
  
   8102 سبتمبر/  السابعالعدد  JFBE مجلة اقتصاديات المال واألعمال     406

 

 دور الشراكة الصناعية لممؤسسة االقتصادية في التعمم وخمق القيمة المضافة في المؤسسة الشريكة
 -PORTEKدراسة حالة الشراكة بين مؤسسة ميناء بجاية والمؤسسة السنغافورية بورتيك -

 

 أ. وسيلة بوطاعة بوبكر ياسين .د
 ؛ اجلزائر3اجلزائر  ادلركز اجلامعي ميلة؛ اجلزائر

yacin_84@yahoo.co.uk wassila.boutaa@gmail.com 

Received: May 2018                                   Accepted: July 2018                             Published: September 2018 

 :ملخص
الكوادر وتأىيل البحارة  اختارت ادلؤسسة اجلزائرية دليناء جباية الشراكة مع ادلتعامل السنغافوري يف رلال تدريب

والتعلم، كخيار اسًتاتيجي لدعم امكانياهتا وإثراء مهاراهتا حىت تتمكن من خلق قيمة مضافة دلؤسستها وخاصة وان طبيعة 
وذلك  ىذه الصناعة تتسم بسرعة التجديد واالبتكار، ما جعل احلاجة اىل دعم وخربة وكفاءات من مؤسسات ذات خربة

ار. ولفهم عالقة األثر الذي تصّدره الشراكة االسًتاتيجية على األداء االسًتاتيجي للمؤسسة لضمان النمو واالستمر 
الشريكة، ننظر يف مدى استجابة ىذه األخَتة للمعلومات واخلربات ولربامج التدريب والتقنية، ومدى اعتمادىا على الكوادر 

شاركة يف صياةة الفكرة والرؤية وبلورة االسًتاتيجية وصناعة البشرية اليت دتتلكها، ومدى حتفيزىم عن التعلم واالبتكار وادل
 القرار.  

  دلؤسسة االقتصادية، الشراكة، التعلم، القيمة ادلضافة.ا الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: The Economic institution chooses the partnership as a strategic choice to 

support its skills to face rivalry, also it's a way to obtain a learning and experience those 

play an essential role in creating the competitive advantage, Because those the one that 

can make the Value Added through the innovation. So, To get the exported effect by the 

strategic partnership on the Performance of the partner institution, We take a look on the 

response of experience and shared date of this one, and so to the training programs and 

technical ones, and how much it depends on human resources that it has, and how much 

that have been motivated and collaborated in editing ideas and creating decisions 

Key words:  the Economic institution, the partnership, learning, Value Added. 
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I .:مقدمة 

 . إشكالية الدراسة: 0
صادية لكل الدول خاصة الدول ادلتقدمة، وما الثورة ساىم قطاع الصناعة على مّر التاريخ العادلي يف دفع عجلة التنمية االقت

التكنولوجية احلديثة وادلستوى ادلتقدم للرفاه االجتماعي واالقتصادي لعديد من بلدان العامل اليوم إال نتاج طبيعي للثورة الصناعية 
التنمية االقتصادية، أصبحت الدول  قطاع الصناعة من العوامل اذلامة وادلؤثرة يف دفع مسَتة أناألوىل والتقدم الصناعي، وحيث 

تغيَتات ىامة وىيكلية يف بنائها االقتصادي  إحداث، وأدى ذلك إىل اإلمجايلتتسابق يف تطويره وزيادة مساعلتو يف الناتج احمللي 
 االقتصادي وزيادة الرفاىية. األمنق يرلتمع منتج، وحتق إىلول من رلتمع استهالكي حواالجتماعي، كالت

الناجحة على االستثمار الواعي للطاقات البشرية وتوظيفها يف البحث والتطوير لتعظيم إمكانياهتا  االقتصادية سسةوتعمل ادلؤ 
وزيادة أنشطتها وإنتاجها، وبذلك صلد العنصر البشري ادلتميز بالقدرة على اإلبداع واالبتكار يف منظومة إدارة ناجحة ىو األداة 

 ية للمؤسسة. الرئيسية يف زيادة القدرة التنافس
تعديلها على النحو  من أجلولكي تتمكن ادلؤسسة االقتصادية من مواكبة التقدم والنجاح عليها الًتكيز على نقاط قوهتا وضعفها 

 إىلحتقيق معايَت التميز، وكسب ادلهارة وخلق القيمة ادلضافة، ولتحقيق ىذه الغاية حتتاج ادلؤسسة االقتصادية  ؽلكنها منالذي 
على نسج روابط سلتلفة للتعاون  األخَتةالشراكة، حيث تبعث ىذه  إسًتاتيجيةات تنظيمية جديدة ومالئمة ومن بينها اسًتاتيجي

 كسب ادلهارة وخلق القيمة ادلضافة.  اليت تساىم يفمع أصحاب اخلربة 

 ولذلك وبناءا على ىذا، ؽلكننا صياةة السؤال الرئيسي كالتايل: 

