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 مـقــدمـــة
مالمحه، آلياته ومعاييره عن كل و ا تختلف سماته، يعيش العالم اآلن عصر          

التنافسية كحقيقة أساسية، قد كان أخطر آثار هذا العصر الجديد بروز العصور السابقة، و 
 الشركات الكبرى بدرجة غير مسبوقة.اح أو فشل المؤسسات اإلقتصادية و تحدد نج

لمؤسسات و الشركات العالمية، بتزايد حدة المنافسة التي أصبحت تهدد الكثير من او 
أمرا شبه محتم، ففي  وأصبحت المشاركةو  اللجوء إلى إستراتجية بديلة تمثلت في التحالف تم
العدائي، إلى مزيج من التعاون  ل هذه اإلستراتجية تبدلت العالقة من التنافس السلبيظ
التنافس الذي يتيح لألطراف الحصول على التكنولوجيا الجديدة، أو لتطوير تلك التكنولوجيا و 

جلب المزيد من المعرفة، وبهذا يع السوق المحلية أو الخارجية، و الموجودة، فضال عن توس
 ة في حوض المتوسط كضرورة إقتصادية ملحة.ظهرت الشراك

هذا بسبب األهمية وم الشراكة مع الدول المتوسطية و لقد أدخل اإلتحاد األوروبي مفه       
موارد طبيعية مهمة، سط، التي تستند إلى بعد حضاري، وتكتل بشري، و اإلستراتيجية للمتو 

ر اإلتحاد األوروبي لسياسته عادت به إلى اإلهتمام الدولي، هذه العودة تجسدت في تطوي
حيث أصدرت اللجنة األوروبية في نفس العام وثيقة بعنوان إعادة  1989سنة  المتوسطية

توجيه السياسة المتوسطية بصفة أساسية، هذه السياسة تمثلت في الشراكة األورومتوسطية 
 المتضامن.ة الذي يحث على التعاون الشامل و التي تأتي حسب بيان برشلون

الطريق على مصادر جديدة للربح  تعتبر الشراكة األجنبية فرصة هامة تفتح        
التكنولوجية التي تستطيع خاللها الخبرة و التطور فتكتسب المؤسسات اإلقتصادية من و 

تقوم أساسا على أو عقد الشراكة، و  تطبيقها فعليا خارج المشروع المشترك أي خارج اتفاق
مشتركة ن بين طرفين لهما أهدافا محددة و يها فهي تمثل روح التعاو الثقة المتبادلة بين طرف

 فيما بينهما.

ضرورية ؤسسات األجنبية كوسيلة فعالة و يتطلب إتباع إستراتيجية الشراكة مع الم       
تحقيق التنمية اإلقتصادية خاصة مع تسارع المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية و لتأهيل 
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اإلقتصادية التي  اتالتحالفنتاج إضافة إلى ظهور التكتالت و إلاإلتجاه نحو ظاهرة تدويل ا
 توسع الفجوة بين الدول الفقيرة و الغنية.

وسعيا لتحقيق هذا الهدف فقد إعتبرت الشراكة األجنبية في الجزائر من المحاور          
كفاءة سواء وذلك من أجل تحقيق الخاصة على حد موية الكبرى للمؤسسات العمومية و التن
فعالية المؤسسات الجزائرية إضافة إلى تأهيلها من أجل تمكينها من المنافسة في األسواق و 

عقود الشراكة  تدلمساهمة في تحسين أداءها، كما ع  العالمية في إطار إنفتاح الحدود وا
بهذا التوجه توسع مجال الشراكة األجنبية في رمة مؤشرا لقياس نجاح المؤسسة، و المب

ي دفعا لتشجيع و تنويع شمل قطاعات أخرى خارج قطاع المحروقات مما قد يعطالجزائر لي
 دعم الصادرات خارج المحروقات.اإلنتاج و 

ستجاب          تحليله قامت ة لمقتضيات معالجة هذا الموضوع و وعلى هذا األساس، وا 
الدراسة ببناء خطة بحثية بداية من مقدمة إلى استنتاجات، مرورا بإطار منهجي حددت فيه 

قتراباتها التي مشكلتها  اعتمدتها كأساس للتحليل. بها و  استعانالجوهرية، ومناهجها وا 
 : وقسمت الموضوع إلى فصلين

اإلطار القانوني للشراكة األجنبية  :  المعنون بـاألول  هافصلفي الدراسة تناولت          
 لتوكذا أهدافها ثم تناو  ماهية الشراكة من خالل دراسة مختلف أنواعها :في الجزائر

العوامل المساعدة  ثم في المبحث الثاني ،دوافعها وخصائصهاو  الشراكة أسباب بالتحليل
أثار الشراكة األجنبية، بعدها ثم سلبياتها، كة من خالل التعرض إلى مزاياها و على الشرا

في المبحث الثالث إلى ماهية الشراكة األجنبية في الجزائر من خالل التطرق إلى  أخيراو 
 مختلف أنواع الشراكة األجنبية في الجزائر.اعدة لدخول الجزائر في الشراكة و العوامل المس

الصغيرة تأهيل المؤسسات الجزائرية  : األخير بعنوانكما تطرقت في الفصل الثاني و 
دراسة المفاهيم المبحث األول تناول في الذي والمتوسطة من خالل الشراكة األجنبية 

 ، بعدهالى مفهوم التأهيلإتعرض أوال المرتبطة بالتأهيل المؤسساتي في الجزائر من خالل ال
هم البرامج أللدراسة اه تخصصلباته، أما في المبحث الثاني فمتطأهدافه و و ، دوافعهو مبادئه، 

التي سطرتها الجزائر قصد تأهيل المؤسسات اإلقتصادية الوطنية سواء البرامج الوطنية أو 
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وروبي في ظل الشراكة األوروجزائرية، وأخيرا تلك التي وضعتها بالمساعدة مع اإلتحاد األ
ض أفاق تطبيق الشراكة األجنبية في الجزائر من خالل التعر  تناولالمبحث الثالث الذي  في

يل إلى مستقبلية الشراكة األجنبية في الجزائر ثم إلى الشراكة األجنبية كوسيلة هامة لتأه
 المتوسطة.المؤسسات الجزائرية الصغيرة و 

اإلجابة عن ستنتاجات فيما يتعلق بالموضوع و ثم خلصت الدراسة إلى جملة من اال         
 مطروحة في صدر الدراسة.المشكلة البحثية في الجانب المنهجي من خالل الفروض ال

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   للدراسـة النظـريو  المفهـومـي ،اإلطــار المنهـجي

 

 

 
- 4 - 

 
 

 
 
 
 

 

 اإلطــــار المنـهـجي
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 واًل: اإلطــار المنهـجي للدراسة أ

 المشكلة البحثية:  -1

بنى دولي و هي فكرة التعاون التي تتتبع الشراكة من فكرة متأصلة في المجتمع ال
التطور إال أن الشراكة كآلية للتنمية و المتبادلة بين الدول و  على مبدأ المصالح المشتركة

خاصة في المجال اإلقتصادي ظهرت في أواخر الثمانينيات فكانت من إبتداع المؤسسات 
اإلقتصادية التي إنتهجتها للحد من السياسات اإلحتكارية التي تؤدي غالبا إلى زوالها. فهذه 

ستمرارها في األسواق إستراتيجية الشراكة تمثل الطريقة الك فهي آلية فيلة بحقيق بقائها وا 
ستبدالها بعالقات تعاونية بذلللنمو والتوسع الخارجي و  ك الحد من السياسات اإلحتكارية وا 
 عليه يمكن طرح المشكلة البحثية التالية:ومن ثم تحقيق التكامل و 

المؤسسات اإلقتصادية تأهيل لشراكة األجنبية كوسيلة لترقية و إلى أي مدى يمكن إعتبار ا
 الجزائرية؟

كالت البحثية الفرعية تفصيال على ضوء هذا التساؤل يمكن طرح مجموعة من المشو 
 للمشكلة البحثية الرئيسية وتفكيكا وتصنيفا لها كاألتي:

 ماهو اإلطار القانوني للشراكة األجنبية؟ -1

 الشراكة؟ ماهي العالقة التي ترتبط برامج تأهيل المؤسسات الجزائرية بموضوع -2

  ماهو مستقبل وآفاق المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية في ظل الشراكة؟ -3

  :الفروض العلمية -2

 عبارة عن عقد أو اتفاق ملزم للجانبين من اجل هدف واحد وهو تحقيق المصالح.-1

        تمثل الشراكة فرصة هامة لترقية وتأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية نظرا -2

 التي تقدمها بهدف تحسين تنافسيتها لمواجهة المنافسة الدولية. لالمتيازات

 تشهد المؤسسات االقتصادية الجزائرية في ظل الشراكة تطورا ملحوظا إال أنها تعاني من-3

 جملة من الصعوبات التسييرية والتمويلية والتكنولوجية. 
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 :  ألهمية العلمية والعملية للدراسةا - 3

 األهمية العلمية -أ

هيم الناحية العلمية يستفيد الباحث من اختبار الفروض العلمية، واستخدام المفافمن 
الحديثة في التحليل السياسي، واستثمار المعارف المحصل عليها في إطار عملية البحث 

ليل هذه، وكذا إثراء المكتبة العلمية بدراسة جديدة حاملة لمفاهيم جديدة في عملية التح
 .السياسي

 يةاألهمية العمل -ب

اسيين األهمية العملية في إفادة الباحثين والمهتمين بالموضوع والمقررين والسي تكمن 
ة ن بطبيعة هذه الشراكة األجنبيالدارسيعملية فهم الباحثين و  بنتائج هذا البحث، وكذا

 .مرتكزاتهاالجزائرية أسسها و  االقتصاديةالمؤسسات و 

 : مناهج الدراسة واقتراباتها - 4

منها لدراسة الظواهر  االنطالقمناهج بحث يمكن للباحث أساليب و توجد عدة 
منهج أو أسلوب  يتوقف اختيار، و العالقات الدوليةاهر السياسية و اإلجتماعية، بما فيها الظو 

فة إلى المجال العلمي، طبيعة األساليب على اعتبارات عديدةـ إضابحث من المناهج و 
، إضافة ميوله النظرية، وكذلك القيم التي يؤمن بهاو  ،الباحث معتقداتالمشكلة البحثية منها 

عليه كان للمنهج أهمية من حيث أنه يؤثر في النتيجة إلى اهتماماته الشخصية والعامة، و 
 1التي قد يتم التوصل إليها أو اإلقرار بهاـ 

حتى يتمكن الباحث والدراسة من الوصول إلى هدفه المنشود وهو اإلجابة على 
ية محل البحث، يجب أن يكون عمله مبنيا ومتبعا لخطوات البحث العلمي  المشكلة البحث

التفكير،  وهو  ، حيث أن المنهج هو أسلوب النظرالقائم على اعتماد مناهج بحثية واقترابات

                                                           
النظام العربي في بيئة دولية آخرون )محررون(، ، في أسامة الغزالي حرب و التحديات الخارجية للنظام العربي بريزات،موسى  1

(، 1989، أعمال المؤتمر اإلستراتيجي العربي الثاني )القاهرة: مركز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية  بمؤسسة األهرام، متغيرة
 .78ص. 
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إلى هدفه  لذي يتبعه الباحث في سبيل الوصولطريق االقتراب من الظاهرة، وهو المسلك ا
جابة على المشكلة البحثية، والوصول إلى نتيجة علمية المحدد مسبقا والمتمثل في اإل

ما تقتضيه دراسة مثل هذه ة موضوع اإلرهاب و صحيحة. وعليه فالدراسة هنا، وبحكم طبيع
المواضيع، تستخدم تكامال منهجيا من خالل اعتماد مركب تحليلي متعدد المتغيرات 

التحليلية التالية: المستوى  والمستويات، كون تناولها للموضوع جاء على أساس المستويات
التاريخي، النظام السياسي، السياق الداخلي وما يشمله من بناء سياسي واقتصادي 

اعلت فيه مختلف القوى السياسية واجتماعي، وكذا السياق اإلقليمي والدولي الذي تف
 1الجزائرية. االقتصاديةالمؤسسات دراسة الشراكة األجنبية و المجتمعية في إطار و 

 اإلقترابات المستعملة تطرقنا إلى:بين المناهج و  منو 

: وذلك لوصف وتفسير وتحليل نتائج الدراسة التطبيقية، المنهج الوصفي -1
 .الختبار فرضيات الدراسة والتحقق من نتائج االختبار

: وذلك من أجل المقارنة بين اسهامات الدراسات السابقة المنهج المقارن -2
نها على النتائج التي توصلت اليها وكيفية االستفادة م المتصلة بموضوع الدراسة للوقوف

 .في التغلب على مشكلة الدراسة
ث اإلنسانية حين المناهج في العلوم التجريبية و : االخر مالمنهج التاريخي -3

 راساتنظرا ألهمية التاريخ الكبير في الدت اإلنسانية باتصالها بالتاريخ و تتميز الدراسا
ي إدراجه في هذه الدراسة حيث أن سرد تاريخ العالقات السياسية فكان من الضرور 
ية لو كانت هذه المقولة نسبما في فهم الحاضر المعاش حاليا و األوروجزائرية سيساعد حت

 نوعا ما.

ة ستعمل في دراسة النظم السياسيالذي أ اقترابأول  : القانوني االقتراب  -4
في  ذلكالرسمية مع القواعد القانونية و ذلك من خالل دراسة صالحيات األجهزة الحكومية و و 

تحديد الجهاز أو المؤسسة نية الحكومي أو القرار السياسي و منظار المشروعية القانو 
 الدستورية المخولة قانونيا.

                                                           
1  Laura Neack and Jeanne Hey, Generational  change  in  Foreign  Policy Analysis , in Laura 

Neack and al. (eds), Foreign Policy Analysis ( New jersey: Prentice Hall, 1995),p.10.  
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 ،يصف الظواهر من خالل معيار المشروعية القانونية ،هو اقتراب غلب عليه الوصفو 
 ،الواجبات ،الصالحيات ،أخرى مثل الحقوقمن خالل مفاهيم و  االنتهاك ،الخرف ،التطابق
وصف اإلجراءات القانونية المتبعة مثل الوصف البناء القانوني المسؤولية و  ،اإللزام

كيفية تمويل النشاطات الحزبية من الناحية  ،األحزابو  االنتخاباتللمؤسسات السياسية و 
 1العالقة بين السلطات.....إلخ. ،القانونية

 ت أدوات جمع البيانا - 6

ات، ألخرى على أسلوب جمع البيانتعتمد الدراسة هذه وكغيرها من الدراسات العلمية ا
مية تعتمد في هذا على التوثيق من كتب ومجالت ومقاالت ودراسات وبحوث ووثائق رسو 

ن رسمية ورسائل جامعية، وكل ماله عالقة بلب الموضوع شريطة أوتقارير منظمات دولية و 
 البحث العلمي.أكاديميا يستوفي شروط الدراسة و ا ميلكون عي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .18،19ص.  (، ص1977، 03ط كويت، ، )الناشر وكالة المطبوعات، مناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي 1
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 النظـري للدراسة ثانيا:  اإلطـار المفهومي و 

 : المفاهيم األساسية – 1

يد ، فتحدتقتضي الدراسة العلمية تحديد المفاهيم األساسية المستخدمة في ثنايا الموضوع
فهوم ضرورية فالمفهوم قد يكون واحدا، لكن المقاصد متنوعة، والمالمفاهيم مهمة أساسية و 

 ملتبس، مشوش،نقيضه، مما يحيله إلى مفهوم د يحمل الشيء و قأحيانا من فرط استخدامه 
دون  المفهوم، فأي مفهوم ينتمي بإشكاليةهو االمر الذي عبر عنه ويحيط به الغموض و 

 خصوصيتهيكتسب مناعته و الذي يولد فيه و  الفلسفية للمحيطريب إلى المنظومة الفكرية و 
ن قراطي مال يخلو مفهوم التحول الديميعة اللون المعرفي الذي يقتضيه ويستلزمه و من طب

 اختالفتنوع و  الغموض الذي يلزمه نتيجة تعدد،خاصية التلوث المعرفي ومن اللبس و 
ة من دد الدراسة جملعليه تحالفلسفية التي يستند إليها، و و  ومات الفكريةالمنظالمصادر و 
 :هذه المفاهيم هيتي تعتمد عليها في عملية البحث و المفاهيم ال

 يعبر مفهوم الشراكة مفهوما حديثا، حيث لم يظهر في القاموس إال في :الشراكة 
أما في  االجتماعيينو  االقتصاديينبالصيغة اآلتية نظام يجمع المتعاملين  1987سنة 

 مجال العالقات الدولية فإن أصل استعمال كلمة شراكة تم ألول مرة من طرف األمم
كة كثيرا لقد تم استعمال كلمة شرا في نهاية الثمانينات،cnuced) التنمية )المتحدة للتجارة و 

 : في هذا اإلطار يقترح مايليحثين دون إعطائها مفهوما دقيقا و من طرف البا

هي بحيث ال يميز الواحد عن األخر و  النصيبين اختالف: "وتعني للشراكةتعريف اللغوي ال
كما تعني نظام شراكة يجمع بين و  .مصدر الفعل شارك تشارك ومعناه وقعت بينهما شراكة"

 1الشركاء االجتماعيين أو االقتصاديين.

 

 

                                                           
)دار الزهران(، ص. ، الشراكة األورومتوسطية ورهانات حصيلة وأفاق التجربة الجزائرية والعقبات المحيطةفاطمة الزهراء رقايقية،  1

08. 



   للدراسـة النظـريو  المفهـومـي ،اإلطــار المنهـجي

 

 

 
- 10 - 

في أواخر  اقتصاديةظهرت الشراكة كمنهج نظري وكسياسة  :للشراكة االصطالحيتعريف ال
قبل ن تتحول ، 1القطاع الخاصالحل الرابط بين القطاع العام و  الثمانينات فأصبحت تمثل

منه نذكر بعض من جنسيات مختلفة و  اقتصاديينالتكامل بين متعاملين إلى آلية التعاون و 
 التعاريف:

ق تحقي "العالقة المشتركة والقائمة على أنها الشراكة حسب الدكتور معين أمين السيد -1
المصالح المشتركة من جهة وتحديد مدى قدرات ومساهمات كل طرف من جهة آخرى 

 للوصول إلى الغايات المنشودة والمتوقعة"
"شكل من أشكال التعاون بين المؤسسات  أنها B. POOMSONالشراكة حسب   -2

 " يهاعلمع تقوية فعالية الشركاء من أجل الوسائل تحقيق األهداف المتفق  االقتصادية
نيات مية الفعالة لتدعيم لإلمكا"إحدى الوسائل العل أنها الشراكة حسب محمد قويدري -3

امل لهذه الدول كما أنها تمثل إحدى الوسائل األساسية لتحقيق التك المتاحةالموارد و 
 اإلقليمي". االقتصادي

 نشأ بفضل تعاون اقتصادي"عبارة عن نشاط  أنها la rousse))الشراكة حسب القاموس -4
طبيعة التعاون يمكن أن تكون ح المشتركة، فإنجاز مشروع معين و األشخاص ذو المصال

 ". حتى تكنولوجيةتجارية، مالية، تقنية أو 
مل المبني المتكاالنفع المتبادل المتضامن و " أنها: الشراكة حسب األستاذ حسن اإلبراهيم -5

  " المشتركوالمصير الحضاري  interdépendance المتبادل االعتمادعلى التكافؤ و 
تقان بين بلديين أو أكثر عبارة عن تنظيم و " أنها: JEAN TOUSCOZ حسب الشراكة -6 ا 

تؤدي إلى نوع من البناء المؤسساتي بل  في مجال أو مجاالت متعددة بطريقة ال
الغرض منها بلوغ أهداف محددة وليست بالضرورة مشتركة كما تعتبر وسيلة لتقريب 

 االقتصاديتسمح بالدخول في التكامل  مالئمةسياسات األطراف من أجل تحقيق درجة 
تحقيق األمثل لإلمكانيات و  لالستغاللترجع أهمية الشراكة إلى كونها وسيلة هامة و 

  2"الدولمصالح متبادلة لهذه 

                                                           
 10(، ص. 2007)القاهرة:  دار النهضة العربية،  ،عقود الشراكة ،رجب محمد طاجن 1
  09، ص. مرجع سابقرقايقية،   2
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كما أن مفهوم الشراكة ينطوي على أكثر من عالقة التعاون فهو يشير إلى مستوى 
ق بين الشركاء يقبلون الخضوع القواعد تميلها المؤسسات فو  االقتصاديمعين من التكامل 

 وطنية تكون فيها القرارات قابلة للتطبيق المباشر.

بين طرفين أو أكثر  اتفاقياتكما أيضا الشراكة من أشكال التعاون تعقد بموجبة 
عليه  االتفاقتعهدات كل طرف بإنجاز ما تم و  إلتزاماتيؤطرها إطار قانوني يحدد و 
الشراكة تنبع من رغبة مشتركة في التعاون لتحقيق مصالح معينة تسعى إليها األطراف و 

 المتعاقدة.

