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تكاد تتماثل فیها التكنولوجیات العولمة حیث تعرف ب لوقت الحالي مرحلة تحول جذریةنشهد في ا   

تقاربت لتشكل م ـدول العال واقــأسو  ،تتراجع االقتصادیةوالجغرافیة والثقافیة و  الحواجز السیاسیةالمستعملة، و 

الحدیثة تعتمد على  اتـلم تعد المؤسس رات الجدیدةـات والمتغیـذه التحدیهة هـفي مواج .اواحد اعالمی اسوق

 ،خروجها من السوق إلىقد تؤدي التي  حدة المنافسة إلىة والتسویقیة، وهذا راجع ـاإلنفراد بقدراتها اإلنتاجی

أصبحت أجزاء المنتج الواحد تصنع في عدد من الدول، أو ، حیث المجال الصناعيویظهر هذا جلیا في 

  .یتم بناء مصانع في دول أخرى ضمن اتفاقیات مع مؤسسات أخرى

كما  ،قف على عوامل خاصة بهایتو  وتفوقها استمرارها، هذه التغیرات أصبح بقاء المؤسسةلونتیجة    

المؤسسة وضع  لىلزاما ع أصبح ومن هنا ،مل فیهعة بالوسط الذي تعلى عوامل أخرى مرتبطقف یتو 

  .تحلیل الفرص المتاحة والتهدیدات التي تفرض علیهاتسمح ب اتإستراتیجی

 ساتى المؤسانیات وتصورات المؤسسة، فقد تتولف على إمكتیجیات یتوقأن اختیار إحدى االستراكما    

 خالل اإلنتاج، أو منة من خالل تحسین مستوى اتها الخاصباالعتماد على إمكانی إستراتیجیتهاتطبیق 

  .   قصد امتالك قدرة على مواجهة منافسین آخرین أقویاءشراء أو دمج المنافسین الصغار معها  إستراتیجیة

، ساهمت في الحد من هذا الشكل من راءندماج والشالمشاكل المختلفة التي اعترضت عملیات اال إن   

مع  استراتیجیة لتعاون، یتمثل في إبرام تحالفاتمن أشكال ا هذا الواقع أوجد شكال آخروسع، أشكال الت

 .للمؤسسة أطراف منافسة

المفروضة على المؤسسات، وهي  ضروریا لمواجهة التحدیاتم الیو یعتبر  اإلستراتیجي إن التحالف   

د البحوث التكنولوجیة تعقة، كما هو ذو طبیعة مالیة أو بیئی تحدیات متعددة منها ما هو تكنولوجي، ومنها

في بعض القطاعات ذات الكثافة طویر، خاصة بالنسبة للمؤسسات العاملة وارتفاع تكالیف البحث والت

  .ةدویاأل صناعة مؤسسات العالیة، مثل الرأسمالیة

سمح ی سلوكتعتمد على التحالف اإلستراتیجي الذي یعتبر  ت المؤسساتوبناء على ما سبق أصبح   

اكتساب مزید من القوة التي تمكنها من ومن جهة أخرى ، بینهاتفادي المنافسة بمن جهة  اتللمؤسس

  .مجابهة المنافسین اآلخرین
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وفي ظل هذه الضرورات الملحة لمواجهة المنافسة واكتساب مقومـات التنافس والبقاء في األسواق، قام    

 .بیة وأجنبیةمخابر عر عدة مجمع صیدال للصناعة الدوائیة الجزائریة بإتباع إستراتیجیة التحالف مع 

  :انطالقا مما سبق نطرح اإلشكالیة التالیةو

هذه من تتفرع یمكن أن و  ؟الصناعیة لمؤسسةار التحالفات اإلستراتیجیة على تنافسیة یأثتهو  ما

  :اإلشكالیة التساؤالت الفرعیة التالیة

   ؟ضرورات اكتساب المیزة التنافسیة في ظل عولمة األسواقهي ما  - 

  ؟التحالفات اإلستراتیجیة األسلوب األنجع لبلوغ ذلكهل تمثل  - 

 ؟ما مدى فاعلیة هذا األسلوب من خالل تجربة مجمع صیدال في رفع تنافسیته - 

  :الفرضیات

 .تغیر الظروف االقتصادیة یحتم على المؤسسات التواجد في األسواق العالمیة - 

  .وبلوغ األسواق الدولیة لتعزیز المیزة التنافسیة للمؤسسات الصناعیة إستراتیجیةیعتبر التحالف  - 

 .هناك عالقة ایجابیة بین التحالفات اإلستراتیجیة ومؤشرات التنافسیة داخل مجمع صیدال - 

  :اختیار الموضوع أسباب

سلوك تنتهجه التحالف تعتبر  إستراتیجیة، باعتبار أن یدخل هذا الموضوع ضمن التخصص - 

  ؛أداء - سلوك - هیكل الصناعي االقتصادوهذا یدخل ضمن منهج  ،المؤسسات

 المیول الشخصي لهذا الموضوع؛ - 

 ؛مواجهة المنافسة العالمیة واللحاق بركب التطور االقتصاديمحاولة البحث عن السبل الكفیلة ل - 

