز الطبيعي يف املنطقة2016و2012املمتدة مابني 

من جهته ،قال مدير عام صاحل غاز، حممد كدام على هامش التوقيع على العقد، إن الشريك األجنيب بريتش 

باملائة املتبقية ، 35بينما تكلف سونا طراك بتأمني ال. باملائة من قيمة العقد65ليف برتو ليوم يتحمل تكا

بينما من املنتظر أن تسلم كميات اإلنتاج األوىل خالل الثالثي األول من . شهرا48ومتتد األشغال على 

.2013سنة 

سوناطراك وخيار التحالف: املبحث الثالث

مصدرا أساسيا النعش االقتصاد الوطين ، ص يف مؤسسة سوناطراك يعد حتالف قطاع احملروقات و باألخ

نظرا لكل هذا فانه بات من الضروري انشاء قانون يتماشى مع التغريات االقتصادية ، ومتويل اخلزينة العمومية

.العاملية

التحالف يف اجلزائر:االولاملطلب 

زائر وذلك من أجل جلب اآلثار اإلجيابية مثل إن التحالف من بني الضروريات احلتمية اليت حتتاج إليها اجل

االستفادة من اخلربات العلمية واحلدة من املنافسة 

التطور التارخيي لسياسات االستكشاف يف اجلزائر عن طريق التحالف: 1
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يعترب نشاط البحث واالستكشاف والتنقيب عن احملروقات املرحلة األوىل من مراحل صناعة احملروقات، 

حيث ميثل ه

.

وهناك عدة طرق وأساليب للبحث واالستكشاف وعن احملروقات يف اليابسة أو يف قاع البحر، وهذه الطرق 

.مستمر حسب التقدم الذي أحرزه اإلنسانواألساليب ليست ثابتة بل هي يف تطور

وحىت منتصف 1948والتتبع للتطور التارخيي لعمليات البحث واالستكشاف يف اجلزائر منذ سنة 

: التسعينات، مييز بني مراحل متعاقبة كما يلي

تبعتها 1956حيث سجلت أهم االستكشافات منذ سنة ):1950/1960( الفرتة األوىل

.حجم االستكشافات سنويا اخنفاضات مستمر يف 

خالل السنوات السبعينات واملتميزة مبستوى ثابت ومنخفض حلجم االستكشافات: الفرتة الثانية.

واملمتدة لسنوات الثمانينات والنصف األول من التسعينيات واليت متيزت بارتفاع : الفرتة الثالثة

.ملموس يف حجم االستكشافات

ولعل الظروف االقتصادية اليت

املتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن 19/08/1986بتاريخ 86/14وخصوصا مع صدور القانون رقم 

. احملروقات واستغالهلا ونقلها
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ممارسة أعمال ولقد شجع هذا القانون نشاط االستكشاف يف اجلزائر، حيث أجاز للشركات األجنبية

التنقيب والبحث عن احملروقات،حيث تسلم هذه الشركات رخص للتنقيب من طرف شركة سونا طراك، كما 

أعطى عدة تسهيالت من أجل تشجيع النشاط االستكشايف عن طريق منح ختفيضات وإعفاءات ضريبية 

.ية منها خاصة إعفاء كل أدوات املستورد بغرض البحث والتنقيب من الرسوم اجلمرك

، حيث نص يف مواده على إمكانية 86/14املعدل واملتمم لقانون 91/21صدر قانون 1991ويف سنة 

مشاركة األجانب يف استغالل وتطوير حقول احملروقات املكتشفة سابقا على شكل اتفاق  مع شركة سونا 

1995ف يف اجلزائر من ارتفاع وترية االستكشا.على األقل من رأس املال %51ّطراك ومتل هذه األخرية 
55.