من جملة التعاريف السابقة فالشراكة عبارة عن تعاون دولتان أو أكثر في نشاط و 
العناصر أو خدمي حيث يقوم كل طرف باألسهام بنصيب من  استخراجيإنتاجي أو 

قد يتخذ هذا التعاون المشترك بشكل رأسمالي، العمال /التنظيم( و لقيام الشراكة ) الالزمة
فاءة اإلنتاجية لمشروعات قائمة فعال عن طريق إدماجها إقامة مشروعات جديدة أو زيادة الك
ال يقتصر األمر الشراكة التي دعى إليها اإلتحاد جديدة و في مشروع مشترك يخضع إلدارة 

فقط بل يتعداه ليشمل الجوانب  االقتصادياألوروبي مع الدول المتوسطة على الجانب 
 1السياسية، اإلجتماعية، الثقافية(.)األخرى 

 لمجتمع  تنبع إستراتجية الشراكة األجنبية من فكرة متأصلة في ا : األجنبية الشراكة
كة لشراإال أن ا ،المتبادلة بين الدولون التي تبني المصالح المشتركة و إال وهي فكرة التعا

حين نصت  ،التطور برزت في العقد التاسع من القرن الماضياألجنبية كآلية للتنمية و 
من  ةجنبياهتمامها بالشراكة األ د أولت العديد من الدول الناميةوق ،عليها المواثيق الدولية

حيث  ،الجزائر إحداها ولعل ،خالل إجرائها لتغيرات واسعة النطاق على سياستها االقتصادية
ؤخرا العالمية التي شهدها االقتصاد العالمي ملجزائر مع المتغيرات اإلقليمية و تجاوبت ا
 .سياسته أو ما يسمى حديثااالقتصادي و  استراتجيات االنفتاحباعتماد 

 

                                                           
1 Aomar Baghzouz, les relations Europr-pays du meghreb, Mutation, enjeux et implications, 

Bilan d’un demi siecle (1956-2006),  thése doctorat non publier (université d’alger : faculté des 

sciences politiques et des relations internationales, 2006-2007), p. 52. 
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 مفهوم الشراكة األجنبية: 

 يختلف مفهوم الشراكة األجنبية باختالف الميادين التي تكون مجاال للتعاون بين     
 .إلى اختالف األهداف المرغوب فيهاالمؤسسات إضافة 

أشكال التعاون  شكال من تعني الشراكة األجنبية في المصطلحات االقتصادية الدولي      
بين المؤسسات االقتصادية باختالف جنسياتها وقصد القيام بمشروع يحفظ لكل  والتقارب

 1المؤسستين في ذلك.

تحديد مدى تركة من جهة و تعتبر كذلك العالقة القائمة على تحقيق المصالح المش    
 2والمتوقعة.مساهمات كل طرف من جهة أخرى للوصول إلى الغايات المنشودة قدرات و 

ط أو نموذج من العالقات الخاصة والمميزة القائمة بين المؤسسات كما أنها عبارة عن نم   
الهادفة إلى تحقيق الذي يتعدى العالقات الخارجية و  المبني على التعاون طويل المدىو 

 3غايات تلبي متطلبات المتعاملين.

تلك  كة األجنبية على أنهاتنمية الشراالت منظمة األمم المتحدة للتجارة و عرف   
تذهب  العقود التي تبرم لعدة سنوات بين متعاملين اقتصاديين ينتمون إلى أنظمة مختلفة،

الخدمات لتشمل مجموعة عمليات تكاملية بعاد من الشراء البسيط لألشياء و إلى أ
  4وتضامنية.

ي تعرفها كذلك الشراكة األجنبية تأخذ مصطلح الشريكات المتعددة الجنسيات الت   
 منظمة األمم المتحدة:

 

                                                           
1 Timothy .M, Les alliances stratégique ( paris :Ed organisation, 1993), P.123 .  
2 Bruno Ponson, George Hersh, Partenariat et  mondialisation (Paris : Edition Khartala, PUF, 

1999),P.14.  
(، 1999ماي  10، 9معهد العلوم االقتصادية الخروبة، أيام  الجزائر:) ،الجزائر والشراكة األجنبيةالملتقى االقتصادي الثامن،  3

 .6ص. 
4 Marie Françoise Labouz, Le Partenariat de L’union Européenne avec Les Pays, Conflits et 

convergences (Bruxelles : Bruyant, 2000), P. 48. 
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  بأنها مؤسسة ضخمة مكونة من عدة وحدات اقتصادية تنشط في أكثر من بلد مهما
وباختالف نظام اتخاذ القرار فيها)تتخذ القرارات على مستوى  كان شكلها القانوني،

ستراتجية يسمح لها برسم سياسات متجانسة و  مركز واحد أو عدة مراكز( والذي ا 
  1موحدة.

 فقد عرفها المشروع الجزائري على أنها  ة األجنبية حسب القانون الجزائريالشراك
أو كل من التمويل الذي يأتي إما من الخارج  "مشروع استثماري الذي يكون جزء،

ع قدرات اإلنتاج في أو إعادة استثمار الشريكات األجنبية في إطار مشاريعها لتوسي
 2نفس الموقع".نفس النشاط و 

م وعين أو أكثر قائشراكة األجنبية بمفهومها الواسع هي عقد أو اتفاق بين مشر أي أن ال
 التعاون المشترك وتحقيق أهداف في فترات زمنية محددة. على التقارب و 

  لتعريف  عليها يتم االعتماد التي المعايير تختلف :المتوسطيةالشركات الصغيرة و
 وقدراتها حسب إمكانياتها ألخرى، دولة من المتوسطةالمؤسسات الصغيرة و  وتصنيف
 اعتبارها يمكن نامية، دولة في الحجم كبيرة تعتبر فالمؤسسـات التي، االقتصادية وظروفها
 للتنميـة المتحدة األمـم منظمة قد عرفتو  .متقدمة دولة في متوسطة الحجم أو صغيرة

 واحد مالك يديرها التي تلك المؤسسـات :" بأنها المتوسطة  الصغيرة المؤسسات الصناعية،
 3."عامل 50 إلى 10 بين فيها ما العاملين عدد يتراوح  المسؤولية، بكامل يتكفل

الصغيرة و المتوسطة  أما في الجزائر فقد استند المشرع الجزائري في تصنيف المؤسسـات   
إلى ثالثة معايير: عدد العمال،  2001ديسمبر 12الصادر في  18-01حسب القانون رقم 

المشرعين في عمال، ومجموع األصول، وهي المعايير التي اعتمد عليها الكثيـر من رقم األ
 2الجدول التالي يوضح كيفية تصنيف المشرع الجزائري لهذا النوع من المؤسسات:العـالم، و 

                                                           
1 Nourddine  Benferhat, Les  multinationales et la mondialisation perspective et enjeux pour 

l’Algérie (Alger : Ed Dahleb,1999),  P. 23. 
index.php/Ar./ déclaration/ .dz :www. Andi http- ، في: الموقع الرسمية للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 2

d’investissement. :22/02/2017، تاريخ االطالع. 
كأداة للحد من معدالت البطالة في  (PME /PMIالمتوسطة )ترقية المؤسسات الصغيرة و لخضر أوصيف، أحمد علماوي،  3

  05(، ص. 2016)جامعة المسيلة،  ،الجزائر
(، ص. 0042)فيفري  05، مجلة العلوم اإلنسانية، ع.المتوسطة ومشاكل تمويلهايرة و الصغ المؤسسات المصغرة،، جبار محفوظ 2

05 
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 .تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التشريع الجزائري(: 01الجدول رقم )    

 مجمــوع األصول رأس المـال العمــالعدد  نــوع المؤسسة

 ماليين دج 10ال يتجاوز  مليون دج 20أقل من  09 -01 مصغــــرة

 مليون دج 100 مليون دج 200أكبر من  49 -10 صغيــــرة

 مليون دج 500 – 100 مليار دج 02 –مليون دج  200من  250 -50 متوسطــــة

ة الصغير  وجيهي لترقية المؤسساتالقانون الت الجزائرية،: الجريدة الرسمية للجمهورية المصدر   
 .06، ص2001ديسمبر ،  77المتوسطة، العددو 
 

 وسائل إطار في 1988 سنة البرتغالية التجربة وليد يعد التأهيل مصطلح :التأهيل 
 االقتصاد عصرنة عملية من التسريع إلى يهدف إذ األوربي لإلتحاد البرتغال اندماج دعم

 اإلنتاجية االستثمارات تمويل في والتحكم المهني التكوين، قواعد تقوية خالل من البرتغالي
 من العديد اهتمام ألفتت وبنجاحهاوالمتوسطة  الصغيرة المؤسسات وخاصة للمؤسسات

  1.الجزائر ومنها النامية الدول

 على جميعها متفقة أنها إال صياغتها في تختلف التأهيل لمصطلح تعاريف عدة هناك
 فاالقتصادي المؤسسة، تنافسية بتحسين دائما تقترن التي العملية تلك هي التأهيل أن
 تتضمن أنها حيث طويال وقتا تأخذ معقدة عملية" بأنه التأهيل يعرف" نورث دوجالس"

 ما هو المساعدة، الحكومية المؤسسات إلى إضافة الخاص العام القطاعين مؤسسات
 تضع أن الدولة وعلى اإلجراءات  والمفاهيم والقوانين السياسات األفكار في تغير يتطلب
 .2" البرنامج هذا لتمويل السبل أنجع إيجاد أجل من وصريحة واضحة متوازنة خطة

                                                           
، مداخلة للملتقى الدولي ، تكنولوجيا المعلومات واإلتصال حافز أم عائق أمام تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةسمير عمير 1

(، 2006حول: متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية )جامعة الشلف: كلية العلوم اإلقتصادية، أفريل 
 .05ص. 

رسالة ماجستير غير منشورة )جامعة الجزائر:  ،أثر تأهيل المؤسسات اإلقتصادية على اإلقتصاد الوطني، عليواشأمين عبد القادر  2
 .85(، ص.2007كلية العلوم االقتصادية،
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 يعرف كما ، "المؤسسة منافسة تحسين على تحث القواعد من مجموعة" : كذلك فهو
 نقاط عن والبحث والتنبؤ التطور، فكرة إدخال على تعمل دائمة، إصالح عملية "أنه على
 في واضحة إستراتيجية من تنبع اإلجراءات من مجموعة آخر بتعبير الضعف، ونقاط القوة

 طابع ذات العمليات من جملة: "على يحتوي التأهيل وأن" المؤسسة محيط مع التعامل
 نفس في المؤسسة وضع بهدف االقتصادية، المؤسسات بها تقوم وتسييري تكنولوجي تقني،

 تنافسية بقدرة تتمتع أي جعلها األقل، على منها القريبة أو األجنبية مثيالتها مع المستوى
 يكفي ال وحده هذا لكن االرباح، وتحقق للنوعية تستجيب التي الجيدة المنتوجات خالل من

 النظرإعادة  أيضا يستدعي ما هو األجنبي، لالستثمار االقتصادي محيطها تأهيل من فالبد
 .1"اقتصاديا الدولة دور في

 عن عبارة بأنه التأهيل 1995 سنة الصناعية للتنمية المتحدة األمم منظمة عرفت
 اجل من االنتقال مرحلة في هي التي النامية للدول خصيصا وضعت برامج مجموعة"

 وفي 2."التغيرات مختلف مع والتكيف الجديد الدولي االقتصاد ضمن اندماجها تسهيل
 وترقية تحسين إلى تهدف والتدابير  اإلجراءات من مجموعة عن عبارة "هو أخر تعريف
 ." السوق في الرائدين منافسيها مستوى على المؤسسة أداء فعالية

 أنها على التأهيل عملية عرفت الجزائر في والمتوسطة الصغير المؤسسات وزارة أما
 محددات من غيرت التي المبادالت، عولمة إطار في للخوصصة ،تدعيمية حركة"

 لدولية." او  المحلية التنافسية ومؤشرات

 تصبح أن أجل من االقتصادية المؤسسات تطوير: يعني التأهيل فإن عام وبشكل 
 تضمن حتى مواردها استخدام في الداخلية والكفاءة الجودة ناحية من المنافسة على قادرة

 أصبحت والتي المنافسة على بالقدرة يعني بالتالي  اقتصادية، مرد ودية تحقيق البقاء شروط

                                                           
تطلبات تأهيل المؤسسات مداخلة للملتقى الدولي حول: م تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رتيبة عروب، كريمة وربحي، 1

 .12(، ص.2006المتوسطة في الدول العربية )جامعة الشلف: كلية العلوم اإلقتصادية، أفريل الصغيرة و 
جراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرنصيرة قريش، 2 ، الملتقى الدولي حول: متطلبات تأهيل آليات وا 

 .10(، ص.2006العلوم اإلقتصادية، أفريل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية )جامعة الشلف: كلية 
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 مواجهة على الخدماتية التجارية اإلنتاجية، الصناعية المؤسسات مساعدة بمعنى عالمية،
 .1لوحدها مصيرها تواجه تركها وعدم الكفاءة  الجودة ناحية من الصعب وضعها

 اديةاالقتص النواحي إلى األولى للوهلة مباشرة ينصب التنمية مفهوم كان :التنمية 
 والنم تحقيق على القومي االقتصاد أنها قدرة على تعرف فكانت االقتصادية التنمية  أي

 .اإلجمالي القومي الناتج في سنوية زيادة تحقيق أي االقتصادي،

 حاجات هناك بل مادية كلها ليست اإلنسان حاجات أن التعريف هذا على يؤخذ
 التعلم في والحق العادات على كالمحافظة ،المادية بالحاجات األهمية نفس لها معنوية
 ظاهرة فهي  معناها، بشأن إجماع هناك يوجد ال وشاملة، بالقيم مثقلة كلمة فالتنمية .وغيرها
 قدرات تطور خالل من نلمسها الهامة عناصرها إحدى االقتصادي والنمو الجوانب متعددة
 ىبمستو  واالرتقاء اإلنتاجية الطاقة رفع على قادرة جديدة أساليب ابتكار على المجتمع
 ناتواإلمكا للموارد األمثل االستخدام خالل من الحياة، نوعية أفراد وتحسين لكل المعيشة
 .المتاحة

 األصول من المخزون كان إذا فقط مستمرا التنمية طريق أن القول يمكن لذلك
  .الزمن مرور مع يرتفع أو ثابت يضل الرأسمالية

 فالبيئة  البيئة، جودة على يعتمد المستقبل وتحسن نمو أن يتضح الموقف هذا ضمن
 والوسائل العلمية المعارف من يحصله وبما بجهده اإلنسان يحولها التي الموارد خزانة هي

 2.ثروة إلى التقنية

بمفهوم آخر التنمية يظل مرتبطا دوما بالخلفية العلمية واإلستراتيجيات النظرية فعلم و 
عبر الرفع من  االقتصاديأنها الزيادة السريعة في مستوى اإلنتاج يعرفها ب االقتصاد

 جتماعيأعلى أنها تعبير  االجتماعمؤشرات الناتج الداخلي الخام، في حين يلح علماء 
 الموافقة بشكل أساسي.يستهدف الممارسات و 

                                                           
 ، رسالة2010-2005المتوسطة دراسة حالة الجزائر طوير تنافسية المؤسسات الصغيرة و التأهيل كألية لتخالد مدخل،  1

 .54(، ص. 2006الجزائر: كلية العلوم االقتصادية،  غير منشورة )جامعة الماجستير
 الجزائرية الشراكة حالة الجزائر دراسة في المتجددة الطاقات وتطوير تمويل في األجنبية الجزائرية الشراكة دوربريطل،  هاجر  2

 .54ص. (، 2009: كلية العلوم االقتصادية، بسكرة -خيضر محمد ،  اطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعةاالسبانية
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العلمية، بل صار ة في مختلف المناقشات السياسية و قد أصبح مفهوم التنمية حاضرا بقو و  
ن المعارف مبحثا حيويا في كثير مالتنمية و  سيكولوجياتخصصا علميا خالصا في إطار 

 1اإلدارة و غيرها.والفالحة و  االقتصاداآلخرى في الجغرافيا و 

 اإلطار النظري – 2

بها أثناء  التقييدمن الضروري في أي بحث علمي إتباع نظريات محددة من اجل  
المقاربات السليمة تساهم في بناء بحث قوى مرتكز أن النظريات و  البحث العلمي، حيث

لذلك في هذا العرض استخدمت مجموعة نظريات تتوافق  على قواعد سلمية بطبيعة الحال،
 مع موضوع الدراسة.

 وفي موضوع هذه الدراسة تم استخدام النظريات التي تبدو أكثر مالئمة وهي:

فية عموما في المدرسة الدستورية، الوظيفية، الوظيوتتمثل  االندماج:نظرية التكامل و 
ماثل المت االعتماد الوطنيهما إلضافة إلى اتجاهين آخرين و الجديدة، الليبرالية المؤسساتية با

 بالكونسوسياسيوناليزم. (Consociationalism)اآلخر ما عرف.و 

المستوى يتم هدا على عني اتحاد يضم مجموعة من الدول و ت المدرسة الدستورية:(1
و يتباين االتحاد في درجة أتعاونية و  الفوقي أي بصورة مباشرة دون تمهيدات اقتصادية،

 اليةنا يمكن التمييز بين الفدر مستوى الروابط الدستورية التي تجمع وحدات هدا األخير وه
 الكونفدرالية.و 

دة في االتحاد وجو هي توجه يسعى إلى تذويب الشخصية الدولية للدول الم الفدراليـــة:(1-1
مكن يا األخير، تفقد الوحدات المشكلة له سيادتها هناك مستويين للتعامل الفدرالي ضمن هذ

 توضيحهما:

ية والسلطة هو التعاون القائم بين الحكومة المركزية أو السلطة الفدرال تعاون عمودي: أ(    
 المحلية.

                                                           
، للمجتمع المحلي و الشراكة في تحقيق التنميةاألطر المؤسسية األمين العوض حاج آحمد، حسن كمال الطاهر، رباب المحينة،  1

 .06.ص ،2007أغسطس 
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ا أين يقومون بتبادل المعلومات بينهلقائم بين السلطات المحلية فيما ا تعاون أفقي:ب(    
حتى ال يكونون تابعين مباشرة وبصورة صلبة للهيئة  العمل على خلق توافق بين تدخالتهم و 

 المركزية.

عبارة عن تجمع يضم مجموعة من الوحدات األساسية الوطنية لكن مع الكونفدرالية: ( 1-2
التنظيم الكونفدرالية، يهدف هذا الحفاظ على سيادتها ضمن روابط دستورية تختلف بإخالف 

النوع من اإلتحاد إلى التنسيق على مستوى السياسة الخارجية واألمنية أو الدفاعية لمجموعة 
 من الدول يربط بينها تطابق المصالح اإلستراتيجية.

 المدرسة الوظيفـــــية  –2

فترة ما يعتبر دافيد متيراني من أهم منظري الوظيفية حيث بلور مجمل أفكاره في 
بين الحربين وكذلك الحرب العالمية الثانية بحيث انطلق من مسلمات مثالية ومتفائلة حول 

وهذا ما   إمكانية تحسين وتطوير المجتمعات إذا اعتمدت وسائل عقالنية ومنفعية لذلك
 WORKINGلنظام سالم  عملم كتاب "1944سنة ضمنه في كتابه الذي أصدر في

PEACE SYSTEM " 
 الوظيفية على مجموعة من األسس يمكن إجمالها فيما يلي:ترتكز 

 البد أن تنطلق العملية التكاملية من السياسة الدنيا بالبدء باألمور التقنية  -1
ا وجب خلق شبك من التفاعالت تتجسد من خالل ذالصراع سببه الدول وله -2

 منظمات وظيفية وليس عن طريق المواثيق واالتفاقيات.
العملية التكاملية يؤدي لتحويل الوالء آليا وال تكون بحاجة  رضى الشعوب بنتائج  -3

 لتغيير البنية الدستورية 
الشكل يتبع الوظيفة أي أن مجموع الوظائف التي يؤديه األفراد تولد مجموعة من   -4

 التفاعالت التي تحدد شكل التنظيم.
واحد يؤدي الذي يعني به أن تطور التعاون في حقل  يؤكد متراني على مبدأ االنتشار -5

 إلى خلق تعاون في مجاالت أخرى نتيجة الحاجة.
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تركز الوظيفية على التكامل الدولي كأساس لتحقيق السلم بدال من التكامل   -6
 . اإلقليمي

 تعرضت الوظيفية للعديد من االنتقادات منها:     

 .ال تسعى لحل المشكالت على المستوى األعلى واكتفت بالمشكالت الفنية والتقنية  -

  .الحرب ظاهرة مستمرة في العالقات الدولية على رغم من التعاون -

تحقيق تكامل على المستوى الواقعي دون توفر إرادة سياسية يكاد يكون أمر  -
  .مستحيل

فصل القضايا السياسية واألمنية على التعاون الدولي والقضايا االقتصادية مسألة  -
  .غير واقعية

 المدرسة الوظيفية الجديدة  -3

وظهرت نتيجة لالنتقادات التي تعرضت لها الوظيفية في محاولة منها لتغطية نقائص 
والعمل على وضع تصوري جديد قائم على أساس متكامالت إقليمية ( الوظيفية)سابقاتها 

كمرحلة أساسية لتحقيق التكامل على المستوى الدولي من أهم مرتكزاتها الوظيفية الجديدة 
 نجد:

التكاملية يكون في مجاالت السياسة الدنيا لكن يتم ذلك في ظل  البدء في العملية  -1
 قيادات سياسية.