 خلق القيمة المضافة في المؤسسة االقتصادية الشريكة؟ كيف تؤثر الشراكة في التعلم و 

 .األسئلة الفرعية:8

 ما ىي دوافع ادلؤسسة االقتصادية ضلو الشراكة؟ .1
 ما القصد بالتعلم وكيف يساىم فيخلق القيمة ادلضافة؟ .2
 كيف تؤثر الشراكة على عنصر التعلم ؟ وماذا ينتج بالنسبة إىل ادلؤسسة االقتصادية؟ .3

 لإلجابة على التساؤل الرئيسي للدراسة واألسئلة الفرعية ادلشتقة منو ؽلكن افًتاض ما يلي: اسة:. فرضيات الدر 3
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رف ومن أجل مواكبة ىذه اتواجو ادلؤسسة االقتصادية زليط تنافسي شديد للتطورات السريعة يف التكنولوجيات وادلع .1
 ؛دلتخصصة قصد مواكبة التطورالشراكة مع ادلؤسسات ا إسًتاتيجيةالتغَتات تلجأ بعض ادلؤسسات إىل 

 االبتكارية العملية تفعيل يف عنصر أىم باعتباره االقتصادية، احلقيقية للمؤسسات الثروات أىم من واحدا التعلم يعترب .2
 مضافة؛ قيمة إىل ادلعرفة حتويل على والقادر

من الشريك قصد تنمية اذلدف من الشراكة ليس فقط كسب دلوقع تنافسي فعال وإظلا تطوير مهارات وكسب خربات  .3
 سلسلة القيمة لدى ادلؤسسة االقتصادية.

 . أهداف الدراسة: 4
 منها: نذكر بعض النقاط، حتقيقإىل  ىذه دراستنا خالل من نسعى

  تبيان أعلية الشراكة بالنسبة للمؤسسة االقتصادية من أجل النجاح والتفوق؛ 
 القتصادية؛إبراز دور التعلم يف خلق القيمة ادلضافة يف ادلؤسسة ا 
 معرفة مدى صلاعة الشراكة يف التأثَت يف العنصر البشري؛ 
  .التعرف على شراكة ادلتعامل السنغافوري مع ميناء جبابة 

 . منهج الدراسة: 5

لإلجابة عن إشكالية الدراسة سيتم االعتماد على ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل وصف الظاىرة ادلدروسة وىي الشراكة  
للمؤسسة االقتصادية وعالقتها بالتعلم وخلق القيمة ادلضافة يف ادلؤسسة الشريكة، من خالل مجع أىم ادلعلومات ادلتعلقة الصناعية 

 .-(PORTEK)الشراكة بُت مؤّسسة ميناء جباية وادلؤسسة السنغافوريّة بورتيك  بادلوضوع وحتليلها وتفسَتىا وإسقاطها على

 بع زلاور أساسية ونذكر:حتوي الدراسة أر .  هيكلة الدراسة: 6

 وىو اإلطار الذي يوضح إشكالية الدراسة وأىدافها وأعليتها ومنهجها؛ . اإلطار المنهجي للدراسة:0

 الذي سيخصص ألىم اجلوانب النظرية ادلتعلقة بادلوضوع؛ . اإلطار النظري:8

 جباية؛ والذي يتناول جتربة شراكة ادلتعامل السنغافوري مع ميناء . اإلطار التطبيقي:3
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 و نعرض فيها أعلما توصلنا إليو يف ىذه الدراسة. . الخاتمة:4

II. :اإلطار النظري للدراسة 

 الشراكة الصناعية. إستراتيجية. مدخل إلى 0
الشراكة عبارة عن ظلوذج من عالقات التقارب والتعاون بُت ادلؤسسات االقتصادية ألجل حتقيق بعض الفوائد كتبادل اخلربات 

، وقد ظهر ىاد النوع من الشراكة 1ى التكنولوجيا والتسهيالت اإلنتاجية والصناعية وكذلك النفاذ إىل أسواق جديدةواحلصول عل
احلديثة، وكذا التطور التكنولوجي، وتربز ضرورة إقامة ما  اإلنتاجصعوبة مسايرة أساليب  خالل من التصنيع مسار وتعقيد تطور بسبب
الصناعية من جهة وكذا ما تطلبو من تكنولوجيا عالية، ويف ىذا  للمشاريع ادلخصصة التكاليف ضخامة من انطالقا الفٍت بالتعاون يعرف
 فرق أو مجاعات متخصصة يف ادلشاريع التكنولوجية والصناعة ادلتطورة.  وإنشاءالتقارب  إىلتلجأ بعض الشركات العادلية  اإلطار

ت سلتلفة، يف السياسة واالقتصاد ورلال ادلؤسسات اخلَتية، ادلدنية، مصطلح الشراكة متداول يف رلاال. مفهوم الشراكة: 0.0
 الصحية والرياضية،...اخل. فاختلفت وجهة النظر يف حتديد مفهوم شامل الشراكة، ولتعدد التعريف ؽلكن التطرق للبعض منها.

