
 .بالدول العربية النفطية الصناعات المحلية إستراتيجي لتنويعخيار كالتكامل العمودي للمؤسسات 
 أنموذجا -Sonatrach -مؤسسة نقل وتوزيع المحروقات الجزائرية

 

 (3) ،   د/ منير لواج(2)،  د/ الطاهر جليط  (1)د/ العيد قريشي 
 الجزائر -قتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة محمد الصديق بن يحي جيجلأستاذ محاضر "أ"، كلية العلوم اال (1)
 الجزائر -أستاذ محاضر "أ"، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل (2)
 الجزائر -بن يحي جيجل أستاذ محاضر "ب"، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة محمد الصديق (3)

صديق لاجامعة محمد  -مخبر إقتصاد المنظمات والتنمية المستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير (3(، )2(، )1) 
 الجزائر -بن يحي جيجل

 

 ملخص البحث:    
ا ر دخلهجية مبتكرة لتنويع مصادالمصدرة للنفط والغاز إيجاد بدائل إستراتي العربية أصبح من الضروري على الدول

كل أثر بش حيث أن تراجع اإليرادات النفطية، في مواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط بما يتناسب والمرحلة الحالية
 المحلي اإلجمالي. ناتجهاوعلى لهاته الدول مباشر على القطاعات االقتصادية 

بقاء ها بالساتها االقتصادية و إكسابها مزايا تنافسية تسمح لبالتالي على هاته الدول العمل على تنويع نشاطات مؤس
 صنيعيةتو النمو في األسواق المحلية والعالمية، و ذلك من خالل توجيه هاته المؤسسات لتبني خيارات إستراتيجية 

 تساهم في تنويع سلسلة القيمة لديها، و بالتالي تنويع مخرجات القطاع الصناعي المحلي لهاته الدول.
 اللاحت على يعتمد إستراتيجي توجهمن هنا تأتي هاته الورقة البحثية إلبراز دور التكامل العمودي للمؤسسات ك

 وديالعم بالتكامل ُيعرف ما وهو مصادر التوريد؛ نحو بالتحرك إما وذلك ،في الصناعة عمودية لمكانة اتالمؤسس
 اعتبار مكنيحيث  .كليهما أو األمامي، العمودي بالتكامل ُيعرف ما وهو التوزيع؛ منافذ نحو بالتحرك ٕاما و الخلفي،

 .القيمة نظام في من إستراتيجية التنويع خاص شكل العمودي إستراتيجية التكامل
اليف فيمكن لهاته اإلستراتيجية أن تضفي للمؤسسات الصناعية المحلية عدة مزايا تنافسية، خاصة بما يتعلق بتك

ؤسسة أن أن المم العوامل التي  تتحدد بها المكانة التنافسية، هاته التكاليف التي من شاإلنتاج التي تعتبر من بين أه
تتحكم فيها من خالل التكامل العمودي الخلفي، كما تتحدد من خالل اقتصاديات الحجم التي تأتي عن طريق 

 التكامل العمودي األمامي في السوق.
لتنمية ، اتكامل العمودي، تنافسية المؤسسات، ريادة األعمالاالستراتيجية التنافسية، الالكلمات المفتاحية: 

 .االقتصادية
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