بارتفاع وترية البحث واالستكشاف يف اجلزائر وخاصة منذ 91/21و 86/14لقد مسح كال من القانونني 

.1995مطلع التسعينات، إال أن اإلنتاجية كانت جد معتربة إبتداءا من سنة 

10و1995و1994استكشاف خالل سنتني 15منها 1994استكشافا منذ 33فلقد مت حتقيق 

.1997استكشافات خالل 

وهي نسبة عالية جدا %50حبوايل 1996وقد قدرت نسبة النجاح لعمليات االستكشاف يف سنة 

.على املستوى العاملي

سنة ممتازة على الصعيد االستكشاف يف اجلزائر، نظرا الن 1998وهذا ومن املؤكد أن أال تكون سنة 

بعض الشركات اليت حققت جناحات ك

23ص:1998-افریل- مجلة البترول والغاز العربي55
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، وفعال فلقد مت 1998االكتشافات اليت حققتها وختفيض وترية عمليات احلفر واالستكشاف خالل سنة 

. حتقيق جديدة فقط مما يؤكد ما سبق ذكره1998يف النصف األول من سنة 

أهم اكتشاف للغاز املكثف يف ناحية بريدس نتيجة لنقب بئر 2004وقد سجل يف الثالثي األول من سنة 

مرت وحصل هذا بعد 5296كلم من حقل حاسي الطويل يصل عمقه إىل 45بريدس غرب على مقربة 

.اكتشاف حبرية سيدي عيسى

: األفاق املستقبلية اإلسرتاتيجية يف اجلزائر2

قات عن طريق االكتشاف نظرا لشاسعة املناطق من 

املمكن اكتشافها، إضافة إىل مناطق عديدة يف أعماق البحار ولقد وضعت شركة سونا طراك مع حمالفيها 

مليار دوالر، 19.3تعتزم فيها التحالف اجلزائري إنفاق حوايل 97/2001األجانب خطة استثمارية للفرتة 

%62.2بالعملة احمللية ، وسيخصص من هذه االستثمارات ما نسبته 40بالعملة الصعبة و60منها 

لتطوير حقول البرتول والغاز 

وهناك عدة مؤشرات توحي بأن مستقبل النشاط االستكشايف يف اجلزائر واعد من شأنه أن يرفع من 

:معدالت احتياطات احملروقات ،نذكر منها على اخلصوص ما يلي 

:غري مكتشفةتعدد أحواض احملروقات2-1

تشري العديد من الدراسات والتحاليل على إمكانية تطوير احتياطات جديدة عن طريق االكتشاف عن بعد ،  

كما إن للجزائر أفاق كبرية يف جمال .كحوض تندوف وحوض بشار ورقان باجلنوب الغريب اجلزائري 

باالستثمارات املخصصة يف اليابسةاالستكشاف يف املناطق املغمورة واليت حتتاج استثمارات ضخمة مقارنة
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:تزايد اهتمام الشركات األجنبية2-2

إن انفتاح اجلزائر على شركات احملروقات " روبر وستون "تشري الدراسة احلديثة لشركة االستثمارات الربيطانية 

ن، جعل األجنبية والتسهيالت اليت تقدم هلذه الشركات، ووجود كميات من احملروقات غري مكتشفة حىت اآل

.من هذه الدولة األكثر جذبا للشركات العاملية على الصعيد املشاريع اجلديدة يف ميداين االكتشاف واإلنتاج

وجاء يف الدراسة أن بريطانيا مازالت حتتل املرتبة األوىل من اهتمام الشركات البرتولية العاملية، وتأيت 

يا، بعد كل من بريطانيا وأسرتاليا وكازاخستان اجلزائر حسب تصنيف الدراسة يف املرتبة السادسة عامل

. وأندونيسا 

ويعود سبب احتالل اجلزائر مثل هذه املرتبة إىل النجاحات الكثرية اليت حققتها الشركات األجنبية يف 

ميدان االستكشاف يف األراضي اجلزائرية خالل السنوات األخرية وبصفة عامة فإن مستقبل الشراكة يف 

بإعطاء نتائج مشجعة تسمح بتطوير احتياطات احملروقات والرفع من طاقتها اإلنتاجية اجلزائر يوحي 

إن احملافظة على احتياطات احملروقات للجزائر ألطول فرتة ممكنة ضروري الستمرار عمليات التنمية 

االقتصادية، وهذا يستدعي تكثيف اجلهود االستكشافات من جهة، وتباع سياسة ترشيد واالستهالك 

.