ريف ماركس حيث تعترب الشراكة "رلموعة تعٍت الشراكة أدبا العمل ادلشًتك. ؽلكن حتديد ىذا ادلفهوم للعمل ادلشًتك من خالل تع
 . 2أفراد يعملون معا بشكل سلطط يف نفس نسق العمل، ويف أنساق سلتلفة، لكن مرتبطة فيما بينها"

 3وتعٍت "الشراكة ىي رلموعة تتكون من مؤسستُت فأكثر يعمالن معا من أجل حتقيق أىداف مشًتكة"
ى، بُت مؤسستُت أو أكثر مستقلتُت قانونيا، متنافسة أو ةَت متنافسة، هتدف إىل كما تعٍت "اتفاقية تعاون طويلة أو متوسطة ادلد
 . 4حتقيق أرباح مشًتكة من خالل مشروع مشًتك"

 .5ذلم أىداف متالئمة ويتفقون على حتقيقها مع بعض" -اثنُت على األقل–وكما تعٍت "العالقة بُت أطراف سلتلفة 
، وادلصممة لتعظيم ادلنافع من خالل التعاون، وتقتضي الشراكة يف اآلخرينالعمل مع عرفت الشراكة "على أهنا طريقة  وأخَتا 

 .6ادلوارد، اجلهود، ادلسؤوليات، صنع القرارات، السلطة وادلزايا وادلساوئ وادلخاطر"
تعاوين ؼلتلف  خالل التعاريف السابقة تعقد الشراكة الصناعية بُت ادلؤسسات مبوجب عقد متوسط أو طويل األجل، ذو طابع ومن

اذلدف منو باختالف نوع ادلؤسسة االقتصادية، وقد تكون بُت ادلؤسسات متنافسة او ةَت متنافسة. وؽلكن ان تعقد الشراكة لوجود 
 أىداف متالئمة بُت الشركاء تسمح ذلم بالعمل معا لتحقيقها، وتدوم الشراكة طادلا تضمن لكل طرف مصلحتو فيها. 
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تكمن أعلية الشراكة يف االحتكاك مع الشريك حيث يتيح ناعية بين المؤسسات االقتصادية:. أهمية الشراكة الص8. 0
تستغلها خالل فًتة الشراكة أحسن استغالل وكذا تعظيم االستفادة منها، وؽلكن  أنللمؤسسة رلموعة من الفرص اليت غلب 

 تلخيص ىذه الفرص ادلتاحة فيما يلي: 
 :يف الدور األساسي يف دتكُت ادلؤسسة من تطوير كفاءات زلورية دتكنها من احلصول  تكمن أعلية الشراكةتطوير الكفاءات

على ميزة تنافسية ألطول مدة شلكنة، وتعترب ىذه األخَتة موارد ةَت ملموسة، إذ حتتاج ادلؤسسة دلهارات وخربات جديدة يف رلال 
 عملها تكتسبها من خالل شريك يتمتع باخلربة وادلهارات ادلطلوبة. 

  تؤدي الشراكة إىل رفع معدالت العوائد على االستثمار أو توليد عوائد إضافية الطلفاض تكاليف  ليد عوائد إضافية:تو
جديدة، يف مرحلة الشراكة. ما ؽلكنها من االستغناء على ىذه األخَتة يف حتقيق  أسواقاألعمال، أو التوسع اجلغرايف أو دخول 
 احلصول على الثقة والسمعة اجليدة دلزاولة نشاطها لوحدىا. أىدافها ادلستقبلية لتمكن ادلؤسسة من 

 :تتعرض ادلؤسسات إىل هتديد نتيجة ادلنافسة الغَت متكافئة اليت جتدىا من مؤسسات تنشط يف  تحقيق ميزة تنافسية
 السوق حبصص أكرب. األجزاء الرئيسية يف السوق، والشراكة مع مؤسسة كبَتة احلجم يف السوق ؽلكنها من جتميد ادلنافسة ودخول 

 :الشراكة بالنسبة للمؤسسات قليلة ادلعارف واخلربة، واليت ال ؽلكنها بناء كفاءات زلورية بسرعة، مصدرا مكسب للتعلم
للتعلم واكتساب معارف جديدة، والتعرف على ادلمارسات الناجحة للشريك، وتسمح بتطوير كفاءات فردية وتنظيمية داخلية 

 فاءات خارجية. فالتعلم ؽلكنها من مسايرة شلارسات على ادلستوى العادلي.بدال من االعتماد على ك
 :الشراكة دتكن ادلؤسسة من االستفادة من فرص ظلو ال ؽلكن استغالذلا بإمكاناهتا لوحدىا، ولذلك تطوير منتجاتها

تمع الذي تنشط فيو، وادلساعلة يف اجتاه البيئة والطبيعة واجمل مسؤوليةمن أجل صناعة  داعاإلببتحسُت وتطوير منتجاهتا وتشجع 
 التنمية ادلستدامة. 