يتم هذا هو شعور الفرد بالوالء للمنظمة و تحقيقها ألهداف األفراد أداء المنظمات و   -2
 بعد انتقال مجاالت التكامل لميادين السياسة العليا.

معها إال في خطوة  أي مستجدات تفرزها خطوة تكاملية ال يمكن حلها أو التعامل -3
 اندماجية متقدمة حتى نصل إلى االنصهار البنيوي.

اغطة ضجتماعية ا  قتصادية و إاعات التي تمثل مصالح أهمية دور النقابات والجم  -4
 .على الحكومة الوطنية

 ضرورة وجود مجتمعات ديمقراطية بالمفهوم الغربي. -5
 الشعوب تعتمد على قاعدة االستهالك ال قاعدة القيم.  -6
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د الوظيفية الجديدة من خالل تقديم نماذج من طرف مجموعة من الباحثين وتركيزهم تتجس
على متغيرات معينة في تحقيق التكامل و انطلق معظم الباحثين ونماذج واقعية وعملوا على 

الذي أكد على مجموعة  hassمقارنتها يبعضها البعض من أمثال هؤالء الباحثين نجد هاس 
 نها مايلي:من العوامل نذكر من بي

 الخسارة )التكلفة(.و رفضها قائم على توقعات الربح و قيام العملية التكاملية أ -أ
 التكامل ناتج عن عمل النخب المدفوعة بدوافع مصلحة. -ب
 ركز على القوة باعتبارها غير منفصلة عن الرغبة في تحقيق الرخاء  -ت
يعني أن تحقيق المنافع في قطاع معين من و استخدام هاس مصطلح االنتشار  -ث

طرف المنظمات فوق القومية يدفع إلى تأييد التكامل في قطاعات أخرى. كما 
 : التالييوضح الشكل 

 HASSP(: التكامل عند 01شكل رقم )ال
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النخب والدول والتقارب الجغرافي كلها من لشعوب و أما دوتش فركز على االتصال بين ا
تزيوي ركز على دور النخب الخارجية ودفعها للنخب  توطيد أوامر التكامل أما أمتيايشأنها 

 .الداخلية وتوجيهها نحو التكامل

الوظيفة الجديدة ما هي إال فيدرالية في ثياب وظيفية تسعى لتحقيق »ويعبر جوزيف ناي: 
 «.ما يبدو وبوسائل وظيفيةأهداف فيدرالية من خالل 

 تعرضت الوظيفة الجديدة لمجموعة من االنتقادات منها:

 التكامل الوظيفي في أداء وظائفه ال يؤدي بالضرورة إلى قيام الشعوب بتحويل والئها. -1

قد تتوقف عملية التكامل أو تتأثر في أي مرحلة نتيجة تحول في ميزان القوى السياسية  -2
 مضاد. في أي دولة باتجاه

إعطاء أولوية للقيم المنفعية االستهالكية على القيم الرمزية كعوامل في تحفيز السلوك  -3
وهي فرضية خاطئة فالقيم الرمزية لها قدرة على استقطاب الوالء وتحديد المسار السلوكي 

 أكثر.

 إهمال موضوع الصراع الذي هو جزء من العالقات الدولية. -4

 .وتحديد البيئة الدولية غموض في بعض المفاهيم -5

 مدرسة العمل الوطني المتماثل -4

تنطلق نظرية العمل الوطني المتماثل في ظل ظروف موضوعية تسم بغياب مدخل 
في عملية التكامل فهي تتسم باإلبقاء “  ما فوق الدول”أو المؤسسات االنصهار الدستوري

إبقاء مجاالت السياسة العليا من على البنى السياسية القائمة للدول األعضاء وأيضا على 
 شؤون األمن القومي والتحالف العسكري واالستراتيجي.

  شددت هذه المدرسة على توسيع بناء أرضية مشتركة للعمل التكاملي االندماجي
الوظيفية ية تربط بين القطاعات السياسية و في ضل شبكة من المنظمات اإلقليم

 المختلفة في الدول األعضاء.
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  المستمر بين السلطات السياسية وبإرادة ة التكامل بالتعاون المكثف و عمليتبدأ
سياسية يسهل تواجدها بعدم إضعاف السلطة السياسية بنتيجة المسار التعاوني 

 والمردود النفعي في الوقت ذاته.

هذه المدرسة تركز على أهمية التوجه التغيري للسلوكية السياسية العملية من الدول 
تركيز على التغيير السياسي البنيوي فالسلوكية السياسية لهذه الدول األعضاء بدل ال

تحددها، إذن محاوالت التكيف مع تنامي الترابط و التداخل االقتصادي واالجتماعي بينها 
دون التخوف من أي انعكاسات سياسية على البنية السياسية للدول، فتنتج سياسات متماثلة 

 ية السياسية في مجاالت السياسية الدنيا.بين هذه الدول وتنسيق في السلوك

ه وتعتبر التجربة اإلسكندنافية فريدة في خصوصيتها نتيجة التجانس المجتمعي القائم بين هذ
ى التشابه بين أنظمتها السياسية بشكل عام وخاصة علالدول ومستوى تطورها السياسي و 

 الثقافية.دية واالجتماعية و االت االقتصاالتشاور في المجالمستويات الدنيا من التعاون و 

وتقدم تجربة التكامل في الدول االسكندينافية بين الدول الخمسة: النرويج، السويد، 
الدانمرك، فنلندا، أيسلندا نموذجا جديدا للتكامل يتم التركيز على مفهوم أساسي مختلف عن 

لية بين الدول المفاهيم األخرى وهو أهمية التوجه التغييري في السلوكية السياسية العم
 األعضاء بذل التركيز على التغيير السياسي البنيوي.

  (consociationalism)كونسوسياسيوناليزم  -5

الجماعات هذا في شقه لعالقـات العموديـة بين الـدول و المقصـود به هـو ا
فيعني العالقات   Symbioses أما في الشق الثاني من المصطلح    Consociation األول

سنة   Arend Lijphart استعمل المصطلح ألول مرة من قبل أرند لجفار النقية بين الدول،
 .1974سنة   Hans Doalder ثم أعيد توظيفه من قبل هانس دولدر 1963

جاء هذا التوجه كمسار من مسارات التكامل إذ يستخدم كل الخالفات ذات الطبيعة 
 .طراف المتنازعةمصالح األبين عرقية من خالل تقريب 
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يشير الكونسوسياسيوناليزم إلى نموذج من المجتمعات التي تتعرض أو تتميز بانقسام كما 
 عميق وهو بالتالي يمثل أداة تأملية 

(spéculative)  لحل الخالفات ذات الطبيعة "بين عرقية" ويشكل من جهة أخرى نمطا
لتكامل الدولي بناء على محاولة تطبيقه على مسار االندماج األوروبي، وكان ذلك موضوع 

وتكمن ميزة هذه المقاربة في قدرتها على  1990سنة  Paul Taylorالدراسة التي قام بها 
 قاء سيادات وطنية.دمج تكامل إقليمي في مرحلة متقدمة بب

الخالفات بين س عل التركيز بتخفيف التناقضات و وتعتمد هذه المقاربة في تحقيق ذلك لي
األمم بل على محاولة بناء إطار من خالله تستفيد األقليات المنفصلة بدرجة معنية من 

 االستقاللية.

اسيوناليزم" من وبهذا للوحدات المشكلة من الدول واألقليات في إطار النموذج "الكونسوسي
اختبار مجهوداتها ضمن تفاعالت تعاونية هذا إلى جانب محاولة تقريب مصالحها 
المتنازعة بطريقة إجماعية عوض الدخول في منافسة ربما كون على حساب مصالح حيوية 

 لطرف من أطراف اللعبة سواء الدولة أو األقليات.

 :الليبرالية المؤسساتية- 6

 جاءت هذه النظرية نتيجة ثالث أهم تحوالت دولية أهمها : 

غير الحكومية كفاعل روز المنظمات الدولية الحكومية و : كب تركيبة المجتمع الدولي - 
 مؤثر على حساب تراجع دور الدولة.

ية من تنافس عسكري إلى : بتحول التنافس في العالقات الدول تغيير نمط التفاعل- 
 نية التكنوقراط في اتخاذ القرار.تصاعد باقتصادي و 

: حيث تتعامل الدول مع األزمات الدولية على أنها داخلية التغيير في قيم التعاون-
 .من خالل ذلك تقدم أحسن الطرق لحلها، و تخصها هي ذاتها
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التتشارك  " في وضع دولي كهذا قد : Hofmanفي هذا الصدد يقول األستاذ هوفمان    
 انشغاالت واحدة ".ولكن قد تتشارك في إجراء واحد و  الدول في قيم واحدة،

 من أهم أسس هذه النظرية :و 

 Obsolut المطلقة هم عامل لتحقيق المصالحالتركيز على المؤسسات الدولية، باعتبارها أـ 1

Gains  .بالنسبة للدول 

التي تؤكد ، من أهم مبادئ النظرية  Axelordالذي جاء به أكسلورو  ـ يعتبر مبدأ التبادلية2
على أن التعاون يمكن تحققه ما بين الدول ذات النزعة األنانية، وذلك لعدم قدرتها على 

 قد عزز هذا المبدأ من أهمية االتفاقيات التجارية.عزل عن اآلخرين و تحقيق مصالحها بم

موع الشركات الذي تعني به مج، و  ـ طورت النظرية من مفهوم المجتمع المدني العالمي3
أداة   John Ken اعتبره جون كينلمنظمات الدولية غير الحكومية، و االمتعددة الجنسيات و 

 لنشر السالم.

يعتبر أنصار المذهب المؤسسي أنه من المسّلم به أن  :) actor(الطرف الفاعل 
الدولة الفاعلة من غير الدول إال أنه تدارك األمر واقر بأن األطراف الفاعلة من 

 للدول.غير الدول تخضع 
: سلم الليبراليون بشكل عام بالوضع البنيوي للفوضى في  (structure)البنية  

النظام الدولي لكن األمر الحاسم هو أن الفوضى ال تعني أن التعاون بين الدول 
 شيء متعذر.

العالمي في ازدياد وهنا التكامل على الصعيدين اإلقليمي و : إن (process)العملية  
 المستقبلي لالتحاد األوروبي حالة اختبار حاسمة بالنسبة لهذه النظرية.يعتبر االتجاه 

: تدخل الدول في عالقات تعاونية حتى لو كانت دولة أخرى (motivation)الحافز  
 ستكسب أكثر من التفاعل وبعبارة أخرى فإن المكاسب المطلقة هي األكثر أهمية.

: فز للتعاون لكنه ال يضمنه حيث يقولويرى كيوهان أن النظام التجاري الحر يوفر الحوا
 «إال أن التعاون ليس شيئا تلقائيا بل يحتاج إلى التخطيط والمفاوضات»
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 وقد تعرضت لمجموعة من االنتقادات أهمها:

* للمؤسسات تأثير ضئيل على سلوك الدول وبالتالي ليس ها إال تأثير ضئيل على ترقية 
 الباردة.االستقرار في العالم ما بعد الحرب 

* إذا قلنا أن المؤسسات الدولية مكونة من دول فهي ال تعدو أن تكون وسائل لممارسة 
ذا قلنا أنه من المحتمل أن  الدولة لسلطتها فهي ليس لها تأثير مستقل على سلوك الدول وا 
بعض المؤسسات قد تخلق تعاونا مهما فإن الفواعل سيقيمون مثل هذه الترتيبات فقط عندما 

 في تحقيق بعض النتائج. يرغبون

 بة منظور متفائل أعطى التعاون في العالقات الدولية أبعاد كبيرة تعبر دائما عن رغ
 حكاما في التعاون بل في تحقيق المصالح.الدول شعوبا و 

  الحروب سببها األول هي الديكتاتوريات ية السالم الديمقراطي النزاعات و اعتبرت نظر
 .غلب الحروب حاليا تقوم بها أكبر الدول الديمقراطيةغير أن الواقع أثبت العكس، فأ

 أن هذا الطرح ال يؤيده القيم عامل ايجابي، غير الليبرالية أن عولمة االقتصاد و  ترى
  .ذلك من خالل سعي الدول أو التكتالت اإلقليمية للمحافظة على ذاتهاالكثير، و 

رغم ما تقدم من انتقادات يبقى المنظور الليبرالي أهم من المنظور الواقعي في       
بأن إقرار   E.Jempiel ترسيخه لفكرة التكتالت اإلقليمية، حيث ذهب األستاذ تشمبيل

السالم بين الدول األوروبية بعد الحرب العالمية الثانية، جاء نتيجة إلنشاء منظمات على 
 (CEE)المجموعة االقتصادية األوروبية و  (Nato)كحلف شمال األطلسي المستوى اإلقليمي 

االعتماد المتبادل في نشر السالم  لمؤسسات هو كتأثير الديمقراطية و اعتبر أن تأثير هذه او 
 االندماج الدولي.النظريات الوظيفية في التكامل و  كما أكدت على هذا المعنى

 :كيفية تحقيق تغيير مرغوب في  هي خليط من النظريات حول نظرية التنمية
عة متنوعة من التخصصات المجتمع بأفضل السبل مثل هذه النظرية تعتمد على مجمو 

 المناهج االجتماعية.العلمية و 
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  :حسب هذا المذهب فإن النظرية إلى الماركسيين الجدد و  تعود هذهنظرية التبعية
فقط،فأساس تختلف دول العالم تفسير االمبريالية من منطق األطراف وليس من المركز 

ومن  الثالث كونها تقع داخل منظومة عالمية واحدة  بحيث تستغل األطراف لحساب المركز،
 أهم مفكرين هذه النظرية نجد كل من جون كالتونغ وفي العالم العربي سمير أمين.

 لقد لقيت هذه النظرية رواجا كبيرا حيث أن هذا الطرح يقدم أفكار واقعية فالعامل
اديات الدول االستعمارية التاريخي يؤثر بوضوح من حيث ربط االقتصاديات النامية باقتص

كما أن هذه  تعمل خذه األخيرة على استنزاف الثروات حول الجنوب بأقل تكلفة.أساسا و 
 اجتماعية ثقافية. اقتصاديهالتبعية ال تكون اقتصادية فقط إنما هي سياسية، 

على تقديم تحاليل قيمة عن العالقات الدولية بشكل ولهذه النظرية خاصية كبيرة 
الواقعية في تفسيراتها المختلفة. كما أن هذه النظرية بنوع من الشمولية و  كما تتميز خاص،

يث نحن أمام دول مركزية أروبية هذه النظرية تساعدنا كثيرا في موضوع الشراكة هذه ح
 أخرى محيطية تابعة هي دول المغربية.و 

 األدبيات السابقة:   - 3

موضوع الشراكة ل موضوع الشراكة األجنبية عامة و بين أهم األبيات التي تناو  من
 في الجزائر. االقتصاديةالمؤسسات و 

 :تتفق مع دراستنا نجدو 

نات حصيلة رهاو  الشراكة األورومتوسطية" بعنوانرقايقية  كتاب فاطمة الزهراء -1
كتاب هذا  ،دار النشر دار الزهران "المحيطة العقباتفاق التجربة الجزائرية و وأ

استنادا لموضوع الدراسة المتعلق بالشراكة األورومتوسطية في إطار مسعى إقامة 
القتصادي إلى تحديد أهم اآلفاق منطقة للتبادل الحر كأحد صور التكامل ا

  التحديات المحيطة بالقطاع.و 
القاهرة  ،النهضة العربيةدار  ، (ppp)عقود الشراكة بعنوان جنرجب محمد طا -2

   دراسة مقارنة لبعض جوانبها في القانون اإلداري الفرنسي. قد تناول الكتابو  2007
 



   للدراسـة النظـريو  المفهـومـي ،اإلطــار المنهـجي

 

 

 
- 27 - 

  :و كما نجد

ق أمام حافز أم عائ االتصاليا المعلومات و " تكنولوجبعنوان عمير لسمير مقالة -1
تطلبات تأهيل ، الملتقى الدولي حول: م”المتوسطةتأهيل المؤسسات الصغيرة و 

جامعة  االقتصاديةالمتوسطة في الدول العربية، كلية العلوم المؤسسات الصغيرة و 
 .2006الشلف أفريل 

جراءات تأهيل المؤسسآليات و ”بعنوان مقالة لنصيرة قريش  -2 ات الصغيرة ا 
تطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة الملتقى الدولي حول: م ”المتوسطة في الجزائرو 
 .2006جامعة الشلف أفريل  االقتصاديةالمتوسطة في الدول العربية، كلية العلوم و 

  :نجد أيضاو 

طوير تنافسية المؤسسات الصغيرة لت كآليةالتأهيل "بعنوان  خالد مدخل  -1
 جامعة ،الماجستير رسالة"  2010-2005المتوسطة دراسة حالة الجزائر و 

 الجزائر
 االقتصادعلى  االقتصادية"أثر تأهيل المؤسسات بعنوان  عليواش أمين عبد القادر، -2

  .2007 ، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر”الوطني

 كما هناك مجموعة من الدراسات باللغات األجنبية نذكر منها على سبيل الذكر ال الحصر:

1- Marie Françoise Labouz, Le Partenariat de L’union Européenne avec Les 

Pays, Conflits et convergences, Bruyant, Bruxelles, 2000. 

2-Nourddine  Benferhat, Les  multinationales et la mondialisation perspective 

et enjeux pour l’Algérie, Ed Dahleb Alger, 1999. 

أما الجديد الذي نحاول دراستنا تقديمه في هذا الموضوع فيشمل كافة جوانب الشراكة 
كذا أهميتها وفائدتها و  االقتصاددورها في تنمية ن ماهيتها إلى إطارها القانوني و م األجنبية

   مع الجزائر. انعكاساتهاو 
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 :الفصل األول
 اإلطار القانوني للشراكة

 األجنبية في الجزائر
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 تمهيد

 بعض المستجدات والمتغيرات االنسجام معالجزائر في ظل التحوالت العالمية على       
فل تفرض تحضير أرضية متينة للتك هذه التي تفرضها الساحة الدولية، لكن عملية االنسجام

هذا يتطلب البحث عن و  وجودة المنتوجات، اإلنتاجيةوتحسين  بتطوير االقتصاد الوطني،
يلة فهي الوسفرص للشراكة األجنبية، التي تفسح مجاال للتعاون وتبادل الخبرات والتقنيات 

فع كة أسلوب عمل جديد يعود بالنفالشرا ،صة االندماج في االقتصاد العالميالتي تتيح فر 
 . الفائدة على الطرفينو 
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 ماهية الشراكة ول:المبحث األ 
 جتماعيةفيطلق على الشراكة اال نجد مصطلح الشراكة شائعا في العديد من المجاالت،    

مفهوم حديثا إال ان ال اليزالن المصطلح أرغم  ،واألورومتوسطية ،االقتصاديةوعلى الشراكة 
 المهم هو الشراكة المتعاقد عليها بين المؤسسات االقتصادية.