التحالفات واألسباب اليت دفعت سوناطراك لتبنيها: الثايناملطلب

:ميكن أن نقسم األسباب اليت دفعت مبؤسسة سوناطراك لتبين سياسة التحالف كمايلي

:األسباب الداخلية:1

.نة بارزة يف االقتصاد الوطينمكامما ال شك فيه ان قطاع احملروقات حيتل-
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.%95تنمية االقتصاد الوطين بنسبة مسامهة املداخيل البرتولية يف -

.عبء الديون اخلارجية-

قلة التقنيات الكفيلة باستغالل املوارد املوجودة بعقالنية وبتقليص يف التكاليف؛-

.البرتولية بتكنولوجيا متطورةبارعدم القدرة الكافية للمؤسسة الوطنية سوناطراك باستغالل اال-

.املرتفعة خاصة يف ميدان التنقيبعدم توفري التمويل اجلاهز للمشروعات ذات الكلفة-

املوقع اجلغرايف واجليوسرتاتيجي اليت تتمتع به اجلزائر والذي مينحها امتياز يف ظل التطورات االقتصادية -

.العاملية،وحمفزا لتدفق رؤوس األموال االستثمارية

:األسباب اخلارجية: 2

التحوالت االقتصادية املفروضة على دول العامل خاصة النامية منها، شكلت حميطا اقتصاديا ماليا يفرض -

.عليها االندماج والتالؤم مع هذا احمليط

مل العوملة وما يرتتب عليها من حتوالت سياسية واقتصادية وتغري اسرتاتيجيات السياسة حنو التفتح على العا-

.اخلارجي وتطبيق النظم اليت تتماشى واألهداف العاملية

: متغريات الساحة البرتولية املتمثلة فيما يلي-

.وللبلدان العربية باخلصوص" االوبيك"تقليص احلصص ألعضاء منظمة -
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عزعة مما تسبب يف ز " االوبيك"التدفق الكبري لرؤوس األموال االستثمارية على الدول خارج إطار منظمة -

.استقرار املنظمة ويف تدهور أسواقها العاملية

.التوجه حنو االستعمال األكرب للغاز الطبيعي نظرا للطلب الالحمدود وا-

دوالر 04عدم التوازن يف تكاليف التنقيب، فإذا كانت قيمة التنقيب بالنسبة للدول املصدرة تكلف -

دوالر يف الواليات املتحدة مما دفع بالعديد من الشركات 08يكلف للربميل، فان ذلك

.لتطوير نسبة اإلنتاج واحلفاظ على التوازن يف السعر املرجعي

هلذه األسباب ولغريها أضفى املشرع اجلزائري على املؤسسة الوطنية سونا طراك سياسة إسرتاتيجية للتحالف 

. واستغالل ثرواته وتدعيم االقتصاد الوطين يف كل فروعهمع املؤسسات األجنبية لتنمية هذا القطاع

يتاأشكال التحالف احملروق: املطلب الثالث

تلعب الطاقة دورا فعاال يف االقتصاد الوطين والعاملي على حد سواء ويف احلياة االقتصادية ملختلف البلدان 

ن إسرتاتيجية وسياسة طاقية جديدة املصدرة أو املستوردة هذا ما يدفع باملتعاملني الدوليني بالبحث ع

.تتماشى مع التطورات االقتصادية العاملية

بالتوجه بإبرام التحالف بكل ما " سونا طراك"وقد حفز لتطور االقتصاد العاملي للمحروقات املؤسسة الوطنية 

الستفادة مما يشمله النشاط البرتويل منذ  بداية االستكشاف من املنبع إىل البرتوكيمياء يف املصب وحىت ا

ميكن أن جتلبه املؤسسات األجنبية من خريات وعليه فان أشكال التحالف اليت انتهجتها املؤسسة الوطنية 

:سونا طراك يف هذا القطاع تكتسي صبغة

.عقود التنقيب-



شركة سوناطراك وخیار التحالفالفصل الثالث                                                            

91

.عقود البحث-

.عقود االستغالل-

ت، مت إنشاء شركات خمتلطة يف يعد التحالف الذي انتهجته املؤسسة الوطنية يشمل اليوم حىت قطاع اخلدما

ميادين اهلندسة وصيانة التجهيزات وتصليح القنوات وصيانة ترتيبات الغاز والرتكيب الصناعي وغريها وعلى 