 :تركز الشراكة على األصول الغَت ملموسة واليت تعترب مصدرا للقيمة ادلضافة بنسبة تًتاوح بُت  مصدر للقيمة المضافة

75% -85%7 . 
لتشكيل شراكة ىو معرفتها لنقاط  إن معرفة العوامل اليت تدفع ادلؤسسة االقتصادية. دوافع المؤسسة االقتصادية للشراكة:3. 0

 ضعفها وألىدافها ادلستقبلية اليت تطمع من حتقيقها من خيار الشريك، ومن بُت ىذه الدوافع ما يلي:
 وتعترب ىذه األخَتة موارد ةَت ملموسة، ضرورية لتنمية وتطوير منتجات ادلؤسسة، الحاجة إلى كفاءات ومهارات جديدة :

مية مواردىا وكفاءاهتا داخليا، تكون الشراكة الطريقة ادلثلى لبناء كفاءاهتا احملورية من خالل ميزة فعندما ال يتسٌت للمؤسسة تن
 تطرق الباحثون للتعبَت عن نفس االحتياج بوجود دوافع فرعية وىي:  اإلطارالتعاون اليت تنشأ بُت أطراف الشركاء، ويف نفس 
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 ظروف لتبادل ادلعرفة احملتملة واليت  إغلادومات، وػلدث التعلم من خالل التعلم وتطوير ادلهارات: ويقصد بو ادلعرفة وادلعل
تشمل كل ما يتعلق بتطوير ادلنتجات ونظم وشلارسات التسيَت وتصميم العمليات واخلربات التسويقية اجلديدة وتقنيات ومهارات 

 . 8وقدرات التحكم يف الشراء والتصنيع والًتويج والتوزيع
 رب التكنولوجيا عامال مهما لتطوير ادلؤسسة االقتصادية وخاصة ادلؤسسة الصناعية، اليت تعتمد على نقل التكنولوجيا: تعت

بنسبة عالية تكلفها مبالغ مرتفعة، والشراكة تسمح ذلا باكتساب ىذه التكنولوجيا وادلعرفة  اإلنتاجيةالتكنولوجيا يف العملية 
 . نتاجاإلوتضمينها يف ادلنتجات واألصول الثابتة وعمليات 

  اإلبداعجديدة وتطبيقها يف تنمية ادلنتج وحتسُت جودتو، واذلدف من  أفكار: يسمح التعاون من خلق اإلبداعتشجيع 
جديدة عالية اجلودة بأقل تكلفة شلكنة وأكرب سرعة وبدال من اسًتاد ادلؤسسة ألفكار مؤسسات ذات خربة،  أفكاراحلصول على 

 وكسبت هبا ميزة تنافسية.  أفضلاليت تلقى استعماال  يف ادلقابل ؽلكن ذلا تصدير أفكارىا
  :تتعرض ادلؤسسة االقتصادية دلخاطر فقداهنا ادليزة التنافسية وتفقد بذلك حصصها من السوق، البحث عن فرص جديدة

ادلدخل لو دوافع  وللتصدي ذلذا النوع من ادلخاطر تلجأ إىل الشراكة مع ادلنافسُت أو مع مؤسسة مكملة دلنتجاهتا الصناعية، وىذا
 فرعية نذكر منها: 

  ،منتجات جديدة؛ وإغلادتطوير ادلنتجات احلالية 
 تسريع الوصول إىل األسواق؛ 
  الدولية؛ األسواقدخول 
 :الدافع الرئيسي لتشكيل الشراكة كنتيجة لوضعيات اعتماد الشراكة لحل المشكالت وتجاوز الوضعيات الغير مرغوبة

تستجيب بعض ظهور احتياجات يتم تلبيتها من خالل بناء عالقة مع مؤسسة أخرى، ومن بُت ىذه بيئية خارجية للمؤسسة اليت 
 الوضعيات اليت ؽلكن جتاوزىا: 

  تنمية عالقة تعاون مع طرف خارجي لتحسُت األداء  إىلضعف األداء احلايل: إن ضعف األداء العايل يؤدي بادلؤسسة
 وزيادة البحث والتطوير. 

 وعدم قدرهتا على تكاليف مسايرة سرعة التغَت أو تلبية طلب  اإلنتاجالية: وىي ادلتعلقة بارتفاع تكاليف ختفيض ادلخاطر ادل
 واستغالذلا، ومن مث االستمرار يف التصنيع. اإلنتاجيةعمالئها، وتكون الشراكة طريقة للحصول على موارد الزمة للعملية 

 ادية..  التعلم ودوره في خلق القيمة في المؤسسة االقتص8
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. وان ادلؤسسات القائمة على ادلعرفة تنفق األخرى اإلنتاجمقارنة بكل عوامل  األعلىادلعرفة ىي اليت تنشئ الثروة والعائد احلدي  
من مواردىا )يف البحث والتطوير والتصميم والتحسينات ادلستمرة, حبوث السوق....(، التعلم واخلربة  األكربعلى عليها اجلزء 