                           

 

 

 

 

 

 

  1عالقة الشراكة بين المؤسسات االقتصادية.  :(20رقم) شكلال                  

 

 

 

 

 

                                                           
1 .125.), p5Ed d’organisation, 199 : (paris les stratégies d’allianceP.Dussauge, ,B. Garrette   

 بالمؤسسة     أالمؤسسة    

 عالقة الشراكة    

اهداف و مصالح   
 خاصة  بالمؤسسة 

اهداف ومصالح     اهداف ومصالح مشتركة     
 بالمؤسسة  خاصة 
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 الشراكة أهدافو  نواعأ  :األولالمطلب 
 أنواع الشراكة  :الفرع األول

ددت تعحسب المزايا التي تتوفر فيها  فو  اكة األجنبية حسب الحاجة إليهاتعددت أنواع الشر 
 ،شاطا هو التصنيف وفقا لطبيعة النلكن التصنيف األكثر شيوع ،بذلك تصنيفات الباحثين لها

 تالي:الشراكة األجنبية فيه أربعة أشكال سنتطرق إليها بالتفصيل على النحو ال التي تتخذه

 نواع الشراكة االجنبية حسب القطاعاتأ1-

 الشراكة التجارية:  .أ

ليه المؤسسات االقتصادية في مرحلة نموها هو تمكنها من الحصول على إمن بين ما تصبوا 
وتعتبر الشراكة التجارية  ،جديدة مما يتيح لها افاقا توسعيةالمزيد من الحصص في اسواق 

ذ يقوم الشريك المضيف إ ،تبرة في االسواق الدوليةى حصص معلالوسيلة الفعالة للحصول ع
تقليص تكاليف  ،ويق منتجات الشريك االجنبي أهمهاتسو بيع و أما بشراء إمن خاللها 

المعامالت التجارية للشركات عن طريق وضع منتجاتها في شبكة التوزيع المتخصصة 
وتسهيل اقتحام الشريكات إلى أسواق دولية جديدة عن طريق  السيما المتعلقة بالتصدير،

 1كل وشبكات توزيعية مختلفة في األسواق الجديدة.وضع هيا

 لهذا النوع من الشراكة أنواع عديدة منها:

 L’accord de distributionاتفاقية التوزيع :أوال   

لديها الرغبة في تصدير منتجاتها إلى أسواق دولية  تتمثل هذه االتفاقية في قيام شركة معينة،
قصد قيام هذه األخيرة بتصريف  بعقد اتفاقية شراكة مع شريكات أخرى في الدول المضيفة،

. وعليه يكون الشريك األجنبي بموجب هذه االتفاقية إما مستوردا أو 2منتجات الشركة األولى
 لية أو لبيع منتجات خاصة بالشركة المضيفةموردا مكلفا بالقيام بنشطات الشراء للمواد األو 

                                                           
مداخلة  ادارة االثار المالية إلستراتجية الشراكة حالتي مجمعين صناعيين بالجزائر)صيدال واسبات(،  خرون،آحمد مخلوف و أ1

 . 222ص.(، 2008جوان  االردن،) مقدمة ضمن مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام و الخاص
 .المكان نفسه  2
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التوزيع إلى نوعين فهناك نوع قائم على  اتفاقيةتنقسم . و في األسواق المحلية أو األجنبية
بتقديم عالمته  االمتيازالتي يقوم فيها مانح  االمتيازالحصرية اإلقليمية نجد فيه عقود 

اندة كالتدريب وبرامج أخرى مس سمعته إضافة إلى خدماتالتجارية وأنظمته التشغيلية و 
يمكن أن و  1رسوم يتفقان عليها مسبقايج إلى الطرف األخر مقابل أجور و الترو اإلعالن و 
في حالة عدم  االضطراريةعلى ثالث حاالت فإما أن تكون بالضرورة أو  االمتيازتكون منح 

هنا تفضل و  يارباالختأو  االستثمارتمكن الشركات األجنبية من التملك الكامل لمشروعات 
غزو و  لالستثمارالشركات األجنبية منح تراخيص اإلنتاج أو التسويق كأسلوب غير مباشر 

 2السواق األجنبية.

 L’accord d’approvisionnement   اتفاقية التموين :ثانيا  

عادة ما تقوم مجموعة من الشركات من مختلف دول العالم بتركيز منتجاتها في دولة    
فتلجأ بعض المؤسسات إلى شراء بعض المنتجات من  مضيفة قصد توسيع أفاق التموين،

إذ تعد هذه األخيرة حالة شائعة في  أي شركة داخل المجموعة عن طريق الترخيص،
 المبادالت التجارية.

أ المؤسسة الطالبة للترخيص إلى ذلك نظرا الفتقارها للكفاءات العالية الخاصة كما قد تلج  
أو نظرا  أو الرتفاع تكلفة إنتاجه مقارنة بإمكانية شرائه من المصدر الرئيسي، بالمنتج،

للسمعة والشهرة التجارية العالمية المميزة التي يمتاز بها المنتج من قبل المصدر الرئيسي. 
عند  (IBM)تجسد ذلك نجد مثال اإلستراتجية المتبعة من طرف شركة  من األمثلة التي
 التي تمتاز بالكفاءة العالية  (Startus)التعاون األفقي للتموين مع شرك اختيارها التساع

غير قادرة على تطوير أجهزتها  (IBM)هذا ال يعني أن الشركة  لبعض أجهزة الكمبيوتر،
 3بنفسها لكنها فضلت اللجوء التفاقية التموين لتحقيق غايتها اآلنية.

 

                                                           
(، 2006جامعة مولود معمري: كلية الحقوق، ، مذكرة ماجيستير غير منشورة )دولية، النظام القانوني لعقود التوزيع النادية يعقوبي 1

 . 36ص. 
 .  494 ، ص.)2003القاهرة: دار الجامعة الجديدة، ( ، إقتصاديات األعمال اإلستثمار الدوليعبد السالم أبو قحف 2
 .49 ،48،ً ص ص. مرجع سابق بريطل، 3
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 ثالثا : اتفاقية التعاون

تتعاقد المؤسسات التي ترغب في اقتحام أسواق جديدة مع مؤسسة متواجدة في السوق 
 عاون تمثل وساطةفاتفاقية الت ،فها المنتجات التي تريد تسويقهاالمضيف لتضع تحت تصر 

تجارية بين المؤسسة المنتجة والزبون عن طريق تدخل الطرف المسوق في البلد المضيف 
 لهذه السلع أي المورد.

 الشراكة الصناعية .ب

ن أو ، إذ يتم من خاللها قيام بين طرفين أجنبيييالشراكة الصناعية بالمجال الصناعتتعلق 
مشاركة التجهيزات والوسائل دمج و  من خاللأكثر يتفقون على انجاز مشروع صناعي 

ه. المختلفة وكل عناصر اإلنتاج التي يمتلكها الشركاء نظرا لضخامة التكاليف المخصصة ل
 يأخذ هذا النوع من الشراكة عدة أشكال منها:

 عقود التصنيع :أوال   

حدى الشركات بالدول ا تفاقياتاتعتبر عقود التصنيع  يتم  ،لمضيفةتبرم بين شركة أجنبية وا 
تكون  عادة ما ،نتاج منتجات شركة الدولة المضيفةبمقتضاها قيام الشركة األجنبية بتصنيع وا  

ع. من األمثلة الميدانية يتحكم فيها الطرف األجنبي بإدارة المشرو  ،هذه االتفاقية طويلة األجل
ا أول مصنع للسيارات في العالم الشراكة بين شركة جنرال موتور باعتباره ،على ذلك

 1الكورية لصناعة المعدات التقنية. دايوجموعة مو 

 اتفاقية المقولة من الباطن ثانيا:

بين مؤسسة رئيسية تسمى  تعرف المقاولة من الباطن على أنها عملية تتم حسب اتفاق 
ينص االتفاق على أن المؤسسة الثانوية مطالبة بتنفيذ  ،مؤسسة ثانوية تسمى المنفذةاآلمرة و 

 2حسب أوامرها.لحساب المؤسسة الرئيسية و ا صنعه ما يطلب منه
                                                           

كلية  جامعة مولود معمري،) ،منشورةغير ماجستير مذكرة  ،المؤسسات االقتصادية الجزائريةالشراكة االجنبية و  ،ليلى اوشن  1
 .34،35 .ص ص ،(2011 ،الحقوق

كلية الحقوق والعلوم )جامعة الجلفة غير منشورة مذكرة ماستر  ،الشراكة االجنبية في الجزائر في مجال المحروقاتساسي بوغار،  2
 . 07(، ص.2008/2009السياسية، 
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لة بتصنيع منتوج معين لصالح إحدى شركات الدو  )مؤسسة ثانوية(نه تقوم شركة أجنبية أأي 
 .)مؤسسة رئيسية (خطة محددة من قبل الشركة المضيفة المضيفة انطالقا من مواصفات و 

 ثالثا : عقود تقسيم اإلنتاج    

 المناجمكالشركات األجنبية بالبحث عن المواد األولية  التزاميتم في هذا الشكل من العقود   
حيث تستخدم الشركة األجنبية طاقاتها  ،الضخمة لصالح شركة ثانية في دولة مضيفة

 جل استغالل هذه الموارد.أالخاصة من 

 اإلنتاج يمنح للطرف األجنبي بموجب عقد تقسيم اإلنتاج قيمة من المال وكذا جزء من  
في حالة عدم نجاح االستثمار فهو ال يسترجع و  المحقق مقابل ما يقدمه من الخدمات،

 1الشراكة. تفاقاويتم بذلك بإلغاء  األموال التي استثمرها في المشروع،

 رابعا:عقود المفتاح في اليد   

 كذاو بعضها و أجنبي بالقيام بعدة بناءات أهي تلك االتفاقات التي يتعهد بموجبها طرف 
تتحمل و تشغيل و أهو في مرحلة عمل ب صناعي ثم تسليمه الى المشتري و تجهيز مرك

ن لنوع ماالمواصفات المتفق عليها. وهذا  حتراماالشركة األجنبية المسؤولية المترتبة عن عدم 
 و العقود تأخذ شكلين هما:أاالتفاقيات 

 :عقود بسيطة 
لمعدة ااآلالت وكذا العالمات والدراسات تتمثل في تسليم الشراكة األجنبية مصنعا كامال من 

 سابقا للشراكة المضيفة مقابل الثمن الذي يحدد في العقد.
 :عقود ثقيلة 

تلتزم بمقتضاها الشركة األجنبية بتسليم المصنع مع تقديم المساعدة الفنية لتشغيله كتدريب 
 2العمال لتشغيل المصنع.

 

                                                           
 :جامعة محمد بوقرة غير منشورة )ستر مذكرة ماج ،الشراكة كوسيلة قانونية لتفعيل االستثمار االجنبي في الجزائر ثلجون شومسية،  1

 .23-21. ص (، ص2006، كلية الحقوق والعلوم التجارية
 . 38ص.  ،مرجع سابق وشن،أ 2
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 عقود اإلنتاج في اليد خامسا:

عقد تلتزم الشركة األجنبية بالقيام بمشروع شامل حتى مرحلة التشغيل بمقتضى هذا ال  
يضا أجنبية ألوفي بعض االحيان تلتزم الشركة ا ،ليمه للملك الذي هو الطرف الوطنيلتس
 1مداده بمعدات االزمة.ا  تدريب العاملين لتشغيل المشروع و ب

 الشراكة التقنية .ج

لشركاء االمعارف والخبرات والتقنيات الحديثة بين تهدف الشراكة التقنية إلى تحويل وتبادل  
 من بين االتفاقيات المخصصة للقيام بهذه الشراكة نجد:

 أوال : اتفاقية التعاون في مجال البحث و التطور   

سات التطوير مع شركة أجنبية أو مكتب دراالشراكة للبحث و  اتفاقيةالمضيفة تبرم الشركات 
ل فهي تعمل من خال متخصص أجنبي لمدة زمنية معينة قصد تطوير مشروع محدد،

 تبادل الخبرات.االشتراك في ميزانيات البحوث و 

 ثانيا : اتفاقية التراخيص  

 هي عبارة عن اتفاق تقوم بمقتضاه شركة أجنبية بالتصريح لمستثمر أو أكثر عام أو خاص
لتجارية مات اية كبراءة االختراع والعالبالدولة المضيفة الستخدام ملكيتها الفكرية أو التكنولوج

تفق جر أو رسوم يأدون التنازل عنها مقابل  غيرها،ونتائج األبحاث اإلدارية والهندسية و 
 عليها الطرفين.

صة أن ويتعين على الشركة المرخ فالشراكة المرخص لها تكسب فقط حق االستغالل،  
 تلك الحقوق بنفس الدرجة كما لو كانت هي التي تستخدمها. ستغاللاتمكنها من 

 الشراكة الماليةد.    

يظهر هذا الشكل من الشراكة في مساهمة شركة أجنبية في رأس مال الشركة المضيفة   
الشركات إلى هذا النوع من الشراكة عندما تعاني من  أفهي بذلك تأخذ طابعا ماليا. تلج

                                                           
 .17ص. ،مرجع سابق ،شوميسة  1
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فالشراكة المالية  ،افها االقتصاديةصعوبات مالية تهدد استقرارها وبقائها وتعيق تحقيق أهد
 مشتركة. ستثماراتاإذن هي عبارة عن ارتباط الشركاء بحركة رأس مال لتحقيق 

 الخدماتية الشراكةه.    

إحدى القنوات الحديثة لتوظيف رؤوس أموال الشركات العالمية التي  تعد الشراكة الخدماتية  
ميزت بداية القرن العشرين. من أشهر العقود المبرمة في هذا النوع من الشراكة هي عقود 

هيئات قطاع الخدمات في الشركات األجنبية بتسيير شركات و التسيير التي تقوم بموجبها 
 1 الدول المضيفة مقابل مبلغ من المال.

 حسب نوع األطراف المشاركة 2-

قوم إذ يمكن أن ت ،ق ذكرها هناك إشكال أخرى للشراكةإضافة إلى كل هذه األنواع التي سب  
بين  كما يمكن أن تكون اتفاقية ،شركات أو حكومات أو هيئات حكوميةالشراكة بين أفراد أو 

 ماأشركتين أو أكثر كما يمكن ان تكون المشاركة 

 شراكة تعاقدية: .أ

ة بذلك تجاري معطيو  يلى خلق مالإن تتطور ألكن يمكن  ،هي خلق محدد في موضوعه
رك غالل المشتهذا النوع من الشراكة يظهر كثيرا في مجال االستكبر لحياة الشركة و أحرية 

 التعاون في مجال الطاقة.للموارد المنجمية و 

 المشاركة بحصص راس المال: .ب

س المال المصدر أطراف المتعاقدة حصة من ر ألفي هذه الحالة يملك كل طرف من ا
 وأن تأخذ شكل شراكة مساهمة أهذه الشراكة يمكن صرح به لتأسيس الشركة المشتركة و المو 

 شخاص...أشراكة 

 

 
                                                           

 .52، 51ص ص. ،مرجع سابقبريطل،  .1
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 طراف المتعاقدةألجنبية حسب األنواع الشراكة اأ3 -

 فنجد:طراف المتعاقدة أللى اإشكال بالنظر أجنبية ثالثة أليمكن ان تأخذ الشراكة ا

  هي التي تتم بين دولة وأخرى أو هيئات أو مؤسسات عمومية. الشراكة العمومية: .أ
 والتي تتم بين شركات خاصة. الشراكة الخاصة: .ب
 1تتم بين شركات خاصة و أخرى عمومية. الشراكة المختلطة: .ج

 هداف الشراكة أالثاني :  الفرع

 ة في:تحقيق جملة من االهداف المتمثلتعتبر الشراكة وسيلة تنموية تحاول الدول من خاللها 

  توسيع السوق:l’expansion des marchés)  (  

لى البحث عن شركاء لها في بلدان تراها مناسبة القتحام إتلجا بعض الشركات المصدرة 
لك من ذة لتسويق منتجاتها لترخص البيع و جواء المناسبألوذلك لتوفر ا ،سواقها الداخليةأ

 تسويق منتجاتها.

 :التقليل من حدة المنافسة(la reduction de la concurrence) 

ى تحديد وحصر الشركات المشتركة عل ستراتيجيةالاحسب  التفاقافي هذه الحالة يمكن 
وة المؤسسة على دراية بنقاط القوبالتالي تكون  ،المنافسة والمتواجدة في السوق الواحد

 التي يتبعها المنافسين فتقوم بإعداد استراتيجية خاصة بها. االستراتيجياتالضعف و 

  المصداقية والديمومة(la crédibilité et stabilité ) 

مؤسسات تستطيع الشريكات الصغيرة الحجم تدعيم مكانتها ومصداقيتها باشتراكها مع ال
كذا تدعيم قدراتها و  ،المسطرة االستراتيجيةيت السياسات تثبالكبرى من ناحية لتوظيف و 

    2.بالشراكات الرائدة  رتباطهاابالمالية 

                                                           
 .6)جامعة البليدة: كلية الحقوق والعلوم السياسية(، ص. الشراكة كأداة لتأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطةسهام عبد الكريم،  1
 ،  topic-https /www.barcaloni20.olm.org/t1611.منتدى تطور االقتصاد الجزائري الموقع االلكتروني:  2

 .11/03/2017 تاريخ االطالع:
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 الشراكة دوافعو  :أسبابالثاني المطلب  

 أسباب الشراكة : الفرع األول

 هذا راجع األسباب التالية: هاما وأساسيا بالنسبة للمؤسسات و تلعب الشراكة دورا 
 internationalisation des marchesأـ دولية األسواق: 

أجهزة و  األلىرزا نتيجة وسائل اإلعالم االتصال انخفاضا باشهدت تكاليف النقل و   
وسيلة ي يعد قفزة في عالم االتصال و الذت خاصة مع ظهور شبكة االنترنت و المواصال

على  عالوة ،ين الدول في إطار التعامل الدوليالتقنية بتسهيل مهام المبادالت التجارية و ل
 فيها حاطة المؤسسات االقتصادية بكل المستجدات العالمية التي تؤثرالدور الذي تلعبه في إ

 أو تتأثر بهاـ 

  ض إن نظام دولية األسواق في ظل هذا التطور الالمحدود من التطور للتكنولوجية يفر
ومن  معه،بهذا التطور ومحاولة التجاوب  على المؤسسات من جهة االهتمام الدائم

 منتجاتها وترويجها وتطور جميع األسواق بغرض تسويقكبر على أجهة ثانية انفتاحا 
  . كفاءتها بكل ما أوتيت من إمكانيات

  إن المشكلة الدولية المعاصرة تؤثر بدون أدنى شك على األولويات اإلستراتيجية
 قيقةلدالمختلفة للمؤسسات االقتصادية لذلك فمن الواجب إيجاد وسيلة فعالة للمراقبة ا

 المدى الطويل ، وهذا ما يخلق محيطا مشجعا ودافعا علىنتاجللتكاليف الخاصة باإل
عقد لذلك فإن الشراكة تعد وسيلة للرد على هذه المتطلبات المتطورة لهذا المحيط الم
طار والتنافسي وهذا كله يرجع للمؤسسة االقتصادية بالنفع ضمانا لنجاحها وفي هذا اإل

تحقيق وتنظيم سير استراتيجي  ولكي يتم إنعاش المؤسسة االقتصادية فإنه يلزم
  :إجمالها فيما يلي وضروري للوصول إلى األهداف المسطرة والتي يمكن

  معرفة السوق أو إدماج نشاطات حديثة في السوق ووضع الكفاءات والمصادر
  . الضرورية المؤهلة لالستغالل األمثل

  فعاليةالحصول على التكنولوجيا الحديثة وممارسة النشاطات التجارية بكل.  
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  مستقرة بغرض استغالل جميع لى ضمان وجود شبكة توزيع منظمة و العمل ع
  . المنتوجات على المستوى العالمي

   يف االفتتاحية والحصول على مكانةدائمة لتقليص التكال استراتيجيةوضع برامج 
 تنافسية. استراتيجية

 .1تطوير االمكانيات االعالمية 

  l’évolution de la technologieب. التطور التكنولوجي 

هي مطالبة بمواكبة كل لذا ف ،2في كل دول العالم االقتصادنواة  االقتصاديةتمثل المؤسسات  
طور التكنولوجي لوسائل خاصة في ظل الت ،التطورات الحاصلة في المحيط الدوليالتغيرات و 
المؤسسة االقتصادية ن التطور التكنولوجي عامل أساسي في تطور أو  االتصالاإلعالم و 

وعلى رواج متوجاتها وتفتحها على األسواق العالمية ونظرا لكون التطور التكنولوجي عامل 
أن تواكبه دائما نظرا لتكاليفه  ،من الصعب على المؤسسة االقتصاديةمستمر يوما بعد يوم  ف

لتقليص  تيجيةاالستراالتي تشكل عائقا أما المؤسسة مما يستدعي اللجوء إلى سياسة الشراكة 
 تكاليف األبحاث التكنولوجية. 