:قات وهي كما يليباملؤسسة ميكن استنتاجها يف قطاع احملرو 

التحالف باملسامهة: 1

من القانون إذ ينبغي على املتحالف 91/21ال يتمتع هذا التحالف بالشخصية املعنوية كما جاء يف املادة 

األجنيب أن ينشأ شركة جتارية خاضعة للقانون اجلزائري ويكون مقرها الرئيسي باجلزائر يتحمل يف هذا اإلطار 

.ألخطار املتعلقة بالبحث أي مسامهة سونا طراك تتحملها الشركة البرتولية األجنبيةاملتحالف األجنيب كل ا

وتعوض سونا طراك املتحالف األجنيب حصنها من االستثمارات املتعلقة بالبحث و التنقيب من خالل 

.حصتها من اإلنتاج وهذا يف حالة اكتشاف حقل قابل لالستغالل التجاري

يقوم املتحالف األجنيب بتمويل استثمارات التطوير و االستغالل حسب نسبة ويف هذا النوع من التحالف 

مسامهته يف التحالف ويقوم بضمان نقل احملروقات املستخرجة يف احلقول بسعر اإلنتاج بنسبة مسامهة يف 

ا التحالف وهذا النوع من التحالف مل حيقق جناحا كبريا، ونذكر على سبيل املثال التحالف الذي يربط سون

.طراك مع سور فيد
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التحالف بإنشاء مؤسسات جتارية باألسهم: 2

يف هذا الشكل من التحالف على املتحالف األجنيب أن ينشأ شركة جتارية باألسهم خاضعة للقانون التجاري 

.ويكون مقرها الرئيسي باجلزائر

ويف هذا النوع من ) 91- 21من القانون 09مادة (على األقل % 51وتقدر نسبة استثمار سونا طراك ب 

:التحالف منيز حالتني

إذا كان االتفاق حيمل توزيع اإلنتاج يف احلقول فان املتحالف جمرب على دفع الضرائب والرسوم ": 1"احلالة

.على حصته من اإلنتاج

إذا كان االتفاق يتمثل يف توزيع األرباح بعد بيع اإلنتاج املوجود يف احلقول املكتشفة فان حصة":2"احلالة

.املتحالف تكون صافية من الضرائب وعليه حتمل كل هذه التكاليف

التحالف بعقود اخلدمة-2

:ميكن للتحالف بعقود اخلدمة أخذ الشكلني التاليني

.حتالف بعقد خدمة ذات خطر-أ

.حتالف بعقد خدمة بدون خطر-ب
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لف األجنيب اخلطر إذ أن اخلطر يف هذه احلالة من األشكال يقبل املتحا: حتالف بعقد خدمة ذات خطر2-1

يتضمن احتماالت أن تكون نتائج املتحالف األجنيب إجيابية أو سلبية كما أن عملية البحث تستبعد كل 

.إمكانية تسديد املصاريف املدفوعة للمجهودات وتقدمي األجرة يف حالة عدم اكتشاف احلقل

يف هذا النوع من التحالف: حتالف بعقد خدمة بدون خطر2-2

املقاول، اذ يضع حتت تصرف سونا طراك كل التجهيزات والتقنيات اليت حتتاجها مقابل دفع حق ما وهذا 

.بدفع النفقات والقروض عينيا أو نقديا حسب شروط عقد التحالف

التحالف بعقد تقاسم اإلنتاج3

يف اجلزائر وعلى خمتلف أشكال احلقول حديثة أو سابقة يعد هذا الشكل من أكثر العقود استعماال 

االكتشاف وكذا حقول الغاز، حيث ميلك البلد املضيف باطن األرض وما خيرج منه وتتحمل الشركة خطر 

:التنقيب والتطور لصاحل الدولة مع تقدمي مبالغ مالية سالفا واليت تعوضها حبصة من عناصر ثالثة

اسرتجاع الكلفة-

.نتاج بني الدولة والشركة األجنبية وسونا طراكاقتسام اإل-

.الضريبة على الدخل-

إن مفهوم اقتسام اإلنتاج من أصل أندو نوسي، حيث أستعمل ألول مرة يف الزراعة مث طبق على النفط 