يف صنع ادليزة التنافسية، وىذه ادلعرفة اجلديدة ال بد من نشر ميزهتا يف كل ادلؤسسة وكذلك يف االقتصاد   ساسياألتلعب الدور 
 من خالل التعلم. إاليتم  أنككل. وىذا ال ؽلكن 

 اإلبداعة  على إن ادلؤسسة الساعية للتعلم واليت تبٌت على أسس متينة من ادلوارد ادلعلوماتية وادلعرفية، وادلوارد البشرية القادر 
واالبتكار تستطيع أن ترسم اسًتاتيجياهتا ضمن سيناريوىات واضحة ادلعامل حتاكي ادلستقبل الذي يتسم بادلخاطرة وعدم التأكد. 

 وذلك بسبب دورىا الفاعل يف توظيف قدرات العاملُت ومهاراهتم وخرباهتم يف تعزيز ادليزة التنافسية للمؤسسة وخلق القيمة. 

يف ظل اقتصاد ادلعرفة أصبحت ادلوجودات ةَت ادللموسة تشكل الدعامة األساسية وادلورد المال الفكري:  . الرأس0. 8
 إدارهتا.  وإسًتاتيجيةاالسًتاتيجي لثروة ادلؤسسة وازدىارىا، وان صلاحها يف بيئة ادلنافسة مرىونا بقيمة ىذه ادلوجودات 

كري على أنو "ادلوىبة وادلهارات وادلعرفة التقنية والعالقات، وكذلك يعرف الرأل ادلال الف مفهوم الرأس المال الفكري : .أ 
ويشَت ىذا التعريف إىل أن الرأس ادلال الفكري ىو ادلعرفة واليت يقصد . 9"اآلليات اليت جتسدىا، وادلمكن استخدامها خللق الثروة

رات ادلتميزة اليت يتمتع هبا عدد زلدود من  األفراد منها ادلهارات، اخلربات والتعلم ادلًتاكم يف العنصر البشري.كما ؽلثل "القد
وحتقيق مستويات أداء عالية مقارنة  إنتاجيتهافكرية دتكن ادلنظمة من زيادة  إسهاماتالعاملُت يف ادلنظمة، واليت دتكنهم مت تقدمي 

دلنظمات ادلماثلة". ويعرف على أنو "عملية حتويل ادلعرفة اليت دتتلكها ادلنظمة إىل قيمة مضافة، فهو عبارة عن طاقة ذىنية دتثل با
تشكيلة من ادلعرفة اليت تعترب ادلواد األولية الرئيسية القتصاد اليوم القائم على ادلعرفة" ومن خالل التعاريف يتضح أن رأس ادلال 

 جلوانب التالية: الفكري يشمل ا
 أن الرأس ادلال الفكري ؽلثل جزء من رأس مال ادلنظمة ولكنو يتسم بالطابع ادلعنوي ةَت ادللموس؛ 
 ؽلثل نظام متكامل يشمل على مكونات بشرية وتنظيمية وعالقية؛ 
 يتضمن رلموعة من األفراد الذين ؽلتلكون قدرات معرفية ومتميزة؛ 
 ومستحدثة؛ ابتكاريوجديدة  أفكار إنتاج إىلضافة يساىم يف تطوير الوضع احلايل باإل 
  الديناميكية وادلتغَتة؛ األعماليساعد على البقاء يف بيئة 
 .يساىم يف تنمية وتعظيم القدرات التنافسية للمنظمة يف األجل الطويل 

 ي:يتواجد رأس ادلال الفكري يف ثالثة مواقع رئيسية يف ادلؤسسة وى مواقع تواجد رأس المال الفكري: .ب 
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  العاملون: فإذا قدم العامل اقًتاحاً لزيادة أرباح ادلؤسسة فهو يعترب مبثابة رأس مال فكري ذلا وذلك ينطبق على كل ابتكار
 من شأنو أن يقدم حلوالً مفيدة للمؤسسة؛

  خالل نظام نظام العمل: حيث يؤدي ىيكل العمل اجليد إىل تبادل ونقل ونشر ادلعرفة ادلفيدة إىل مواقع احلاجة إليها من
 مالئم لتدفق ادلعلومات؛

  العمالء: باعتبارىم ىم الوحيدون القادرون على إعطاء أكرب قدر من ادلعلومات عن الفائدة احلقيقية للمنتجات واخلدمات
 ادلقدمة من ادلؤسسة.

ولذة االسذتفادة منهذا ألهنذا ذلذا البد من العمل على تكامل ىذذه العناصذر واالىتمذام بكذل ادلعلومذات الذيت يتميذز هبذا كذل عنصذر، وزلا
 تعمل على حتقيق ادليزة اليت جتعل ادلؤسسة تتميز عن ةَتىا من ادلؤسسات ادلنافسة اليت تعمل يف نفس اجملال.