 ج. التغيرات المتواترة للمحيط أو النمط التغيير: 

 دة علىإن أنماط التغيير تشهد أنماط التغيير تطورا كبيرا نتيجة التغيرات المستج
ونظرا لكون الوقت عامال أساسيا في سير المؤسسة وفي  ،المستويين الدولي والمحلي

ك ار ديناميكيتها على المستويين فإن هذا األمر يستعدي أن تعمل المؤسسة ما في وسعها لتد
 تويات، فالتغيرات المتواترة للمحيط الدولي على كافة المسالنقص أو العجز الذي تعاني منه

لدخول في مجال الشراكة والتعاون مع بالغا من المؤسسة وحافزا ل تستدعي اهتماما
 . المؤسسات األخرى لتفادي كل ما في شانه أن يؤثر سلبا على مستقبل المؤسسة

 

                                                           
غير منشورة ، مذكرة ماستر الشراكة االجنبية  في الجزائر كمؤشر لالندماج في االقتصاد العالمي ،ظاهري سياآ ،يمينة بن لخضر  1

 .                                                                   33ص. ،(2009/ 2008 ،العلوم االقتصادية)جامعة الجلفة: كلية 
 . 10.ص (،2002دار هومة،  :الجزائر) المؤسسة في التشريح الجزائري بين النظرية و التطبيقرشيد واضح،  2
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 : د ـ المنافسة بين المؤسسات االقتصادية 

اتها في مواجهة إن نظام السوق يدفع المؤسسات االقتصادية إلى استخدام كل طاق
تها كانيااالتحاد بين المؤسسات إلموسيلة للتعاون و  لشركة باعتبارهادوليا لالمنافسة محليا و 

 ال االقتصادية التي بإمكانها مواجهة ظاهرة المنافسة باستغالل المؤسسة والتي تشكل ثقال
 بأس ِبه ومن أهم هذه اإلمكانيات نجد: 

  التقدم وابتكارات التكنولوجيات .1
 اقتحام السوق .2
 1السيطرة أو التحكم بواسطة التكاليف. .3

 دوافع الشراكة الثاني:الفرع 

من عدم بل هي نتيجة أوضاع ومشاكل تعاني منها المؤسسات في عالم  لم تنشأ الشراكة  
 شاكلمي يسوده تكتالت اقتصادية وتجارية كبيرة  ويمكننا أن نميز بين دوافع داخلية تتمثل ف

سلطات ى خارجية تدفع ال، مشاكل السياسات االقتصادية وأخر داخلية متعلقة بالمشاريع
 إلى جلب المؤسسات إلى الشراكة وهي: العمومية

 المشاكل الداخلية المتعلقة بالمشاريع: 

 يمكننا حصر المشاكل الداخلية التي عانت منها المؤسسات وخاصة العمومية فيما يلي: 

ارنة وذلك أن نسبة الديون عالية جدا مق :توازن في الهيكل المالي للمؤسساتاختالل ال -
س المال من البحث عن اقل مستوى للديون ألن نسبة أالمال ومن تم يجب رفع ر مع رأس 

 الديون رأس المال عالية جدا وبالتالي البحث عن الشراكة لتحقيق ذلك.

 

 

                                                           
  :عالموقفي  ،" العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،"منتديات الشروق1

montada,achoroukoline.com/showthread.php?=87693 ، :20.02.2017تاريخ االطالع 
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 :المتعلقة بتمويل مختلف المشاريع اإلفراط في التكاليف -  

يه فتعاني  الذي كانتففي الوقت  أي أن الدولة لم تمول المشاريع بشكل عقالني ومنظم،    
بعض المؤسسات من نقص في التمويل نجد بعض المؤسسات األخرى تفرط في اإلنفاق 

 ق. ومن أجل تفادي ذلك تم اللجوء إلى الشراكة لتنظيم وضبط عملية اإلنفا ،ى مشاريعهاعل

مساعدة تقنية وكفاءات مهنية مما استلزم البحث على  اإلطارات:نقص في كفاءات و  -
 جز في هذا المجال.لتغطية الع

لى إالتكنولوجيا الحديثة أصبحت تهدد مستقبل المؤسسات القديمة النشأة والتي تدفعها  -
 شراكة تقنية مدعمة للمؤسسة.

 دت الى ضرورة الشراكة.أذن كل هذه المشاكل إ

 :مشاكل السياسات االقتصادية 

 تباطأ في النمو االقتصادي.  -

 .المدفوعات عجز في ميزان -

 األسواق العالمية.ني مستوى القدرة التنافسية داخل تد -

انخفضت أسعار  1986في الوقت الذي عرف العالم األزمة البترولية خاصة بعد سنة  
فأدى ذلك إلى ظهور مسألة الشراكة على السطح في إطار السياسات  السلع الرئيسية،

 1التصحيحية واستعادة معدالت النمو االقتصادي.

  الخارجية: الدوافع 

كان تطبيق األنظمة االقتصادية االشتراكية في بعض الدول العربية قد أدى إلى تعاظم   
فأصبحت الدولة هي المالك والمحرك االقتصادي األول  ،ي القطاع االقتصادي العاموتنام

للفعاليات االقتصادية الرئيسية للبلد. ومع انهيار النظام الشيوعي وسقوط االتحاد السوفيتي 

                                                           
 االطالع: تاريخ، topic-t1412/ www.naudalg.7olm.org" في الموقع:  ،األورومتوسطيةالشراكة " سامي سوف، 1
8/04/2017    
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ة السياسية واالقتصادية كقوى عظمى وما صاحب ذلك من تغيرات جذرية على الخريط
فرازات أزمة الخليج وبزوغ النظام ظام االقتصادي الجديد و وبروز فكرة الن ،العالمية ا 

يديولوجية  االقتصادي الرأسمالي وجدت هذه الدول نفسها في مناخ مختلف وظروف متغيرة وا 
 وجسدتها األيام. سياسية جديدة فرضها الواقع

وفي ظل مثل هذه التغيرات الجذرية يكون االقتصاد هو المجال األكثر استجابة لتجسيد  
  . 1الشراكة للتخلص من النظام القديم

 : خصائص الشراكةالثالثالمطلب 

 الخصائص نذكر ما يلي:ذه ههم أ من، و اكة االجنبية بجملة من الخصائصتتميز الشر 

 القرار ثنائية او تعدد  مراكز: 

ذا كون هو  ،ااستراتيجيسواء كان المشروع مشترك  يربط طرفين او اكثر فانه سيبقى مستقال 
 الحصول على قرارات ة فانه يحتاج إلىاالخير في حاجة الى التأقلم مع البيئة ألخارجي

تعاقدة العقد الذي يربط األطراف المفبرغم من  ،نا تظهر ميزة تتعدد مراكز القراروه ،سلمية
رات القراو  االختياراتالتي تدخل في نفس على تعدد مراكز القرار و فإنها تحافظ على الوقت 

مما يعطي هذا المشروع طابعا أكثر تعقيدا في التسيير يختلف عن التسيير الكالسيكي 
 كز القرار الواحد.اللمشروعات ذات مر 

 افالمفاوضات بين األطر  استمرار : 

المستمر ألن يتم التركيز على رضا األطراف المتعاقدة في الشراكة من خالل التفاوض 
عدم االتفاق قد يؤدي إلى فشلها حيث يكون من الضروري توفير اإلطار العام الذي يجسد 

أي قرار دون  اتخاذعلى أساس التفاوض عند المبني األفكار واألهداف ضمن الشراكة و 
التفاهم المقصود بالمفاوضات هو سعي األطراف المتشاركة إلى الخانقة و العودة إلى المركزية 

                                                           
غير منشورة  استرممذكرة  ،ئرعلى التجارة الخارجية للجزا األورومتوسطيةانعكاسات الشراكة  ،محمد كشرود ،امجد بن عيسى 1
 .24-26ص ص.  ،(2015/2016 ،العلوم االقتصادية : كليةجامعة تبسة)
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ذلك من خالل استمرار التفاوض للحصول محيطة و بغية تبديد مخاطر البيئة ال االتصالو 
 لهذا المشروع. االستراتيجيةيخدم األهداف لقرار الصائب الذي يقدم الجميع و على ا

  االستقرارعدم : 

تعرضها لشراكة شكل من األشكال التعاون والتقارب بين األطراف المشتركة و تعتبر ا
 مصالح هذه األطراف.الو هداف األ ستقرارالعدم  لذلكو  االستقرارلعدم 

 المصالح المتضاربة : 

مصالحها الخاصة األطراف المتشاركة وسعيها للحفاظ على أهدافها و  استقالليةإن 
األهداف التي يسعى كل طرف إلى الجديد عرض لتضارب المصالح و  روعتجعل المش

. طويل المدى االستراتيجيغالبا ما تكون خفية خاصة تلك التي تمتاز بالتخطيط و  تحقيقها
ين شترك مثال يحدث صراع بللمشروع الم اردهو ففي عقود الشراكة التي يكون أحد أطرافها 
 أهداف المصالح المشروعى رفع هامش فائدته و أهداف ومصالح هذا األخير والذي يسعى إل

 التحكم فيها.الشراء و  الذي يسعى إلى خفض تكلفة
 

كذلك نجد طابع عدم االستقرار الذي يسود مصالح األطراف حيث أن مصالحها في 
 1أول العقد يمكن أن تتغير في وسط مدته األمر الذي يزيد من احتمال تضارب المصالح. 

 

 

 

 
 

                                                           
جامعة ابي غير منشورة )مذكرة ماجيستر  ،يقل التكنولوجيا حالة قطاع المحروقات بالجزائرالشراكة األجنبية و  ،محمد بن مسعود 1

 .31، 30ص.  ص ،(العلوم اإلقتصاديةكلية  : بكر بلقايد تلمسان
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 العوامل المساعدة على الشراكة  :حث الثانيالمب
 وسلبياتها  مزايا الشراكة :المطلب األول

ستمرار قومون بإنجاح و الشراكة هي عالقة تجمع ما بين اثنين أكثر من األفراد الذين ي ية ا 
ة على في األسهم األمالك توزيع العمل وبالطبع يتقاسمون الربح والخسار فهم الشركاء  العمل

ن مالتي تظهر جلية في وقت الحق  االيجابيةو ذلك وجب معرفة الجوانب السلبية لحد سواء و 
 : الشراكة سندرج ذلك كاألتي

 مزايا الشراكة : الفرع األول

لكها متمن الميزات النسبية التي ي لالستفادةعموما تقدم الشراكة األجنبية لكل شريك فرصة 
 للمشروعمن المزايا الدول المضيفة و عديد ضافة إلى ذلك نجدها تقدم الإخر بالشريك األ

 : جزها في النقاط التاليةالمشترك في حد ذاته تو 

أن المؤسسة  1958سنة  benjamin word ـلوحظ ألول مرة في العمل الكالسيكي ل -1
قيق تتخذ قرارات وفقا لنية تعظيم األرباح في حين ان الشراكة األجنبية من شأنها تح

 شريك.أقصى قدر من األرباح لكل 

أكثر من مالك للمشروع يسهل السيولة المادية الالزمة لبدأ مشروع ناشئ بميزانية  -2
 1عالية

التكنولوجيا الحديثة بين مختلف الدول حيث تعتبر الشراكة سرعة انتقال المعرفة و  -3
بين تلك الموجودة في دول المركز  التكنولوجياجنبية أهم قناة لتبادل الخبرات و األ

 2وتلك الناشئة في مختلف الفروع للدول األجنبية. )الشركات األم(

 المزيد من الخبرة. اكتساب  -4

                                                           
 .23/05/2017، تاريخ االطالع:www.hiamag.com في الموقع:  مزايا وعيوب الشراكة في األعمال،" ،"إكرام اليعقوب 1
    38ص.  ،مرجع سابق  ،بريطل 2

http://www.hiamag.com/
http://www.hiamag.com/
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رؤوس األموال المحلية عند توظيفها للمدخرات و  االستثماريزيادة فرصة التوظيف  -5
 1المشروع األجنبي.

 .في حال وقوع خسائر يشارك األطراف في المسؤولية مما يجعل الدعم المعنوي أكبر -6

 سلبيات الشراكة: الفرع الثاني

 M. Porterالسيما من قبل المؤلف  االنتقاداتلقيت الشراكة األجنبية نصيبها من  -1
 فشل.عند حد قوله بأنها حركات انتقالية غير مستقرة عادة ما تنذر بالالذي اعتبرها 

بوصفه  ROBERT REICHنفس وجهة نظر وزير العمل في الحكومة األمريكية  -2
اليابانيين كون أن اليابانيين الشراكة بين األمريكيين و اته عن للشراكة في كتاب

يقصد بذلك ان اليابانيين يلتقطون الشراكة عن طبقة حصان الطراودة و يستخدمون 
 2التجارية لشريكهم األمريكي.ت التكنولوجية والصناعية و خفية المؤهال

 ختالفاالالمتراكمة من العجز المالي الفارق العمري بين الشركاء حاالت السخط  -3
 األهداف كلها أسباب لفسخ عقد الشراكة. اختالفالطبقي والسلوكي و 

 مبدأ المساواة. يمحىغلبة وهيمنة أحد الشركاء على اآلخر  -4

عدم القدرة على تسوية الخالفات البسيطة تؤدي في أغلب األحيان إلى اشكاليات  -5
 أكبر.

 3.بوعوده بااللتزامفقد الملكية في اإلفالس أو إخفاق أحد األطراف  -6

إال أننا نجد الكثير من الكتاب يساندون الشراكة إجماال  االنتقاداتبالرغم من كل هذه 
 4ثر قويا في تقوية المنافسة لدى الشركات التي تلجأ إليها.معتبرين أن أ

                                                           
 اجيستر غير منشورة )جامعة منتوريم، رسالة تحليل سوسيولوجي لوضعية العامل في اطار الشراكة األجنبية ،وردة شاوش 1

 .141ص. (، االجتماعيةقسنطينة:  كلية العلوم 
2 B. Garette, Daussauge, Op.cit, p. 25 . 

  مرجع سابق ،اليعقوب 3
 .39 .، صمرجع سابقبريطل، 4



 اإلطار القانوني للشراكة األجنبية في الجزائر  : الفصل األول

 

 

 
- 46 - 

 .آثار الشراكة األجنبية :المطلب الثاني

 معظم دول العالم على استقطاب الشركات األجنبية نظرا لما تحققه من آثار تتنافس
 تنعكس على كل من المؤسسة المحلية واألجنبية ونورد ذلك فيما يلي:

 .المحلية المؤسسة على األجنبية الشراكة آثار -1

  :تتمثل أهم آثار الشراكة األجنبية والتي تنعكس على المؤسسات المحلية فيما يلي

 يجعل األموال األجنبية، مما رؤوس تدفق بفضل للتمويل جديدة مصادر من االستفادة -
 وعدم من مديونية عنها يترتب وما األجل طويلة تمويل قروض طلب عن في غنى المؤسسة

 .التسديد على القدرة

 التطور من االستفادةتمثل الشراكة األجنبية فرصة هامة للحصول على التكنولوجيا و  -
 درةالق وبالتالي رفع تكاليفتخفيض الاإلنتاجية و  الكفاءة التكنولوجي الذي يؤدي إلى رفع

 .للمؤسسة التنافسية

مواعيد  احترام وكذا التكاليف وقلة المنتجات لجودة نتيجة والمصداقية الديمومة ضمان -
 .للمنتج ووفائه المستهلك ثقة زيادة إلى ما يؤدي وهذا التسليم،

لى أن وجود إضافة إ، األجانب للشركاء الدولة تمنحها التي التسهيالت من االستفادة -
 مالية منشركات أجنبية في دول مضيفة يساعد على زيادة معدل تدفق المساعدات والمنح ال

 .المنظمات الدولية إليها

 ة مماتقوم الشركات األجنبية بتنفيذ برامج للتدريب والتنمية اإلدارية في الدول المضيف -
ما يؤدي إلى خلق طبقة جديدة من رجال األعمال إضافة إلى تنمية قدرات الطبقة الحالية ك
ت تستفيد الشركات الوطنية من األساليب اإلدارية الحديثة من خالل االحتكاك مع الشركا

 األجنبية.

جدر اإلشارة إلى أن الشراكة األجنبية يمكنها تحقيق هذه اآلثار للدول المضيفة لكن وت
هذا يتوقف بدرجة كبيرة على مدى مرونة الدولة وفعاليتها في تطوير هذه اإلستراتيجية عن 
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طريق تخفيف القواعد التنظيمية، تخفيف عامل الجباية وتسهيل المعاملة واإلجراءات اإلدارية 
 والتنظيمية.

 .األجنبية المؤسسة األجنبية على الشراكة آثار -2

ة محلي مؤسسة مع الشراكة إطار في األجنبية التي تحققها المؤسسة تتمثل أهم اآلثار
 :في اآلتي

نوحة المم االمتيازات إطار وفي األجنبية المؤسسات فإن الشراكة مشروع نجاح حالة في -
 .المشاريع تلك امتالك يمكنها المضيفة طرف الدول من

 .المضيفة الدول في األولية المواد ووفرة العاملة اليد تكاليف نقص من االستفادة -

 على منأوتحقيق مستويات  السوق على السيطرة لها يتيح المنافسين وقلة األسواق وفرة -
 .األرباح

نشا المحلية السوق معرفة من األجنبية للشركات الممنوحة التسهيالت تساعد -  قنوات ءوا 
 بتكاليف المحلية السوق دخول امتياز من االستفادة ثم ومن التكاليف بأقل جديدة توزيع

 .أقل ومخاطر

 محلية مؤسسات أو حكومة الشريك الطرف كان إذا خاصة البيروقراطية القيود إزالة -
 1.عمومية
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 ماهية الشراكة األجنبية في الجزائر: لثالثا المبحث
 العوامل المساعدة على دخول الجزائر في الشراكة  :المطلب األول

لقد سعت الجزائر منذ بداية االستقالل الى تحسين مناخها االستثماري من خالل سياسة 
قد االنتقال من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق واالنفتاح على الشراكة األجنبية ول

 ة نوضحها فيما يلي:ساعدها في ذلك جملة من العوامل الداخلية وأخرى خارجي

 العوامل الداخلية. -1

 ألتي:تتمثل أهم العوامل الداخلية التي ساعدت الجزائر على اعتماد الشراكة األجنبية في ا

 اإلصالحات االقتصادية. -

لقد باشرت الجزائر جملة من اإلصالحات قصد التكيف مع المستجدات العالمية والدولية 
الجديدة حيث فتحت الباب على عمليات الخوصصة والشراكة واالنفتاح على األسواق 
ة العالمية، واالنتقال من مرحلة االقتصاد االشتراكي إلى اقتصاد السوق وتحرير التجار 

وذلك من أجل فتح فضاء معتبر للشركاء  1988ال منذ سنة الخارجية وحركة رؤوس األمو 
 األجانب، فضاء خال من العراقيل والبيروقراطية.

 المؤهالت الذاتية الجزائر. -

لقد تميزت الجزائر في السنوات األخيرة بالديناميكية وسرعة الحركية كما تميزت باالستقرار 
قبة التي تكرس تحرر السوق مما فسح واألمن والنمو االقتصادي خاصة مع القوانين المتعا

المجال للمنافسة بين السلع سواء من حيث الجودة أو من حيث السعر مما انعكس إيجابا 
على مصلحة المستهلك، األمر الذي جعل السوق الجزائري من أنشط األسواق في المنطقة 

 1العربية واألورومتوسطية.

                                                           
دليل المستثمر العربي في  "،نحو توسيع نشاط المؤسسة و بناء مجمع ضخم )ملف االستثمار و الخوصصة(" حسام مبارك،  1

 .44 .، ص(2006، نوفمبر 2.االستثمار العربي، عملتقى  :)الجزائرالجزائر
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في  قاعدية، كما أنها تزخر بمصادر معتبرةوتتوفر الجزائر على شبكة كثيفة من المنشآت ال
ى مجال الطاقة والمناجم والصيد البحري، كما أنها تتربع على مساحة شاسعة ال تحتاج سو 
الي إلى توزيع السكان عليها على نحو أمثل، وتتوفر على منظومة قوية في حقل التعليم الع

 والتكوين.

 ىة ومالية وبشرية هائلة تحتاج إلماديلذا فتعتبر الجزائر دولة غنية تتمتع بثروات 
 االستغالل األمثل وهي توفر الجو المالئم الستقطاب أنظار الشركاء األجانب.

 العوامل الخارجية. -2

ي فتتمثل أهم العوامل الخارجية التي ساعدت الجزائر على اعتماد الشراكة األجنبية 
 اآلتي:

 العولمة: -

الشراكة األجنبية حيث أصبح  لبروز فكرةتنامي ظاهرة العولمة يعتبر سببا رئيسيا إن  
التعامل يتم في عالم تالشت فيه الحدود والحواجز بين األسواق والدول، والجزائر وقصد 
اندماجها في االقتصاد العالمي ومواكبة المستجدات ومواجهة التحديات التي أفرزتها ظاهرة 

الباب لتشجيع عمليات الشراكة األجنبية باعتبارها ضرورة حتمية في ظل  العولمة فإنها فتحت
 1التغيرات والظروف الحالية.

 ل االتحاد األوربي: توقيع اتفاق الشراكة مع دو -

إن الجزائر وعلى غرار أغلب الدول المتوسطية هي دولة نامية تعاني من مشاكل 
وبطالة وتخلف تكنولوجي وضآلة  الديون الخارجية ومن المشاكل االجتماعية من فقر

ها معدالت االستثمار، لذا فهي تنظر إلى الشراكة مع االتحاد األوروبي كطوق نجاة يساعد
في زيادة تنافسيتها واستغالل اقتصاديات الحجم بالشكل األمثل ومن أجل جذب الشركات 

 األجنبية واالستفادة من التكنولوجيا.