.1996وذلك سنة 

بالنسبة " كسونا طرا"مث اقتسام اإلنتاج مع احلكومة وغالبا ما يكون من خالل وسيط وهو الشركة الوطنية 

سنة مبا فيها 25و20للجزائر وبإمكان الدولة أن تشارك يف عقد اقتسام اإلنتاج ومدة العقد ترتاوح بني 
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فرتة التنقيب أما بالنسبة لتعويض التكاليف بالنسبة للمشرف تكون يف شكل نسبة مبيعات النفط وترتاوح 

.االحتياطات والكلفة يف هذه املنطقةمن اإلنتاج اإلمجايل وفقا لتقدمي% 40و% 20هذه النسبة بني 

مث يقسم الربح بني الشركة الوطنية واملشرف حسب النسب احملددة يف العقد وميكن دفع الضرائب على 

اإلنتاج على حنو حيفظ نفس الدخل من قبل الشركة الوطنية للمشرف ويف هذه احلالة يعاد حساب اقتسام

الربح
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:الفصلخالصة

خاصة يف ظل األمهية اليت ستكتسبها هاته املنظمة . داخل منظمة األوبكمنافسازائر عضوا نشيطا و متثل اجل

حبكم موقعها اجليواسرتاتيجي قريبة من منابع النفط اإلفريقية املهمة بالنسبة ،و أكثر يف املستقبل املنظور

ة االحتياطات الغاز يف اجلزائر ضخام،ورغم للواليات املتحدة األمريكية ،وسالمتها من سالمة هاته املصادر

مصادر الطاقوية يف هلا،حيث تعد ثالث دولة مصدرة للغاز، الذي يرى فيه العديد من اخلرباء أن 

.أمهية بالغة كونه مادة إسرتاتيجية يعتمد عليها االقتصاد الوطيناجلزائر لهاحملروقات يف املستقبل،وكذا قطاع 

مؤسسة كبرية ا األمر الذي أدى اىل الشركات االجنب

.منافسة 
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من خالل ما رأيناه يف دراستنا ألبرز بديل يف اإلدارة اإلسرتاتيجية وهو التحالف االسرتاتيجي الذي يوحي 

قت، فتسيري التحالف االسرتاتيجي يتطلب باحلذر وذلك لضمان ما ميكن أن حيدث من متغريات مع الو 

.واكتساب مستوى فكري ومعريف ضروري، تأسيس ووضع مشروع وبناء رؤى إسرتاتيجية لتحقيق اهلدف

دة من التطور يف تقنيات االتصال واالنفتاح على األسواق الدولية فال شك اآلن أن العامل يعيش مرحلة جدي

وعالقات الدول السياسية والثقافية واالقتصادية، فبعد سنوات من تدخل الدول النامية بشكل عميق 

ومباشر يف ميدان األعمال اجتهت معظم هذه الدول حنو األخذ بنظام حترير السوق كربنامج يساعد على 

القتصادية هلذه الدول ولعل أبرز مثال على ذلك هو ما اتبعته اجلزائر يف توقيع عقود حتالف حتقيق التنمية ا

ألن املؤسسة اجلزائرية أصبحت أمام جمموعة من التحديات والتهديدات اليت تتطلب املواجهة من أجل 

في ظل التحوالت االستمرارية، فبذلك ظهرت حتمية التنمية احمللية للخروج من مرحلة الركود االقتصادية ف

احلاصلة على مستوى الساحة الوطنية والعاملية، مل يعد للمحلية خيار سوى إعادة هيكلتها وإتباع أسلوب 

اإلسرتاتيجية املعاصرة اليت هي مبثابة الطريق الذي حيدد التوجهات اخلاصة باألنشطة وملواجهة التحالفات

وذلك بتطوير هياكلها وفق التكنولوجيات احلديثة  املشاكل والتعامل مع املتغريات الداخلية واخلارجية

.كاإلتصال، تطوير منتجات جديدة، توسيع نقاط التوزيع والتسويق لضمان السيطرة واالستمرارية يف السوق