تربز أعلية رأس ادلال الفكري من كونو ؽلثل يف حد ذاتو ميزة تنافسية للمؤسسة، فوائد االهتمام برأس المال الفكري: .ج 
اليوم على أساس ادلعرفة وادلعلومات وادلهارات اليت لديها، لذا فإن االىتمام بو يعد قضية حتمية  خاصة وأن الشركات تتنافس

تفرضها طبيعة التحدي العلمي والتكنولوجي ادلعاصر، ومن بُت الفوائد اليت جتنيها ادلؤسسة من خالل االىتمام بالرأس ادلال 
 الفكري ما يلي:

 زيادة القدرة اإلبداعية؛ 
  العمالء وتعزيز والئهم؛إهبار وجذب 
 تعزيز التنافس بالوقت من خالل تقدمي ادلزيد من ادلنتجات اجلديدة أو ادلتطورة، وتقليل الفًتة بُت كل ابتكار والذي يليو؛ 
 خفض التكاليف وإمكانية البيع بأسعار تنافسية؛ 
 حتسُت اإلنتاجية؛ 
 .تعزيز القدرة التنافسية 

والعشرين، ألنو ؽلثل قوى علمية قادرة على إدخال  من أكثر األصول قيمة يف القرن احلادينستنتج أن رأس ادلال الفكري يعترب 
شيء يف أعمال ادلؤسسات، فضاًل عن أنو أصبح من أىم ادلؤشرات اليت تعكس تطور الفكر  التعديالت اجلوىرية على كل
 حيث ادلعارف وادلهارات. تمع منالستثمار الفئة ادلتميزة يف اجمل إسًتاتيجيةاإلداري، بل رمبا يعترب أفضل 

 :10. العالقة بين الرأس المال الفكري وتحقيق القيمة المضافة8. 8 
العناصر ادلتوافرة يف ادلؤسسة اليت تتمتع مبعرفة واسعة جتعلها قادرة على الوصول هبا للعادلية ان رأس ادلال الفكري ؽلثل رلموعة دلا ك

يت تقوم بعملية التطوير ادلستمر واالسًتاتيجي ادلعتمد على االبتكار والتجديد، فهو ؽلثل من خالل رلموعة ادلوجودات التنافسية ال
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أحد عوامل اإلنتاج اليت تدعم ادلركز التنافسي للمؤسسة االقتصادية  وؽلكنها من االستمرار يف مزاولة نشاطها ويساعدىا على 
التقليدية السائدة يف بيئة العمل، كما يوفر القدرات اإلبداعية و  اكتساب ادلعرفة وجتديد رصيدىا ادلعريف، والتخلص من ادلفاىيم

االبتكارية اليت تساىم يف حل ادلشاكل وتطوير أساليب األداء يف ادلؤسسات، األمر الذي غلعل لرأس ادلال الفكري )ادلعريف( أعلية 
ىذا باإلضافة إىل أن الفشل يف فهم عملية خلق القيمة  متنامية لدوره احليوي واحملوري يف خلق ادلزايا التنافسية ادلستدامة للمؤسسة،

وإعلال رأس ادلال الفكري قد يًتتب عليو حدوث اخلسائر على مستوى السوق، إن إعلال رأس ادلال الفكري قد يؤدي إىل 
اهتا ورقم أعماذلا يف كفئ دلوارد ادلؤسسة، األمر الذي يًتتب عليو مردود سليب يتمثل يف عدم قدرهتا على تقدير إمكاني ةَت ختصيص

ادلستقبل، وعلى مستوى السوق، فقد يؤدي الفشل يف عملية خلق القيمة إىل سلوك ةَت سوي أو خاطئ للسوق. وكما أن التوسع 
للمؤسسات ضرورة حتمية الستيعاب رأس ماذلا الفكري جبانب رأس ماذلا ادلادي، وأصبح رأس ادلال اإلسًتاتيجية يف اخلطط 

 وحتقيق ادلزايا التنافسية للمؤسسة االقتصادية. تماد عليها يف خلق القيمة ادلضافةادلال احلقيقي الذي ؽلكن االعالفكري ؽلثل رأس 
 .التعلم من خالل الشراكة من أجل خلق القيمة المضافة إستراتيجية. 3

بادلؤسسة مع ضمان خلق القيمة تدل مهارة الشراكة على اختيار الشريك ادلالئم بشكل شليز وبدمج سلسلة قيمتو مع تلك اخلاصة 
رابح لكل األطراف، واليت دتكن ادلؤسسة من االستفادة من تنافسيتها واليت -ادلضافة، تعتمد مهارة الشراكة على إقامة عالقة رابح

 . واإلسًتاتيجيةاالقتصادية  األىدافتسمح بتحقيق 

مهارات زلددة، فيصبح التعلم العنصر ادلفتاح ذلا،  ؽلكن اعتبار الشراكة أداة للبحث عن. الشراكة من أجل التعلم: 0. 3
أساسها عدم دتاثل معرف وموارد الشريكُت فيتمكن أحدعلا من الوصول إىل قاعدة مهارات الثاين وحتويل جزء منها لو، يكون 

يركز ىذا النوع من  شكل حتويل جزء منو تعاقديا، مرتبط حبقوق ادللكية واجلزء األخر تنظيمي يتعلق بتفاعل من نوع معلم طالب،
 التفاعل خاصة على التأىيل والتنسيق الفٍت، فيكون ىذا النسق تبادليا. 