  .تناسب دراسة الحالة مع إشكالیة الموضوع - 

  :الدراسة أهداف

باعتبارها  أهمیتهاوتحدید  ،التعرف على معنى التحالفات اإلستراتیجیةفي  الدراسة هذهأهداف تكمن    

 ،الممكنةها واستعراض صیغ یة الحاصلة،مفي ظل التغیرات العال تنافسیة للمؤسسات الصناعیة إستراتیجیة

 ؤشراتم رفة أهمومعوسیلة لتحقیق الریادة، یدال على االستفادة منها وجعلها وتحدید مدى قدرة مجمع ص
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 إلىمع اإلشارة  ،ةـمع مخابر عالمی اإلستراتیجي لعقود التحالف إبرامهنتیجة داخل المجمع افسیة التن

  .إن وجدت بفعل هذه اإلستراتیجیةوالمخاطر التي واجهها لتي حققها ا االمتیازات

  :الموضوع أهمیة

  :هذا الموضوع في أهمیةتكمن 

عد من بین الوسائل ها تٕادراك أن، و التغیرات العالمیة أبرزتهامهمة في الوقت الحالي  إستراتیجیةمعالجة  - 

 ؛األكثر انتشارا في العقدین الماضیین

 ؛التحالف إستراتیجیة تباعاج في األسواق العالمیة من خالل إراز ضرورة االندمبمحاولة إ - 

  .وتأثیرها على تنافسیته صیدالمجمع بالنسبة ل التحالف إستراتیجیةأهمیة معرفة مدى  - 

  :منهجیة الدراسة

المنهج  اختبار صحة الفرضیات اعتمدنا في الجانب النظري علىلمعالجة اإلشكالیة المطروحة و    

الصناعیة  الوصفي التحلیلي، وذلك للتعرف على مختلف المفاهیم المتعلقة بالمنافسة والمیزة التنافسیة

أما ، ستراتیجیة، وتوضیـح العالقة بینها وبین المفاهیم السابقـةالتحالفات اإل، وكذلك التعرف على والتنافسیة

 للعدید من عقود التحالف إبرامهمجمع صیدال في ظل  وضعیة دراسة حالةفقمنا بفي الجانب التطبیقي 

  .أجنبیةعربیة و مع أطراف اإلستراتیجي 

  :حدود الدراسة

  .وانعكاسه على بعض مؤشرات األداء التنافسيالحدیث عن سلوك المؤسسة  :المجال الموضوعي

  .في الجزائر اقتصرت هذه الدراسة على مجمع صیدال لصناعة األدویة: المجال المكاني

 الفـرام عقود التحـرة األولى كانت ما قبل إبـة إلى فترتین زمنیتین، الفتـتم تقسیم هذه الدراس: المجال الزمني

  .)2009 - 1999(  ودـید هذه العقـد تجسـة فكانت بعـرة الثانیـالفتأما ، )1998 - 1996( جيـاإلستراتی

  :صعوبات البحث

  :لقد واجهتنا مجموعة من الصعوبات أثناء إعداد هذا البحث تتمثل في   

  ؛قلة المراجع التي تتناول التحالفات اإلستراتیجیة - 
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  .واإلحصائیات الضروریة االنشغال الكبیر لمسؤولي المجمع وعدم تفرغهم إلمدادنا بالمعلومات - 

  :خطة البحث

الجانب متعلق ب فصل، فصلین خاصین بالجانب النظري، و تناولنا في هذا البحث ثالثة فصول   

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

  :یلي ، وتضمنت الفصول ماةالمطروح

جاء تحت عنوان اإلطار المفاهیمي للمنافسة والمیزة التنافسیة الصناعیة، تناولنا فیه أربعة  :الفصل األول

ة، والثالث ـ، والثاني اإلطار العام للتنافسیة الصناعینظرة عامة حول المنافسةمباحث، المبحث األول كان 

  .اإلطار العام للمنافسة العالمیة وقوى التنافس على مستوى القطاع، أما الرابع تحلیل المنافسة

، والذي قسم أیضا إستراتیجیة لالندماج في االقتصاد العالميتحت عنوان التحالفات جاء  :ثانيالفصل ال

أنواع التحالفات ، أما الثاني مدخل إلى التحالفات اإلستراتیجیةإلى أربعة مباحث، المبحث األول 

نتائج ا، أما المبحث األخیر ومقومات نجاحه اإلستراتیجیةات أهداف التحالف، والثالث اإلستراتیجیة

  .الصناعیة مساهمتها في تعزیز المیزة التنافسیةة و التحالفات اإلستراتیجی

 ،ة مباحثـإلى أربع ناهدرسنا فیه واقع مجمع صیدال في ظل التحالفات اإلستراتیجیة، قسم :الفصل الثالث

المبحث األول كان نظرة عامة حول مجمع صیدال، أما الثاني فتحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة لمجمع 

تحلیل تنافسیة  صیدال، والمبحث الثالث التحالفات اإلستراتیجیة داخل مجمع صیدال، والمبحث الرابع

 .مع صیدال في ظل التحالفات اإلستراتیجیةمج