 
                                                           

  .58.، ص(2000،  3 .ط، دار النهضة العربية : القاهرة) تحديات العولمة و التخطيط اإلستراتيجي أحمد سيد مصطفى، 1



 اإلطار القانوني للشراكة األجنبية في الجزائر  : الفصل األول

 

 

 
- 50 - 

 االنضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة:  -

على قناعتها الراسخة في  االقتصاد العالمي وبناءً  إن رغبة الجزائر في االندماج في
ضرورة التحول من االقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، فقد سعت جاهدة من أجل ضمان 

ديمها لطلب االنضمام ودخولها في االنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وذلك من خالل تق
 1مفاوضات عديدة.

 أنواع الشراكة األجنبية في الجزائر  :المطلب الثاني

 ن :أنواع، فمن حيث صفة الشريك نجد أن الشراكة  تنقسم إلى نوعيإن للشراكة فروعا و 

 نبيةاألج ع الثاني هو الشراكة الجزائريةفر ع األول هو الشراكة الجزائرية الجزائرية، والفر ال

  األول :الشراكة  الجزائرية الجزائرية الفرع

 ينقسم بدوره إلى  قسمين :و  

  شراكة بين مؤسستين عموميتين 

ن على سبيل المثال نأخذ الشراكة التي تمت بيالشراكة عمومية أن صح التعبير و  هذه
 والمؤسسة الوطنية لتوزيع االجهزة ENIEت اإللكترونية المؤسسة الوطنية للصناعا

 EDIMEL االلكترونية

 األخرى خاصةكة بين مؤسستين إحداهما عمومية و شرا 

خاص خاصة، فالدولة تستفيد من جهة والمستثمر التكون ذات منفعة مشتركة عامة و 
 ، فالمنفعة متبادلة.يستفيد هو اآلخر من جهة أخرى

 SAIDAL: عقد الشراكة المبرم بين صيدال على سبيل المثال نأخذو  
الذي ينص على الشراكة في صنع ثالثة منتوجات و  30/05/1999في FARMEGHREBو

 الموجودة بوالية تيارت. FARMEGHREBشبه طبية في مرحلة أولي من طرف شركة 
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 لثاني : شراكة جزائرية أجنبية الفرع

 )شراكة جزائرية اجنيبة ) وطنية 

الصناعة، الدولة ما في مجال معين )البناء، الجزائر و وهي عبارة عن شراكة بين 
 الزراعة، المواصالت(

بمدريد حول تصديرات  1998نذكر على سبيل إبرام عدة عقود شراكة في سنة و 
المحروقات، باإلضافة إلى خلق شراكة مختلطة الستغالل الرخام في آرزيو وذلك بين 

كذلك عقد و Intercontinental maste  والشركة اإلسبانية Gnamarbreالمؤسسة الوطنية 
 باالضافة الى عدةFertibinia شركة اإلسبانية بين سوناطراك و  1999رم في سنة مبشراكة 
عة صناد و والتروكيمياء، السياحة، الصيمثل: المناجــم  ين يستعد البلدين االشتراك فيهمامياد

المؤسسة اإلسبانية و   Enaditexاالقمشة. وفي هذا الموضوع سوف يبرم عقد شراكة بين 
Jackets  األقمصة بالجزائر.لصناعة 

  (أجنبية )خاص –شراكة جزائرية 

هي قليلة وهي بين مؤسسة أو شركة عمومية وبين شركة أو مؤسسة أجنبية خاصة و 
ة خواص عن االستثمار في الجزائر، وهناك شراكة جزائرية عربيحتى اآلن نظرا البتعاد ال

 لتوطيد العالقات بينأخرى عربية شركة أو مؤسسة جزائرية عمومية و  تتم بينو  ،وطنية()
البحري، الدولتين وذلك بتدخل الحكومتين وتشمل ميادين: المحروقات، النقل الجوي، و 

 .ت، الصناعة الحرفية، اإللكترونيةالمواصال

سسة عمومية تتم بين شركة أو مؤ ( و شراكة جزائرية عربية )خاصةكما أن هناك  
  .1أخرى عربية خاصةجزائرية و 
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 خالصة الفصل
ها في نهاية هذا الفصل نخلص إلى القول بأن الشراكة األجنبية هي ضرورة حتمية أفرز 
ية، التقدم التكنولوجي وظاهرة العولمة، وتزايد حدة المنافسة في ظل المتغيرات االقتصاد

ين ارب بولذلك فإن الشراكة األجنبية أو عقد الشراكة ما هو إال شكل من أشكال التعاون والتق
في لدول وذلك قصد القيام بمشروع مشترك هدفه تحقيق الربح والمنفعة لكال طر المؤسسات وا

دلة، هذا العقد أو اإلتفاق، والقائمة على أساس إقتسام األرباح وتحمل الخسائر بطريقة عا
 وكذا تبادل للخبرات الفنية والمعارف التكنولوجية والتقنية.

ن وتسعى الجزائر من وراء الشراكة األجنبية إلى تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني م
اد القتصخالل االستفادة من المزايا التي يتمتع بها تلك الدول وتقليل المنافسة التي تهدد ا

 .الوطني، حيث تأتي الشراكة الجزائرية مع االتحاد األوروبي من اجل تحقيق عدة أهداف
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 : الفصل الثاني

يل المؤسسات الجزائرية الصغيرة تأه
 المتوسطة من خالل الشراكة األجنبيةو 
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  تمهيد:    
تلعب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهمية بالغة نظرا لدورها في تحقيق التنمية وتوفير 

غير ان واقع  مناصب الشغل اضافة الى مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف التغيرات،
هذه المؤسسات في االقتصاد الجزائري يكشف العديد من النقائص والصعوبات التى تعيقها 

الجزائرية بأهمية هذا القطاع فقد سعت جاهدة  وقناعة من الدولة عالية،دورها بف في تحقيق
وتعزيز مكانتها في االسواق  الى رفع العراقيل عنه من خالل تجسيد سياسة لتأهيل مؤسساته،

 .من دائرة التقييد الى افاق االحتراف المحلية والدولية والخروج بها،

ل التكنولوجيا االعالم واالتصال حيث باإلضافة الى التطور الحاصل في مجا        
وعليه  اصبحت الركيزة االساسية التي تنطلق منها المؤسسة من اجل تحسين تنافسيتها،

 اصبحت برامج التأهيل اكثر تركيز على المتطلبات التكنولوجية للمؤسسات الصغيرة
لتأهيل المؤسسات وفي هذا االطار قامت الدولة الجزائرية بتجسيد برنامج خاص  والمتوسطة،

الصغيرة والمتوسطة باالعتماد على ادماج تكنولوجية االعالم واالتصال في تسيير هذه 
المؤسسات كما قامت الجزائر بتجسيد مجموعة من البرامج في اطار سياسة تأهيل 

يل من بين هذه البرامج نجد البرنامج الوطني لتأهالمتوسطة و المؤسسات الصغيرة و 
المتوسطة، برنامج ميدا لتأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة ة الصغيرة و المؤسسات الجزائري

 والمتوسطة.

 

 

 

 
 
 
 



 ل الشراكة األجنبيةتأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة من خال : الفصل الثاني

 

 

 
- 55 - 

 ئرالمفاهيم المرتبطة بالتأهيل المؤسساتي في الجزا ول:المبحث األ  

ن هذه التطورات التي يشهدها المحيط االقتصادي على المستوى الدولي اثرت على أ  
سيما ال تسيير المؤسسات االقتصادية التي ال تستطيع مواجهة المنافسة لوحدها، استراتيجيات

ة المؤسسات االقتصادية الجزائرية التي فقدت مكانتها في السوق المحلية، وواجهت منافس
ال شديدة من قبل الشريكات االجنبية خاصة األوربية منها، لذا فقد اصبح من الضروري ادخ

ات وقدر  الوسائل المالئمة لمواجهة المنافسة الشديدة واكتساب مزايا تغيرات عليها والبحث عن
 تنافسية لتدعيم الحصص السوقية، ومن هنا قامت الدولة الجزائرية بوضع برامج التأهيل
الخاصة بالمؤسسات االقتصادية الجزائرية لتحقيق التنمية االقتصادية وضمان استمرار 

ي ل اكتساب مقومات التنافسية االساسية للبقاء فمن خال المؤسسات المحلية داخل السوق،
ومن هنا تظهر الحاجة الى تأهيل المؤسسة االقتصادية بصفة عامة والمؤسسة  السوق،

 تواجهها، خاصة التيالحد من العراقيل والصعوبات و  القتصادية الجزائرية بصفة خاصة،ا
 توفير الموارد المالية االزمة لتنفيذها.

 تأهيلم المفهو  ول:األ المطلب 

رة لقد تعددت التعاريف التي اعطيت لمفهوم التأهيل لكن جلها تنصب في تحسين القد  
لذا  قنيةوجية والتالتطورات التكنولتصادية لمواكبتها تغيرات السوق و التنافسية للمؤسسات االق

 همها:أسنحاول تقديم 

 " دوجالس نورث"يرى االقتصادي "N.Douglace " عملية معقدة : ان التأهيل هو
ضافة الى إ الخاص،ا تتضمن مؤسسات القطاعين العام و تأخذ وقت طويل حيث انهو 

 السياساتاالفكار و  هو ما يتطلب تغيير فيو  المؤسسات الحكومية المساعدة،
صريحة ولة ان تضع خطة متوازنة وواضحة و على الدواالجراءات و المفاهيم القوانين و و 

 1هذا البرنامج" من اجل ايجاد انجع السبل لتمويل

                                                           
كلية  :جامعة الجزائر) الماستر مذكرة ،تأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية، واقع وأفاق عدلي، مينمحمد األ ،كنفوش محمد 1

 .31ص. (،2004- 2003العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،
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  عبد الحق لميري"تعريف" "Abdelhak Lamiri"  :ول ان التأهيل يقتص على يق
وتحسين االداء لبلوغ مستوى المنافسين  التسيير،وتطبيقات االدارة و  القيم،رفع "زيادة و 

 1دقيقة"جال محدودة و أالمستقبلين وذلك ضمن 
  ن التأهيل هو إالصناعية "فالتأهيل حسب تعريف منظمة االمم المتحدة للتنمية

تمر بمراحل انتقالية  التيمجموعة من البرامج التي وضعت خصيصا لدول النامية 
التكيف مع مختلف التغيرات اجها ضمن اقتصاد الدولي الجديد و من اجل تسهيل اندم

 2العالمية".
 س يعتمد في نفو  نه عبارة على نظام بتسيير يهتم،وأخيرا يمكن تعريف التأهيل على ا

ت مؤسسااالن على الموازنة والمقارنة بين امكانيات المؤسسة وقدراتها التسييرية مع ال
في  و مع غيرها من المؤسسات الرائدةأ المنافسة لها في نفس القطاع الذي تنشط فيه،

ف الى تكييف المؤسسة مع مستمر يهدبمعنى انه مسار دائم و  القطاعات األخرى،
 الزيادة من فعالياتها. دائها و أا وترقية محيطه

 دوافع التأهيلمبادئ و  الثاني: المطلب

 مبادئ التأهيل : الفرع األول
 للتأهيل مجموعة من المبادئ التي يقوم من خاللها نجد: 
 جبائي...(. قانوني، المؤسسة الصناعي)سواء محيط مادى، عصرنة محيطتحديث و  -
 هيئات دعم المؤسسات.تعزيز قدرات هياكل و  -
 تحري النوعية بما يساير التطورات التكنولوجيا.وسائل االنتاج و تحديث  -
ومن ثم  النهوض بها،اجل ترقية المؤسسات االقتصادية و ايجاد اليات للمنافسة من  -

 لتمتد أيضافقط لتشمل االسواق المحلية بل و  العمل على تنمية هذه التنافسية ليس
 إلى االسواق الخارجية.

                                                           
1 Abdelhak LAMIRI, Management de l’information, redressement et mise à niveau des 

entreprises ( Alger : OPU, 2003), p,171.                                                                   
 .48 ص. ،مرجع سابق قوريش، 2
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لتكيف بشكل احسن مع التشريعات  جعلها اكثر مرونةاصالح المنظومة المصرفية و  -
 1التحوالت العالمية من جهة اخرى.والقوانين من جهة و 

 دوافع التأهيل  :الفرع الثاني

رية تحتم ضرورة انتهاج برامج لتأهيل المؤسسات الجزائ سباب التياألهم الدوافع و تتمثل أ
 المتوسطة فيما يلي:و  الصغيرة

  الخارجية.تحديات المنافسة 
 صر الصعوبات التمويلية واإلدارية وارتفاع اسعار الفائدة على القروض اضافة الى ق

 فترة سدادها وتعقد اجراءاتها.
 ،يم وعدم مالئمة نظم التعل ضعف التسيير وعدم اتباع االساليب الحديثة في االدارة

 التدريب لمتطلبات التنمية.و 
  الصناعي اضافة الى الحالة السيئة التي عدم تنظيم اليات الحصول على العقار

 تعيشها اغلب المناطق الصناعية.
  ضعف الموقف التنافسي للمؤسسات الوطنية نظرا لتفضيل المستهلك المحلي

 2للمنتجات االجنبية المماثلة بدافع التقليد.

 هدافهأ: متطلبات التأهيل و مطلب الثالثال

 تطلبات التأهيلم: الفرع األول

 ضمان نجاح عملية التأهيل ال بد من منح المؤسسة فترات انتقالية ضرورية من قصد 
 ق.التكيف مع االنفتاح الكلي على السو بامتالك الوقت الكافي للتأقلم و  اجل السماح لها

 تأهيل العنصر البشري: 1     

ك يجب تكوينه وتدريبه لذل يعتبر هذا العنصر اساس العملية االنتاجية في المؤسسة، 
فكل النفقات التي تصرفها المؤسسة لتأهيل العنصر  امكانيته الفنية،قصد تطوير مهاراته و 

                                                           
 .115ص.، مرجع سابق عليواش، 1
 .9، ص.مرجع سابقعبد الكريم،  2
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والتأهيل يكون من خالل االحتكاك مع  ،1البشري تعتبر مداخالت الجهاز االنتاجي
خالل  معارفها من ناحية كما يتم ايضا منالرائدة لالستفادة من خبراتها و  المؤسسات االجنبية

االحتكاك  بين المؤسسات الوطنية فيما بينها من ناحية اخرى يجب ايضا ترسيخ ثقافة 
 ،2التكفل بين افراد المؤسسة وتنمية الروح المبادرة والتبادل الحر للمعلومات فيما بينهم

التهميش  ،في التعامل مع الكفاءات كاإلقصاءوالقضاء على كل المظاهر السلبية 
 الالمساواة.و 

اذن ضرورة تأهيل العنصر البشري من النوعي بأهميته كأصل من اصول  تنبع
عي التركيز على المؤسسة، خاصة بزيادة تأثير التكنولوجية على اداء هذا االخير مما يستد

فكل هذا  3،الحصول على والئهن خالل تطوير نظام تقييم اداءه و ذلك متحسين انتاجيته و 
 المردودية.يحسن  يرفع من االنتاجية و 

 :تدعيم البنية التحتيةتأهيل المحيط و  2 

ويؤدي الى تخفيض  ن تدعيم البنية التحتية يساعد على الداء االنتاجي المتميز،إ
راع تحسين الوظيفة التسويقية للمؤسسة وفي هذا االطار تبرز ضرورة االستكاليف االنتاج و 

واعتماد مخطط وطني  غرب(،-في استكمال المشاريع الكبرى كالطريق السريع )شرق
 ة،تجديد الحضيرة الوطنية للسكة الحديديرة للطرق والموانئ والمطارات و للصيانة المستم

باإلضافة الى فتح مجال امام االقطاع الخاص لفتح ورشات لقطع الغيار ومؤسسات 
  االستثمار وزيادة الكفاءة الموجودة فيها.

تشكل عائق امام اي المستثمر وتطهير  هة اخرى يجب حل مشكلة العقار التيومن ج
  4الحسم في مسالة ملكيتها.لمنتشرة عبر مختلف مناطق الوطن و المناطق الصناعية ا

                                                           
ملتقى لل مداخلة هنة،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل التحوالت االقتصادية الرا تأهيلمتطلبات جمال باخباط،  1

 . 637ص. ،(2006 أفريل 18 جامعة شلف،) المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تأهيلالدولي حول 
 .50 ص. ،سابق مرجع قوريش، 2
الملتقى الدولي  مداخلة في ،التأهيلمتطلبات التكيف واليات ، الجزائرقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  عثمان بوزيان، 3

 .776ص. ،(2006افريل  18 جامعة شلف،) المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تأهيلحول 
بحث مقدم للملتقى  ،التأهيلمتطلبات التكّيف واليات  قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: ،معلمجميلة ، اطيجمال بلخ 4

 .639ص.  (،2006افريل  18و 17 )جامعة شلف، ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية تأهيلمتطلبات  الدولي حول
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 المصرفي:تأهيل النظام المالي و   3

مختلف المؤسسات المالية اهم شريك للمؤسسة ألنها في عالقة مستمرة تعتبر البنوك و 
الوضعية التي تتميز بها لكن  ،1مواردها الماليةفهي مجبرة على طلب التمويل لنقص  معها،

تنمية المؤسسة ألنها ال خرى تعيق انطالق عملية التأهيل و المؤسسات المالية االالبنوك و 
 يجب اذا 2.تساعد على التكيف مع المتغيرات المحيط الجديد الذي تعيش فيه المؤسسة

ي يفرضها هذه التحديات التالسريع من اجل تكييف المنظومة البنكية مع السعي الجاد و 
من خالل تحديث الجهاز المصرفي وتفعيل دوره في تمويل  ،الواقع االقتصادي الحالي

ايضا ين نوعية خدماته ومستوى موظفيه واطاراته و عن طريق تحس 3.النشاط االقتصادي
وبعث البورصة  تجارية،اضحة تعتمد على معايير موضوعية و ارساء قواعد التسيير شفافة وو 

 4.وتنشيط السوق المالية

 الحصول على التكنولوجية:االهتمام بالبحث العلمي و 4

التطوير وظيفة محورية في نشاط المؤسسة باعتبارها تضمن تعتبر وظيفة البحث و 
التجديد يمكن المؤسسة من تلبية الن االبتكار و  استمراريتها وقدرتها على المنافسة في السوق،

بعد مدة  فأي منتوج مهما كانت تقنية انتاجه فانه، واالستجابة ألذواقهم، رغبات مستهلكيها،
االقتصادية  لهذا اصبح من الضروري على المؤسسات ،5يصبح قديماتتراجع جودة المنتوج و 
 التحكم التكنولوجي،ضاعفة االستثمار في مجال البحث والتطوير و ممواكبة هذا التحول و 

مراكز ى تفعيل دور المخابر والجامعات و والعمل عل نافسية،باعتباره اساس بناء قدراتها الت

                                                           
1 Habib AMIAR, restriction des entreprises Algériennes stratégie d’adaptation à l’économie de 

marché, mémoire de magister non publier (Universités Mouloud Mammeri : faculté du sciences 

economiques, 2001), p, 113.                         
 14.ع ،ةمجلة العلوم االنساني "،ثارها على المؤسسات االقتصاديةآو  األورومتوسطيةالشراكة " لخضر عزي، محمد يعقوبي، 2
 .19ص.(، 2004)
 تأهيل متطلباتحول  يبحث مقدم للملتقى الدول ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر تأهيلمستلزمات  ميلود تومي، 3

 .10ص. ،(2006أفريل  18 جامعة شلف،) المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
  03.ع) ،لة اقتصادية شمال افريقياجم"  جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك،" عبد القادر بريش، 4

 .267 -263ص ص. ،(2005
5 Lamiri, Op.cit., p55. 
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توطيد و  ،1ووضع كل االليات المناسبة لجعل المؤسسة حاضنة لألعمال التكنولوجية البحث،
 المحيط المؤسساتي. )*(الصلة بين المحيط العلمي و 

 هداف التأهيلأ :الفرع الثاني    

 تتمثل اهداف التأهيل فيما يلي:

ذي ل:يعتبر المحيط الوسط ا وتطوير محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطةترقية أ 
تسعى للتأقلم مع جميع متغيراته تمارس فيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نشاطاتها و 

تعمل فيها هذه  االساسي الذي يبين الوضعية التي وتأثيراته فهو يعبر عن المؤشر
دها على تحقيق ته بالشكل الذي يساعترقيلذلك وجب العمل على تأهيله و  سات،المؤس

 النجاح في استمرارها وبقائها.اهدافها و 

رفع  إلىتسعى الجزائر من خالل برامج التأهيل  :تحسين تسيير المؤسسات ب
صتها في المتوسطة حتى تستطيع الحفاظ على حءة االنتاجية للمؤسسات الصغيرة و الكفا

 )االنفتاح ةخارجية في مرحلة مواليسواق السوق المحلي في مرحلة والبحث عن أ
االنفتاح بغية التسيير و  وعة من المتغيرات في طرق واساليبال مجموذلك بإدخ االقتصادي(،

وتنمية الكفاءات البشرية والتنمية والبحث في  االستخدام االمثل للقدرات االنتاجية المتاحة،
 2وظيفة التسويق.