هتيئة مزدوجة: واحدة من أجل التعلم واألخرى من أجل التحويل، تعد مرحلة حتديد ادلعارف وادلهارات ادلراد  إىلحتتاج ىذه العالقة 
، كما انو من ادلهم أيضا تعيُت األفراد اخلط اإلسًتاتيجيةلتنافسية والغايات حتويلها حامسة بالنسبة للمؤسسة، وترتبط بالرىانات ا

 دمج ادلعارف اجلديدة يف باقي ادلؤسسة.  آلياتاألول، الذين سيكونون على اتصال مباشر بالشريك، كذلك 
فيتم دمج معارف جديدة.  تتبع ادلؤسسة ادلدخل التكنولوجي وشريكها ادلدخل التسويقي، أنقد يكون التعلم يف اجتاىُت مثل 

اليت ترتبط هبذه العمليات اليت دتثل ديناميكية التعلم يف خطر االضلراف ضلو التسابق وضلو التعلم وبشكل  األساسيةتدور ادلشكلة 
 مؤذ يعكس منطق ادلنافسة الكامنة. 

III ..اإلطار التطبيقي: شراكة المتعامل السنغافوري في مجال الموانئ مع ميناء بجاية 
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دتثل العمالة البحرية ادلاىرة وادلدربة أحد ادلوارد االقتصادية اذلامة للدولة اليت تتميز يف ىذا اجملال، من حيث مستويات التدريب  
والتأىيل واخلربات، وألهنا احد العناصر الرئيسية الداخلة يف الصناعة النقل البحري وتشمل مجيع األشخاص الذين يعملون على 

تقوم بادلالحة البحرية واألشخاص اإلداريون يف ادلؤسسات البحرية. فادلورد البشري جزء ال يتجزأ من الثروة  ظهر السفينة اليت
الوطنية وال بد ذلا من ضوابط تنظيمية وقواعد تدريب، خاصة يف ظل االنفتاح االقتصادي العادلي، وثورة ادلعلومات والتكنولوجيا 

 دة الشاملة.ادلتطورة، وعصر ادليزة التنافسية واجلو 

للشراكة يف رلال تسيَت ادلوانئ مع مؤسسات ذات . دور التدريب في رفع كفاءة وتشغيل أطقم األسطول البحري الوطني: 0
ميزة تنافسية أعلية بالغة يف إعداد وتعليم  العنصر البشري ويف اكتساب ادلهارات لتحقيق تنمية وتطوير األسطول،  من خالل 

 :11ي التشغيلية، الفنية، واإلدارية واليت نوجزىا فيما يلياالطالع على مجيع النواح
 :وتتمثل يف خدمات الوكالء باخلارج والرقابة عليهم، عمليات السفينة وشحن وتفريغ، احلمالت  النواحي التشغيلية

 التسويقية والًتويج.
 :على توريدات قطع الغيار وختطيط وتشمل الرقابة على التشغيل، الصيانة واإلصالح والعمرات، الرقابة  النواحي الفنية

 الصيانة الوقائية والعمرات.
 :تتمثل يف ادلوازنات التخطيطية والرقابة على التشغيل وتقييم األداء، ختطيط وإدارة األموال، معايَت  النواحي المالية

 التكاليف والرقابة عليها والرقابة على النفقات.
 :ية والتعرف على االحتياجات، االختبار والتعيُت، التدريب والتنمية، تشمل ختطيط ادلوارد البشر  النواحي اإلدارية

 العالقات اخلارجية والتسويقية. 
التدريب عن طريق الشراكة مع ادلؤسسات ادلتميزة بأسلوهبا احملًتف أفضل تدريب كونو يتم يف رلال العمل الفعلي، وال يعترب  ويعترب 

يف اكتساب ادلهارات السلوكية واخلربة العملية إىل الدراسات النظرية، حيث يواجو بديال للتعلم يف قاعات التدريس، ولكنو يض
ادلتدرب ادلواقف الفعلية ادلختلفة ويعمل على التصرف السديد حياذلا، وبذلك يكتسب ادلهارات الالزمة يف الفنون البحرية 

 وادلالحة.  

هتتم مؤسسة ميناء جباية بتقنية ادلعلومات :(PORTEK)بورتيكالشراكة بين مؤّسسة ميناء بجاية والمؤسسة السنغافوريّة . 8
واالتصاالت، كوهنا زلرك أساسي لتطوير أعماذلا وحتسُت اخلدمات ادلقدمة لعمالئها وأداة مهمة يف االرتقاء بادليناء أمام ادلنافسة 

اليت تتطلب تقنية عالية وطاقات اإلقليمية، لذلك وضعت ادلؤسسة برنارلا شامال خاصة بعد ختصصو يف رلال نقل احلاويات 
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الدولة اجلزائرية إىل عقد الشراكة مع موانئ سنغافورة "ادلتعامل  فلجأتتشغيلية تواكب مع التطورات احلديثة يف رلال تسيَت ادلوانئ، 
 السنغافوري" لالستفادة من جتربتو يف رلال تطوير موانئ احلاويات.