:فالنتائج املستخلصة من هذا البحث نذكر منها

.التكيف مبتغريات اليومكلما كثرت التحالفات اإلسرتاتيجية يف مؤسستنا يظهر القبول مببدأ التغري و -

يعرف بالتحالف االسرتاتيجي أنه الوسيلة الفعالة لبناء عالقات مع مؤسسات أجنبية، وبالتايل عالقات -

.دولية
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:اختبار صحة الفرضيات

:اختبار صحة الفرضيات

.تنج عنه عالقات ودية حتقيق أهداف ومصاحل مشرتكة ألطراف التحالفمؤكدة الن :الفرضية األوىل

لمنافسنيلالتحالفات اإلسرتاتيجيةالنمؤكدة: الفرضية الثانية

.سوق حمدود  

القدرات اإلسرتاتيجية جيعل املؤسسة إن ترفع من التحالف االسرتاتيجي مؤكدة إن  إبرام : الفرضية الثالثة

.وحتافظ علي امسها التجاري

: التوصيات

:صياغتها كاآليتكنمي

لقد كان ملؤسستنا تطبيق مناذج ومناهج إسرتاتيجية فعالة وهذا اليكون إال بتبين تقنيات التسيري احلديثة -

.وعلى رأسها التحالف االسرتاتيجي لتحقيق العمل سويا

يكل التوزيعي وعليه كانت نظرتنا لتبين التحالف االسرتاتيجي كبديل للحصول على القدرة اإلنتاجية أو اهل-

.الوسائل لبلوغ هذه األهداف

:أفاق البحث
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ويف األخري رغم أننا سعينا من خالل هذا البحث إىل حتديد اخلطوط العريضة والنقاط األساسية ملوضوع 

يجي وإبراز دوره الفعال يف احلد من املنافسة، إال أنه يبقى ككل عمل حمدود، الشك أننا التحالف االسرتات

أغفلنا بعض اجلوانب نظرا التساع وحداثة املوضوع مما يستلزم عدة دراسات وأحباث لإلحاطة جبميع معامله 

قتصاد الوطين يف ظل ألننا نؤمن بأن التحالف االسرتاتيجي أصبح اليوم ضرورة حتمية ملؤسستنا للنهوض باال

.متطلبات العوملة

:ومن بني املواضيع املقرتحة 

.دور  التحالفات اإلسرتاتيجية يف دعم القدرات التنافسية -

.ضرورة التحالفات اإلسرتاتيجية للمؤسسات يف مواجهة متطلبات العوملة -

.دور التحالفات اإلسرتاتيجية يف بناء عالقات دولية -



94

قائمة المراجع



95

:مة المراجعقائ

:كتب
إصدار الشركة العربية ،املستقبلالتنافس على :كتاببراهاالد ملخص  وسي كيهجاري هامل .1

.القاهرة) شعاع(لإلعالم العلمي 

كيف تبين الشركات املتحالفة جسور : شركاء أهل بالثقة: جور دان لويس، ملخص كتاب.2
)شعاع(م العلمي إصدار الشركة العربية لإلعال: ؟ تأليفالثقة وتعربها معا

دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل، ، حتليل االقتصاد اجلزئي،طارق احلاج.3
.1997عمان،

ص2001، اإلسكندرية طبعة ، التسويق الدويلعبد السالم أبو قحف.4

، دار أسامة للنشر والتوزيع ، عمان ـ "البورصة " أسواق األوراق املالية عصام حسني،.5
2008بعة ألوىل األردن ، لط

دار احلامد للنشر والتوزيع . اإلدارة احلديثة ملنظمات األعمال. علي حسني علي وآخرون.6
.1999عمان، األردن،

خيارات القرن احلادي . من املنافسة إىل التعاون. ، التحالفات اإلسرتاتيجيةفريد النجار.7
.1999. القاهرة. إيرتاك للنشر والتوزيع. والعشرين

.1995الطبعة األوىل القاهرة –دار النهضة العربية . إدارة إسرتاتيجيةشة، فريد علي شو .8

دار . منظور امليزة اإلسرتاتيجية. نظم املعلومات اإلسرتاتيجيةحممد عبد حسني الطائي، .9
.2009الثقافة، عمان 

الدار اجلامعية، اإلسكندرية، . ، التسويق، املفاهيم واالسرتاتيجياتحممد فريد الصحن.10
1998.