هذا على مستوى الجزائر الى تعزيز الدعم و تسعى  :تدعيم مؤسسات الدعمزيز و تع ج
فهذا  فعالية هذه المؤسسات،رنامج للتأهيل مرتبط بمدى قدرة و ن نجاح أي بأل القطاعي

ن مع المؤسسة من حيث امكانيتها البرنامج يهدف بالضرورة الى تحديد اهم المتعاملي
 .3مهامها، باإلضافة الى تطويرها حسب المتطلبات العالمية الجديدةو 

                                                           
1 Chaib BAGHDAD, « l’économie Algérienne entre les défis internes et les perspectives 

internationales», le 1er Colloque national sur l’économie algérienne à l’air de 3em décennie 

Université Saad Dahleb, Blida,2002), p.335. 

 ONUDIمتحدة للتنمية الصناعية تم االخذ بالشروط الموضوعة من قبل منظمة االمم ال)*( 
2 Ministére de l’industrie et de la restructuration, Fonds de promotion de la competitivité 

industrielle dispositif de mise à niveau des entreprises, 2000., p10. 

 .51ص.  ،مرجع سابق قوريش، 3
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تحسين نوعية ن طريق  الخضوع لمعايير الجودة و ع تحسين تنافسية المؤسسات: د
وجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة من القانون الت 18فالرجوع الى المادة  المنتجات،

نجد ان عملية التأهيل تهدف اساسا الى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الن  المتوسطة،و 
  1.تطورهاظ على مكانتها و للحفا ضروري ألي مؤسسة في وقتنا الحالي عنصر التنافسية

مشكل البطالة لذا تعاني الجزائر كبقية الدول النامية من  توفير مناصب الشغل: هـ
وف المواتية لالحتفاظ بالعمالة وايضا العمل على ن تهيئ جميع الظر تحاول الحكومة أ

 .2في الحد من البطالةخلق مناصب شغل جديدة للمساهمة تحسينها و 

ظروف وما على المؤسسات الصغيرة يمكن القول ان الحاجة للتأهيل هي وليدة هذه ال   
ية تمضي قدما بغية تحقيق مكانتها االقتصادالجزائرية إال ان ترفع التحدي و  ،المتوسطةو 

 العالمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .97ص. ،2002 ،تقرير التنمية االنسانية العربية 1
 .7ص. ،مرجع سابق ربحي، ،عروب 2
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 الجزائري للتأهيل  البرنامج : المبحث الثاني
 ل المؤسساتقامت الجزائر بتجسيد مجموعة من البرامج في إطار سياسة لتأهي لقد     
 من هذه البرامج ما وجه للمؤسسات الصناعية بصفة خاصة إضافة إلىالمتوسطة و الصغيرة و 

ا مهو و  ارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واإلتحاد األوروبيبرنامج آخر يتم بالتعاون بين وز 
  المتوسطة.وطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و  تصميم برنامج كما ،يعرف ببرنامج ميدا

 الصناعية المؤسسات تأهيل برنامج :المطلب األول

 أجل من الجزائرية الدولة تطلعات في جاء الصناعية المؤسسات تأهيل برنامج إن        
 بعد األجنبية المؤسسات لمنافسة تؤهلها تنافسية قدرة تكتسب حتى الوطنية المؤسسات تطوير
 على أهداف عدة البرنامج هذا ويتضمن الحرة، التجارة أبواب وفتح االقتصادي االنفتاح

 الصناعية المؤسسات تأهيل برنامج تنفيذ ويتم والجزئي، والقطاعي الكلي الثالث المستويات
 :1يلي فيما سيأتي كما لبرنامج الحسن السير على تعمل هيئات إشراف تحت

 البرنامج وأهداف مضمون :الفرع األول

 المؤسسات لتأهيل برنامج بإيجاد 1996 سنة من انطالقا الجزائرية الحكومة بادرت        
 أول كانت 2األوروبي، واالتحاد الجزائر بين التفاوض بداية مع تزامنا الجزائرية الصناعية
 المتحدة األمم منظمة مع التعاون إطار في 2000 سنة الصناعية المؤسسات لتأهيل انطالقة
افقة المؤسسات الصناعية، يسعى برنامج التأهيل الصناعي إلى دعم ومر و  ،الصناعية للتنمية
ة والخاصة، لترقية التنافسية الصناعية وذلك بتحسين كفاءات المؤسسات الصناعية العمومي

إدارية،  ،ته )من أنشطة ماليـة، ومـصرفيةيئة المحيط المباشر لها بتكييف جميع مكوناتهو 
 50عمليات للدعم التقني إلى 30تم تطبيق البرنامج من خالل  (.الخ .، اجتماعية ..جبائية

ولتطبيق ومتابعة البرنامج تم تأسيس لجنة وطنية للتنافسية  . مؤسسة عمومية وخاصة
التي يرأسها الوزير المكلف بالقطاع الصناعي وتتكون من األعضاء الممثلين  الصناعية

صندوق ترقية إنشاء "، فلقد تم أما فيما يتعلق بالجانب المالي. عات األخرىلمختلف القطا
                                                           

 .101.ص ،مرجع سابق ،مدخل 1
 .35. ص ،مرجع سابق ،يطبوشر  2
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البرنامج  ويضع ،"عليهالتمويل مخططات تأهيل وفق الصيغ المنـصوص  التنافسية الصناعية
  :الشروط التالية لالستفادة من التأهيل

  أن تكون المؤسسة جزائرية 
 أو تكون ممونة للخدمات المرتبطة بالصناعة أن تنتمي إلى قطاع النتاج الصناعي 
   .أن تكون مسجلة ضمن السجل التجاري 
  .عامال بصفة دائمة 20أن تشغل على األقل  
  تحقق نتيجة استغالل موجبة 
  .أنا تمارس نشاطها منذ ثالثة سنوات على األقل 

عمال على إن إجراءات تنفيذ برنامج التأهيل الصناعي تتمثل في القيام بمجموعة من األ
 1مستوى المؤسسة وعلى مستوى المحيط المباشر لها.

 02خصص منه مبلغ  دج، مليار 04وقدر المبلغ المخصص لتمويل هذا البرنامج ب  
عادة تأهيل المناطق  لتأهيل المؤسسات أما المبلغ المتبقي فخصص ،دج مليار لتحديث وا 

 .2الصناعية

 وارد بلال يتعلق برنامج التأهيل فقط بالجانب الخاص بالمؤسسة من إدارة أو تسيير للم      
حيط يتعداه إلى مجموعة الهيئات المؤسساتية المحيطة والمتعاملة مع المؤسسة، وتأهيل الم

 يشمل الجانب القانوني، التنظيمي، إصالح المنظومة المصرفية، تطوير شبكة االتصاالت،
  .ة والنشاط...الخالمناطق الصناعي

 :3يمكن توضيح األهداف الرئيسية لتأهيل المؤسسات الجزائرية في الشكل التاليو 
 

 

 

                                                           
 .53.ص  ،مرجع سابق ،قوريش 1
 .144. ص، مرجع سابق ،عبد الكريم 2
تقييم برنامجي تأهيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية المعد من قبل وزارة الصناعية الجزائرية والمفوضية األوروبية  "،محمد أبوبكر  3

 .  356ص . ،جامعة مستغانم ،كلية العلوم االقتصادية ،مجلة الباحث" ،لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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 أهداف برنامج التأهيل: 03شكل رقم ال

 

 

MACRO 

 على المستوى الكلي

 عصرنة المحيط الصناعي
 
 

 MESO                                                                     MESO           

 يعلى المستوى القطاع              برنامج التأهيل        على المستوى القطاعي        
 تدعيم قدرات الهياكل                                               ة و تنمية الصناعاتترقي         

 األرتكازية             األكثر تنافسية             
 
 

MICRO 

 على المستوى الجزئي
 تحسين وتطوير تنافسية

 المؤسسات
 

 الهيكلة وإعادة الصناعة وزارة :المصدر                                    

 :يلي ما ( 03 ) رقم الشكل خالل من نالحظ
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 والمطلوب يتناسب بما الصناعي المحيط عصرنة MACRO :الكلي المستوى على 
 دوليا

 تأهيل برنامج إطار في الصناعة لوزارة العامة السياسة توجهات تلخيص يمكن
 المستوى على التنافسية القدرة مصادر عن البحث إلى دفته والتي الصناعية المؤسسات

 :1 التالية الرئيسية النقاط في الكلي،

 مع بالتعاون طبعا وهذا والحث الدعم لبرامج أساسا تكون صناعية سياسات إعداد -
 الوطنية القدرات من المتاحة الفرص بالحسبان األخذ مع األخرى القطاعية األقسام
 .والدولية

 في الخوض الحكومية والهيئات للمؤسسات تسمح وتوجيهات آليات التنفيذ قيد وضع -
 .والجزئي القطاعي المستوى على االقتصادية العمليات

 .ومحيطها المؤسسات لتأهيل برنامجا التنفيذ قيد وضع -
 تأهيل عملية تسهيل جعل أجل من واتصاليا تحسيسيا برنامجا التنفيذ قيد وضع -

 اإلشارة مع االقتصاديين للمتعاملين بالنسبة مفهومة وجعلها الصناعية المؤسسات
 .2.للمؤسسات المتوفرة والوسائل الممثلين إلى بوضوح

 الصناعات ودفع الدعم هياكل قدرات وتقوية تدعيمMESO :  القطاعي المستوى على 
 المنافسة

 األطراف هياكل وقدرة قوة بمدى مرهونا الصناعية المؤسسات تأهيل برنامج نجاح إن      
 صناعة وتطوير ترقية ضمان أجل من التنفيذ عند الدعم تقديم في والمساهمة المشاركة
 الهيئات تحديد إلى يهدف المؤسسات تأهيل برنامج بأن نجد المنطلق هذا من قوية، تنافسية

مكانا مهامها حيث من المؤسسة، مع المتعاملة  عملية دعم في اتهكفاء مدى وتأكيد اتهوا 
 يكمن القطاعي المستوى على األساسي الهدف بأن نستنتج ذاهو  وترقيتها، للمؤسسات التأهيل

 بين المنافسة بتحسين يسمح بما ومحيطها للمؤسسة المساعدة الهيئات إمكانات تدعيم في
 :ـب أساسا األمر ويتعلق المؤسسات،

                                                           
 .36 .، صسابقمرجع ، بوشريط 1
 .المكان نفسه  2
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 الصناعي القطاع في والمهنيين العمل أرباب جمعيات . 
 مدارس، الجودة، في الدراساتاستشارية و  مكاتب تقنين، " عمومية الشبه الهيئات 

 ."اإلدارة في التكوين معاهد
 والتخصص التكوين هيئات. 
 تكون أن يجب حيث للمؤسسات، المالي المرافق تعتبر ،المالية والمؤسسات البنوك 

 .بالتأهيل المعنية المؤسسات ومرافقة لمساعدة مسخرة
 لتنفيذ مكانا الصناعية المناطق تعتبر حيث الصناعية، المناطق تسير هيئات 

 الصعوبات العراقيل من العديد تواجه أنهاو  خاصة واالستثمارات المشاريع
 1.لتجاريةاو  التكنولوجية الموارد مراكز و معاهد 

 في للمساهمة الدعم هيئات قدرات تدعيم هو المؤسسة محيط تأهيل هدف بأن علمنا إذا
 يمكن والتي ابه تقوم التي النشاطات من مجموعة خالل من المؤسسات، تنافسية تحسين
 : يلي فيما منها البعض ذكر

 .المشاريع تقييم منهجية في التكوين -
 .التأهيل مخططات ومتابعة تقييم منهجية -
 .جديدة هياكل إنجاز إلمكانية الجدوى ودراسات تشخيص -
 .2الجديدة الهياكل وتنفيذ إنشاء في المساعدة -
 الصناعية للمؤسسات التنافسية القدرات تحسين:الجزئي المستوى على 

 المؤسسة تنافسية تحسين تخص التي اإلجراءات مجموعة"عن التأهيل برنامج يعبر
 الذي المسار ذلك في تتجسد المستوى هذا على التأهيل برنامج أهداف فإن لهذا االقتصادية،

 الصعوبات أو النقائص أهم وتحليل بتشخيص للمؤسسة يسمح دائم تحسين إجراء على يعمل
 إجراء يعتبر ال البرنامج هذا بأن يوضح ما وهذا المؤسسة، وضعف قوة نقاط عن تعبر التي

نما المؤسسات، على الدولة تفرضه قانونيا  مساعدة إلى يهدف طوعي إجراء عن عبارة هو وا 

                                                           
دار  :الجزائر) التدقيق اإلداري وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرعبد الرحمن بابنات وناصر دادي عدون،   1

 . 102 .ص (،2008 ،المحمدي العامة
 .37 .، صمرجع سابق بوشريط،  2
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 المدعم دور تلعب هنا والدولة البرنامج، هذا في االنخراط إرادة لها تكون التي المؤسسة
 ."1التأهيل برنامج من االستفادة لشروط تستجيب التي المؤسسة تلك لمساعدة

  :ليةالتا األهداف تحقيق يمكنها البرنامج هذا في انخراطها خالل من االقتصادية فالمؤسسات

 . والخدمات المنتجات نوعية في والتحكم اإلنتاج نظم تطوير -
 . لتنظيماو  للتسيير الحديثة الطرق مع المؤسسات تكيف و اإلدارة نظم تطوير -
 . اإلنتاج تكاليف في التحكم خالل من للمؤسسات اإلنتاجية الكفاءة من الرفع -
 الدولية للمقاييس المؤسسة بإخضاع اإليزو الشهادة على والحصول الجودة تحسين -

 . للجودة
 . المؤسسة ثقافة رساءا  و  العاملين مهارات تطوير -
 الداخلية السوق في المؤسسة حصة على للحفاظ التسويق وبحوث التسويق تطوير -

 . الثانية المرحلة في الخارجية األسواق واقتحام أولى، كمرحلة
 . الحالية الشغل مناصب على والحفاظ جديدة شغل مناصب خلق -

صالحات باإلجراءات القيام خالل من تنبيه المؤسسة على يجب التأهيل برنامج وإلنجاح  وا 
 مجموع لتشمل ثم والتسويقية، واالستثمارية اإلنتاجية التنظيمية المستويات على داخلية
  .2المؤسسة مع المتعاملة أو المحيطة المؤسساتية الهيئات

 البرنامج على المشرفة الهيئات :الفرع الثاني

 ومؤسسات هيئات عدة هناك بأن الصناعية المؤسسات تأهيل برنامج خالل من يالحظ
 هذه حصر يمكن له، المسطرة لألهداف وفقا ومنسقة منظمة بطريقة تنفيذه على تسهر

  :يلي فيما الهيئات

 

 

                                                           
 المكان نفسه.  1

 .104 .، صسابقمرجع  ،مدخل 2
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 .)الصناعية الهيكلة إلعادة العامة المديرية (الصناعة وزارة .1 

 .الصناعية للتنافسية الوطنية اللجنة .2 

 .الصناعية التنافسية ترقية صندوق .3 

 )الصناعية الهيكلة إلعادة العامة المديرية( الصناعة وزارة .1

عادة الهيكلة وهي مكلفة بتسيير برنامج التأهيل وتتمث تابعة مها ل مهالوزارة الصناعية وا 
  :فيما يلي

 تنسيق بين األدوات التشريعية والمالية لصندوق ترقية المنافسة الصناعية.  
 تحديد اإلجراءات والشروط التقنية المالية والتنظيمية. 
 ن طرفعلى مستواها األمانة التقنية التي تقوم بدراسة ملفات التأهيل المقدمة م توجد 

فسية المؤسسات الراغبة في االستفادة من البرنامج قبل إرسالها للجنة الوطنية للتنا
  .الصناعية

 وضع برنامج إعالمي وتحسيسي للمؤسسات والهيئات المعنية ببرنامج التأهيل.  
 ص النصوص بإصالحهااقتراح تعديالت فيما يخ.  
 تحديد االحتياجات من المعلومات بالنسبة للمؤسسات واإلدارات المستعملة لها.  
 1.تطوير وترقية برنامج التكوين لألفراد المعنيين باإلشراف على برنامج التأهيل 
  :الصناعية للتنافسية الوطنية اللجنة .2

 للتنافسية الوطنية اللجنة"وهي تنشط 2000/192تنفيذي  مرسوم بموجب اللجنة تأسست
 ترقية لصندوق بالصرف واآلمر المسير بصفته الصناعة وزير رئاسة تحت الصناعية
 :أهمها وزارات عدة ممثلي وتضم 2."الصناعية التنافسية

 

                                                           
1 Fonds de promotion de la competitivité,Op.cit. P 15. 

يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص  16/07/2000مؤرخ في  2000/192مرسوم تنفيذي رقم الجريدة الرسمية،  2
 .19/07/2000الصادر في  43الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية ج.ر عدد  302-102الخاص رقم 
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 . المالية وزارة عن ممثل -
عادة الصناعة وزارة عن ممثل -  . الهيكلة وا 
 . اإلصالحات وتنسيق المساهمة وزارة عن ممثل -
 .التجارة وزارة عن ممثل -
 .الخارجية وزارة عن ممثل -
 .العلمي والبحث العالي التعليم وزارة عن ممثل -
 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة عن ممثل -
  1.والصناعة للتجارة الجزائرية الغرفة عن ممثل -

 : في مهامها بعض وتتمثل

 المساعدات من االستفادة أجل من والهيئات المؤسسات ملفات تقديم إجراءات إعداد 
 . الصناعية التنافسية ترقية صندوق في المقررة

 الصناعية التنافسية ترقية صندوق مساعدات على الحصول قابلية شروط تحديد. 
 للمؤسسات منحها يمكن التي المساعدات ومبالغ طبيعة تحديد. 
 :التنافسية ترقية صندوق .3

 مساعدة دفبهالصناعية  التنافسية ترقية صندوق خلق 2000 لسنة المالية قانون شهد
 ماليةال المساعدات تقسيم ويمكن تأهيلها، عملية في ماليا لها المرافقة والهيئات المؤسسات

 :إلى الصندوق طرف من المقدمة

 :للمؤسسات مقدمة مالية مساعدات -أ

 التشخيص في نفقاتها من جزء لتغطي للمؤسسات المقدمة المالية المساعدات هذه
 .ديةالما االستثمارات لكوكذ المادية غير واالستثمارات التأهيل ومخطط العام االستراتيجي

 
                                                           

 "،دور وأهمية في رقع القدرة التنافسية للمؤسسات دراسة مقارنة الجزائر وتونس المغرب"، فاروق تشام و كمال تشام 1
 18و 17الشلف يومي) متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية :دوليالملتقى مداخلة مقدمة لل

 .67 .ص (،2006أفريل 
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 : الدعم لهيئات مقدمة مالية مساعدات -ب

 تغطية أجل من للمؤسسات المرافقة والهيئات الدعم لهيئات المالية المساعدات تقدم
 أو اإلنتاج مجال في خاصة المؤسسة محيط لتحسين الموجهة بعمليات المرتبطة المصاريف
 تحديث ببرامج المرتبطة العمليات جميع وكذلك ،الصناعي بالقطاع المتعلقة الخدمات
 المنجزة ىاالخر  العمليات بكل عالقة لها كما الكبرى، النشاطات ومناطق الصناعية المناطق

 1.الصناعية التنافسية تنمية و تطوير قصد الوصية وزارة طرف من

 التنافسية ترقية صندوق جانب إلى المؤسسة بتأهيل مرتبطة أخرى صناديق وهناك
  :منها نذكر الصناعية،

 العمرانية التهيئة صندوق. 
 الجنوبية المناطق تنمية صندوق. 
 للبيئة الوطني الصندوق. 
 الفالحية والتنمية الضبط صندوق. 
 الطاقة في للتحكم الوطني الصندوق. 
 المتواصل المهني التكوين ترقية صندوق. 
 التدريب ترقية صندوق. 
 الشغل مناصب على للحفاظ الوطني الصندوق. 
 الصادرات بترقية الخاص الصندوق. 
 التكنولوجي والتطور العلمي للبحث الوطني الصندوق. 