وعلى أساس اتفاقية امتياز بُت مؤسسة ميناء جباية وادلتعامل  2005ي سنة يتضمن أول شراكة من نوعها يف اجلزائر، فف 

سنة( مت إنشاء مشروع مشًتك: هنائي حاويات جباية ادلتوسطي، وتعود  20)دلدة    (Portek International)السنغافوري 

 .  (Portek International)يف ادلائة لذ  49يف ادلائة وبنسبة  51ملكيتو دلؤسسة ميناء جباية بنسبة 
النشاط الرئيسي للمتعامل السنغافوري ىو تسيَت واستغالل هنائي احلاويات وللقيام بذلك مت جتهيزه مبعدات عالية األداء لتقدمي 

حاوية مكافئة  33000خدمات ذات جودة وكفاءة. وقد مسحت ىذه ادلعدات احلديثة بزيادة حركة احلاويات إذ ارتفعت من 

حاوية مكافئة  25إىل  20، كما أصبح ىذا النهائي يعاجل من 2013حاوية مكافئة يف سنة  249032إىل  2005يف سنة 

 حاوية مكافئة يف الساعة بالنسبة للموانئ اجلزائرية األخرى.  10إىل  8يف الساعة مقابل 

)بفضل أداء احملطة النهائية للحاويات  

(BMTالطرق ادلالحية السريعة" وتسيَتىا احلديث،مت اختيار ادليناء للمشروع األورويب " 

ما ؽلنحو الزيادة على ادلستوى الوطٍت من حيث الكفاءة  من قبل ادلفوضية األوروبية على حساب ميناء اجلزائر العاصمة، وىو
 وجودة اخلدمات.

ويعترب  شلونة وجباية.كما مسح ىذا ادلشروع ادلشًتك بدخول ميناء جباية السلسلة اللوجستية وتعزيز الشراكة بُت موانئ مرسيليا ،بر 

يف سلسلة متعددة الوسائط من خالل استغالل خدمة نقل  2009أيضا أول ميناء على ادلستوى الوطٍت اندماج يف سنة 
ين احلاويات بالسكك احلديدية بُت ميناء اجلزائر العاصمة فيما يتعلق حبركة البضائع ادلختلفة، منتقال من ادلركز الرابع إىل ادلركز الثا

 دلستوى الوطٍت.على ا

يعترب العنصر البشري من أىم العناصر يف أداء وكفاءة التشغيل يف ادليناء، أثر الشراكة على عنصر التعلم بميناء بجاية:. 3
واىتمت ىذه الشراكة بعنصر التعليم وتأىيل الكوادر بادليناء على كافة ادلستويات دلا ػلملو من خربات ورصيد من التجربة 

رفهم ومهاراهتم، فالتعليم والتدريب يعترب استثمارا يوازي بو شراء ار إلنتاج القيمة ادلضافة ، وهتدف إىل تطوير معاالحًتافية ومصد
 اإلنتاج، حيث تلعب ىذه األيدي العاملة دورا  رئيسيا يف رلال التشغيل والصيانة واإلدارة،ادلعدات وةَتىا من وحدات  وصيانة
 والتدريب.  اإلعدادة ومنظمة من الذي ػلتاج إىل عملية مستمر  األمر

                                                           

BMT : Bejaia Méditerranean Terminal. 
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والفرص اليت توفرىا الشراكة ىي الدورات التدريبية اليت يقضيها بعض العاملُت يف القطاع لدى الشركات الصانعة لبعض ادلعدات 
 وقطع الغيار، طيلة فًتة الشراكة.  

IV . :الخاتمة 

م الكثَت من الباحثُت، دلا ذلا من دور  يف ادلؤسسات ذات أقل تعترب الشراكة بُت ادلؤسسات من ادلواضيع اذلامة اليت نالت اىتما
خربة أو كفاءة، فالشراكة ساعلت وبشكل كبَت يف تطور وازدىار ادلؤسسات ومواكبة كافة التغَتات اليت تشهدىا البيئة احمليطة، كما 

ومؤىلة وذات معرف ومهارات وخربات  ادلال البشري للمؤسسة زلل الشراكة من أن تصبح مدربة الرأستعلم دور فعال يف تنمية 
داف ادلؤسسة، فالتعلم يساىم يف توليد ادلعرفة بُت ىوحتقيق أ اإلنتاجيةواالبتكار، وتساىم بذلك يف زيادة  اإلبداعاليت دتكنها من 

 وتبادذلا مث تطبيقها وهبذا خلق للقيمة ادلضافة للمؤسسة.  األفراد
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