دار .معوقات وحتديات أزمة البحث العلميالعريب،البحث العلمي ياقوت،حممد مسعد .11
.2007القاهرة. للجامعاتالنشر 



96

مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، . امليزة التنافسية يف جمال األعمالنبيل مرسي خليل؛ .12
1998.

:طروحات واملذكراتاأل

ية بني الشركات املصنعة للدواء كمدخل لتحسني التحالفات اإلسرتاتيجإميان وديع عبد احلليم، .1
كلية .  رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة يف إدارة األعمال. التنافسيةالقدرة

.2004. جامعة عني مشس. التجارة
حالة   جممع . أثر اسرتاتيجية الشراكة على الوضعية املالية للمؤسسة االقتصادية: بلعور سليمان.2

كلية العلوم االقتصادية وعلوم . ذكرة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة املاجستريم. صيدال
2004ـ 2003. التسيري

.2002، جامعة اجلزائر، رسالة ماجيسرت ، امليزة التنافسية يف املؤسسة االقتصادية، عمار بوشناف.3
العلوم معهد. ماجستريرسالة . املنافسة ودورها يف إنعاش االقتصاد الوطين: ساخي صليحة.4

.2000ـ 1999.   جامعة اجلزائر. االقتصادية
:أوراق حبثية

العدد 2003يناير 2هـ 1423شـوال 29اخلميـس ، صاحل العذل، جريدة الشرق األوسط.1

8801 .

.1998-افريل-جملة البرتول والغاز العريب.2

:كتب أجنبية

1. Aliouat B. Les stratégies de coopération industrielle. Edition
Economica, Paris 1996.

2. Bahmani A.M. Les stratégies de coopération industrielle. Ed
Economica, Paris 1996. p. 21.

3. Dominique Jolly , Alliance Stratégy linking motives with
benefits, EBF issue 9 spring 2002



97

4. Jean – Claude Tarondeau et Christine Huttin.
5. Kotler Dubois : Marketing Management. 8 éme édition.
6. Marie – Agnès Morsain. Dictionnaire du management

stratégique. Editions Belin, 2000.

:ملخص

ويعترب .  لقد ظهرت الّتحالفات يف العديد من القطاعات االقتصادية ما بني شركات كبرية معروفة عامليا
لكن هذا ال يعين . ا بني املؤسسات شكال من أشكال التعاون الذي يقوم ما بني طرفني على األقلالّتحالف م

إطالقا أن إقامة حتالف ما بني طرفني يعين غياب املنافسة بينهما، ذلك أّن التحالف عندما يقوم فإنّه يتم ما 
ظر إىل التحالف على أنّه نوع من بني عدد من األطراف اليت ال متثل إال جزء من السوق، ومن ّمث فيمكن النّ 

. الّتعاون يف نفس القطاع، مع إمكانية بقاء املنافسة ما بني األطراف املتحالفة يف جماالت أخرى

على مصدرا أساسيا إلنعاش االقتصاد الوطين طراك،سونا شركة وباألخص يفحتالف قطاع احملروقات يعد
.املؤسسةههذتواجههاالرغم من املنافسة الشديدة اليت 

.التدويلاملنافسة،،اإلسرتاتيجيةالتحالفات :املفتاحيةالكلمات 

Résumé :

Les alliances stratégiques sont apparues dans de nombreux secteurs de l'économie entre les

grandes entreprises connues mondialement. L'alliance est une forme de coopération entre

deux  entreprises au moins. Mais cela ne signifie pas du tout que l'alliance entre les deux

parties signifie l'absence de la concurrence entre eux, mais elle  peut être considérée

comme une sorte de coopération dans le même secteur d’activité, avec la présence de la

concurrence entre les partis alliés dans d'autres domaines.
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L'alliance  dans le secteur des hydrocarbures, en particulier dans la société Sonatrach, est une

source essentielle pour la reprise de l'économie nationale, en dépit de l'intensité de la

concurrence rencontrée par cette entreprise.

Mots-clés: alliances stratégiques, la concurrence, l'internationalisation.