 البحث إلى الصناديق هذه مسيري مع الصناعية الهيكلة إلعادة العامة المديرية سعىوت
 البرنامج هذا إطار في المخصصة األموال من تستفيد المؤسسات تجعل التي الوسائل عن
 .2المطلوبة الشروط استيفائها بعد وذلك

 

                                                           
 .111 .، صمرجع سابق، عبد الكريم 1

2 Fonds de promotion de la compétitivité industrielle, Op.Cit. p.18.  
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 :الصناعية المؤسسات تأهيل إجراءات :الفرع الثالث

 المؤسسات حصول تسهيل على تعمل الوزارة بها تقوم التي المؤسسات تأهيل إجراءات إن
  :الصناعية، نلخصها في التنافسية ترقية صندوق مساعدات على

 التأهيل برنامج في المؤسسات قبول معايير .1

 أجل من للتأهيل المرشحة المؤسسة بها تتمتع أن البد الشروط من مجموعة هناك
 التنافسية ترقية صندوق قبل من المقدمة المالية المساعدات من واالستفادة الحصول
  :تكون التي المؤسسات ملفات قبول ويتم الصناعية للمؤسسات الصناعية

 . الجزائري للقانون خاضعة -
الصناعي  للقطاع الموجه الخدماتي القطاعي أو الصناعي اإلنتاجي للقطاع تنتمي -

   (Statut Juridique)مهما كان وضعها القانوني 
 (N° d’Identification Fiscale )رقم الضريبي  ولها التجاري السجل في مسجلة -
 . النشاط من األقل على سنوات ثالث -
 ؤسساتلم أكثر أو عمال10و اإلنتاجية للمؤسسات بالنسبة أكثر أو عامل20 تستخدم -

 . للصناعة الموجهة الخدمات

 : التالية المالي األداء معايير تقديم

 السابقة أو الحالية للسنة موجب األصول صافي . 
 األخيرة الثالثة السنوات من األقل على لسنتين موجبة االستغالل نتيجة  . 

 من تتسلمه الذي المساءلة دفتر على تجيب أن المؤسسة على يجب هذا إلى إضافة
عادة الصناعة وزارة الوزارة طرف  المتعلقة األسئلة من مجموعة على يحتوي حيث الهيكلة، وا 

 .1العامة بوضعيتها

 
                                                           

غير منشورة  ، رسالة ماجيسترتأهيل المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية في ظل منطق التبادل الحر األورومتوسطية، أحمد بوشارب 1
 .147 .ص : كلية العلوم االقتصادية(،جامعة الجزائر)
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 :المؤسسة معلومات .2

من  المالية المساعدات من وكذا التأهيل برنامج من االستفادة فيتلتزم المؤسسة ترغب 
الصناعية، وأن تتقدم بملف لمديرية تأهيل المؤسسات  التنافسية ترقية طرف صندوق

 :الصناعية و يتكون من الوثائق التالية

 نوع تحديد مع التأهيل برنامج تبني في المؤسسة رغبة عن تعبر التي النية رسالة -
 . معمقة غير أو شاملة دراسة كانت إذا الحالة

 . المؤسسة طرف من مملوءة األهلة معايير وثيقة -
 . المعينة للمؤسسة األولية المعلومات استثمار -
 محاسب خبير طرف من مبررة األخيرة سنوات للثالث المحاسبة الوضعية من نسخة -

 . معتمد
 . التجاري السجل من نسخة -
 . الجنائية التعريف بطاقة من نسخة -
 .1االجتماعية للتأمينات الوطني للصندوق األخير التصريح من نسخة -
 :التأهيل مراحل .3

تطلب المؤسسة مساعدة مالية في إطار صندوق ترقية التنافسية الصناعية بتقديم 
لتي الملف المتكون من الوثائق المذكورة سابقا إلى مديرية تأهيل المؤسسات االقتصادية ا
ت تعالج هذا الملف مباشرة بعد استقباله وتكون هذه المعالجة ضمن معايير قبول المؤسسا

 :اأهيل. وتقوم هذه األخيرة بدراسة الملف عن طريق نوعين من الدراسة وهمفي برنامج الت

 دراسة عامة ) شاملة(*

 في اهذ وتحقق المادية وغير المادية باالستثمارات المتعلقة المالية المساعدات وتشمل
 .حرية بكل المؤسسة تختاره دراسات مكتب الدراسة بهذه ويقوم أسابيع ثمانية أقصاه أجل

 

                                                           
1  Fonds de promotion de la compétitivité industrielle, op.cit.p.03.  
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 ) معمقة غير (مخففة دراسة *

 فقط المادية غير االستثمارات على يقتصر محدود أو قصير التأهيل برنامج يكون
 أربعة أقصاه أجل في الدراسة هذه وتتم) برمجيات تقنية، مساعدات دراسات، تكوين،(

 .1أسابيع

 المالية المساعدات .4

تقدم المساعدات المالية مباشرة للمؤسسات الصناعية على أن تنفيذ مخطط التأهيل 
يبقى على عاتق المؤسسة مع إحترام اإلجراءات المرافقة لبرنامج التأهيل، هذه المساعدات 
المالية التي للمؤسسة الحق من اإلستفادة منها هي منح تحفيزية موجهة لتطوير التنافسية 

امج عادي وبسيط يتم من خالله تمويل المؤسسة ومساندتها ماليا، هذه الصناعية وليست برن
المنح البد أن تتبع بسلسلة من األعمال لدعم وتجسيد اإلستراتيجية الهادفة إلى تحقيق 

 2تنافسية دائمة على مستوى اإلقتصاد الكلي.

 فالمساعدات المالية المتعلقة بتكاليف الدراسة )عامة أو مخففة( تكون كاألتي

 : حدود في) معمقة غير أو الشاملة (الدراسة رسوم خارج التكاليف من80% 

  (1500000) جزائري دينار ألف وخمسمائة مليون : الشاملة الدراسة :األولى الحالة

 (800000)   جزائري دينار ألف ثمانمائة : معمقة غير الدراسة : الثانية الحالة

 : التنفيذ حيز التأهيل برنامجأما الوضع 

  .رسومال خارج المادية غير االستثمارات اإلجمالي من %80 : الثانية والحالة األولى الحالة

                                                           
 . 127 .، صمرجع سابق ،أوشن 1

اه غير منشورة دكتور أطروحة ، قياس فعالية برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المغرب العربي، حسين يحي  2
 . 205 ،204 .ص ص (،2013 -2012العلوم اإلقتصادية، كلية  :جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان)
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 عشرين حدود في الرسوم خارج المادية االستثمارات اإلجمالي من %10 : األولى الحالة
 .1التمويل طريقة كانت مهما جزائري ( دينار20000000) مليون

 ة المتوسطالمؤسسات الجزائرية الصغيرة و يل برنامجي التأه :المطلب الثاني

 بتجسيد الجزائر قامت والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بقطاع النهوض سبيل في
 لوزارة المباشر اإلشراف تحت األول المؤسسات، من النوع هذا لتأهيل أساسيين برنامجين
 مع التعاون نتيجة فهو الثاني أما التقليدية والصناعات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات

 MIDA.   ميدا ببرنامج ويعرف األوروبي االتحاد

 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني البرنامج :األول الفرع

 البرنامج مضمون .1

 من عليه الموافقة وتمت عامل، 20 من أقل تشغل التي للمؤسسات موجه برنامج هو
 08 يوم الوزراء مجلس عليه وافق كما ،2003ديسمبر 10 يوم الحكومة مجلس طرف
 من تمويله ويتم 2006 سنة في تنفيذه وبدأ سنوات 6 يغطي البرنامج وهذا ، 2004مارس
 ب له المخصصة الميزانية تقدر حيث والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل صندوق طرف

 2ج.د مليار6 

 الصغيرة المؤسسات وتطوير لترقية التوجيهي القانون إطار في البرنامج هذا يندرج
التي تنص  2001-12-12المؤرخ في  18 -01من القانون  18المادة  السيما وسطةتوالم

بالمؤسسات في إطار تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقوم الوزارة المكلفة على أنه "
المتوسطة بوضع برامج التأهيل المناسبة من أجل تطوير تنافسية المؤسسات وذلك الصغيرة و 

 3."المنتوج الوطني ليستجيب للمقاييس العالميةبغرض ترقية 

 
                                                           

 .97 .ص، مرجع سابق، عليواش 1
 .109، ص المرجع نفسه 2
المتعلق بتوجيه وترقية المؤسسات الصغيرة  12/12/2001المؤرخ في  01/19من المرسوم  18المادة الجريدة الرسمية،  3

  .04، ص 77رقم  ع.والمتوسطة، 
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 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني البرنامج تطبيق دوافع .2

 قلأ تشغل التي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع تشمل ال السابق التأهيل برنامج  - 
 جزء أن أي والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إجمالي من % 97 تمثل حيث عامل 20 من
 .سابقا المطبقة التأهيل ببرامج معني غير منها كبير

 رجيةالخا التجارة تحرير و الخارجية األسواق على االنفتاح لسياسة الجزائر انتهاج إن -
 امنه والمتوسطة الصغيرة وخاصة الجزائرية المؤسسات على يحتم الجمركية الحواجز وتفكيك
 .لهالتأهي خاصة برامج يتطلب ما وهذا والتنظيمي التسييري التكنولوجي، بمستواها االرتقاء

 لإلصالحات الثاني الركن بالجزائر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنمية تشكل -
 للضمان الوطني الصندوق لدى بهم مصرح عامل 924746 حوالي االقتصادية، وتشغل

 .1اإلجمالي الداخلي الناتج في 47℅ من بأكثر وتساهم CASNOSاألجراء لغير االجتماعي

 البرنامج أهداف .3

 :يلي كما وخاصة عامة أهداف والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل لبرنامج

 :العامة األهداف -أ

 بين والخدمات السلع وحركة المبادالت تحرير متطلبات مواجهة إلى البرنامج هذا يهدف
 في يالتكنولوج التطور مواكبة على قادرة المؤسسات بجعل وذلك والجزائر، األوروبي االتحاد

 الخ. …واإلبداع والجودة األسعار مستوى على تنافسيتها تحسين وكذا األسواق،

 الطرق ومواكبة التغيرات مع التكيف المؤسسات على يجب األهداف هذه ولتحقيق
 ةالبشري الموارد وتأهيل وتكاليف الجودة بتسيير يتعلق فيما خاصة التنظيمية والسياسات
 .التقنية والمعرفة الجديدة التقنيات على والحصول

 

 

                                                           
 .110 .، صمرجع سابق واش،يعل 1
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 الخاصة األهداف-ب    

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني للبرنامج الخاصة األهداف تتمثل
 :التالي في الجزائرية

 والمتوسطة الصغيرة الجزائرية المؤسسات تنافسية لتطوير أعمال مخطط ووضع تحليل 
 تنافسيتها وتحسين والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأهيل وطنية سياسة وتنفيذ إعداد. 
 البرنامج تمويل ومصادر مخططات حول التفاوض. 
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل برنامج ومتابعة وتنفيذ تحضير. 
 وتطوير تحسين أجل من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات يخص للمعلومات بنك وضع 

 .1تنافسيتها
 البرنامج من االستفادة شروط .4

  :يةالتال النقاط في نذكرها الشروط من مجموعة إيفاء المؤسسة على البرنامج من لالستفادة

 .سنتين لمدة األقل على نشاط ولها جزائرية، المؤسسة تكون أن -
    .لمتوسطةاو   الصغيرة المؤسسات قطاع إلى انتماءها -
 .متوازن مالي هيكل لها يكون أن  -
 .تها وخدماتهامنتجا تصدير على القدرة لها التي المؤسسات -
 2.التكنولوجية التنمية معايير لها أو تنموية قدرات تمتلك التي المؤسسات -
 :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني البرنامج أجهزة .5

 ومختلف العمل أرباب جمعية مع بالتشاور استحداثها تم أجهزة أربع العموم، في هي
 :يلي فيما نوضحها المهنية، الجمعيات

 القروض ضمان صندوق. 
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات استثمارات قروض ضمان صندوق. 

                                                           
 . 122.، ص مرجع سابق ،عبد الكريم 1
ملتقى الدولي حول مداخلة مقدمة لل، مقومات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعوقاتها في الجزائرعبد القادر بابا،  2

 .149 .ص (،2006افريل  18و 17جامعة الشلف يومي) متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية
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 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة. 
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني الصندوق. 
   FGAR والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات ضو القر  ضمان صندوق .أ

 11/11/2002المؤرخ في  373-02المرسوم التنفيذي رقم أنشئ الصندوق بمقتضى 
للقيام بالمهمة األساسية المتمثلة في تسهيل الحصول على القروض البنكية لفائدة المؤسسات 

 عمومية مؤسسة ( هوFGARكما أن صندوق ضمان القروض ) 1الصغيرة و المتوسطة.
 و الصغيرة المؤسسات تستفيد وحتى والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات وزارة وصاية تحت

 البنكية للقروض األهلية معايير تستوفي أن يجب فانه الصندوق هذا ضمانات من المتوسطة
 .2دج مليون 50 ب للضمان القابلة للقروض األدنى المستوى ويحدد

من ضمانات  إن كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلنتاجية الجزائرية مؤهلة لإلستفادة
الصندوق وتعطى األولوية إلى المؤسسات التي تعرض مشاريع تتجاوب مع أحد هذه 

 :المعايير

 المؤسسات التي تساهم باإلنتاج أو التي تقدم خدمات غير موجودة في الجزائر. -
 المؤسسات التي تعطي قيمة مضافة معتبرة للمنتوجات المصنعة. -
 .المؤسسات التي تساهم في تخفيض الواردات -
 المؤسسات التي تساهم في رفع الصادرات -
 المشاريع التي تسمح بإستخدام المواد األولية الموجودة في الجزائر. -
 ا.المشاريع التي تحتاج إلى تمويل قليل بالمقارنة بعدد مناصب الشغل التي ستخلقه -
 المشاريع التي توظف يد عاملة مؤهلة. -
 نسبة بطالة كبيرة. المشاريع التي تنشأ في مناطق بها -
 المشاريع التي تسمح بتطوير التكنولوجية الحديثة. -

 
                                                           

وض يتضمن إنشاء صندوق ضمان القر  11/11/2002المؤرخ في  02/373التنفيذي رقم المرسوم  ،الجريدة الرسمية  1
 .13/11/2002بتاريخ  74 .المتوسطة، عالمؤسسات الصغيرة و 

 .114 .، صمرجع سابقمدخل،   2
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 المؤسسات التي ال يمكنها اإلستفادة من ضمانات الصندوق هي

نون المؤسسات التي ال ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب القا -
 المتوسطة.التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و 

 من دعم مالي من الدولة. المؤسسات التي إستفادت -
 المؤسسات المسعرة في البورصة. -
 شركات التأمين. -
 الوكاالت العقارية. -
 الشركات التي تنشط في مجال التجارة فقط. -
 القروض التي تهدف إلى إعادة تمويل قروض قديمة. -
 1المشاريع التي تحدث تلوث كبير للبيئة. -

 
 CGCI/ PME  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات استثمارات قروض ضمان صندوق .ب

إن صناديق الضمان هي آلية تمويلية تسهل المؤسسات الطريق للوصول لخطوط القروض 
المحلية أو األجنبية لتمويل إستثماراتها ولهذا الغرض فقد تم إنشاء الصندوق الوطني لضمان 

 -04بأمر رئاسي رقم  CGCI/PMEقروض إستثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 قدره مال برأس أسهم ذات شركة هو الصندوق هذا نإف 19/04/2004.2رخ في مؤ  134
 60بنسبة الخزينة وتساهم المال رأس من % 40 بنسبة البنوك فيه تساهم دج، مليار 30

 الصغيرة المؤسسات منها تستفيد التي البنكية القروض تسديد ضمان إلى ويهدف%
 في المساهمة المالية والمؤسسات البنوك تقدمها والتي االستثمارات لتمويل لمتوسطةاو 

 وال دج، مليون % 50 ب للضمان القابلة للقروض األقصى المستوى ويحدد الصندوق،
 3سنوات. 07وتكون مدة الضمان  ،االستهالكية القروض الصندوق هذا ضمانات من تستفيد

 
                                                           

 .210،209 .، ص صمرجع سابقيحي،   1
يتضمن األساسي الصندوق ضمان قروض  19/04/2004المؤرخ في  04/134المرسوم الرئاسي رقم  ،الجريدة الرسمية  2

 .30، ص 27 .،ع28/04/2004إستثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بتاريخ 
 .115 .، صمرجع سابق مدخل  3
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 ANDPMEوالمتوسطة  الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطنية الوكالةج.    

بموجب  ANDPMEالمتوسطة وطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و إنشاء الوكالة التم 
 ذات عمومية مؤسسة هي 2005.1مايو  03الصادرة في  165-05المرسوم التنفيذي رقم 

 وزير وصاية تحت وهي المالي، واالستقالل المعنوية بالشخصية تتمتع إداري طابع
 :التالي المهام تتولى والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات

  .وضع إستراتيجية قطاعية لترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 .وضع البرنامج الوطني للتأهيل حيز التنفيذ وضمان متابعته 
 .ترقية الخبرة واإلستشارة فيما يخص إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 .قتراح التعديالت الالزمة  تقييم فعالية تنفيذ البرنامج وا 
 .متابعة المؤسسة من حيث اإلنشاء التخلي وتغيير النشاط 
 .ترقية البحث في مجال اإلعالم واإلتصال 
 .جمع إستغالل ونشر المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  التنسيق مع الهيئات المعنية فيما يخص مختلف برامج التأهيل لقطاع المؤسسات

 الصغيرة والمتوسطة.
 2التقني والتكنولوجي للمستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تقديم الدعم 

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لتأهيل الوطني الصندوقد.   

ت وصاية وزير المؤسسات الصغيرة يكون تح 2006أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 
فإن المؤسسات  ،2043-06من المرسوم التنفيذي  04المتوسطة وحسب نص المادة و 

الصغيرة والمتوسطة المؤهلة التي تستفيد من هذا الصندوق هي المؤسسات الخاضعة للقانون 

                                                           
المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات  03/05/2005المؤرخ في  05/165المرسوم التنفيذي  ،الجريدة الرسمية  1

  .04/05/2005بتاريخ  ،47ع. ة وتنظيمها وسيرها،الصغيرة والمتوسط

2  Ahmed .G, Agence nationale pour le développement de la PME, PME-magazine Algérie N°31 

,(juillet- Aout 2005), P. 11.   
سير حساب التخصيص  يحدد كيفيات 04/07/2006المؤرخ في  06/240المرسوم التنفيذي رقم  ،الجريدة الرسمية 3

 .09/07/2006الصادر في  45 .الذي عنوانه الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ، ع 302-124الخاص
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 1( والمؤسسات التي تعترضها صعوبات مالية،02الجزائري وتنشط في القطاع منذ سنتين )
 الصغيرة بالمؤسسات المتعلقة التأهيل نشاطات بتمويل يقوم فانه الصندوق هذا وحسب
 :يلي كما فيه تنشط الذي المحيط إلى إضافة طةوالمتوس

 ةالموجه التأهيل نشاطات تتمثل :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لفائدة التأهيل نشاطات 
 :التالية العناصر في والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات

 االستراتيجي بالتشخيص المتعلقة الدراسات. 
 المقبولة. المؤسسات تأهيل مخططات إعداد 
 لة.المقبو  المؤسسات تأهيل مخططات تنفيذ 
 السوق. دراسات إعداد 
 الجودة مطابقة على اإلشهاد على الحصول قصد المرافقة . · 
 والمتوسطة. الصغيرة المؤسسات موظفي تكوين مخططات دعم 
 الصناعية. والملكية والقياسة التقييس مجال في الدعم أنشطة 
 الصغيرة المؤسسات مستوى على والتطوير والبحث التكنولوجي االبتكار دعم 

 والمتوسطة.
 المحيط نشاطات تتعلق :والمتوسطة الصغيرة المؤسسات محيط لفائدة التأهيل نشاطات 

 :التالية بالمجاالت
 النشاطات. شعب عن الدراسات إنجاز 
 النشاطات لشعب االستراتيجي الموقع حول الدراسات إعداد .  
 والية لكل عامة دراسات إنجاز.  
 التأهيل. برنامج وتأطير فهم تعميم قصد المهنية الجمعيات قدرات تدعيم 
 قصد والمتوسطة الصغيرة والمؤسسات المالية المؤسسات بين المالية الوساطة تطوير 

 تسهيل.
 البنكية القروض على الحصول. 

                                                           
 .155 .، صمرجع سابقبوشارب،   1
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 المؤسسات الوطني لتأهيل البرنامج حول تحسيسي إعالمي مخطط وتنفيذ إعداد 
 .والمتوسطة· الصغيرة

 1البرنامج ونتائج آثار وتقييم متابعة 
 

 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل إجراءات   .6
 في المعتمدة اإلجراءات تلك عن والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل إجراءات تختلف ال

 :التالية المراحل في اإلجراءات هذه أهم وتتمثل الصناعية، المؤسسات تأهيل

 عداد والمتوسطة الصغيرة المؤسسة لوضعية العام االستراتيجي التشخيص  خطة وا 
 .التمويل ومخطط التأهيل

 الصغيرة المؤسسات لتطوير الوطنية الوكالة طرف من التأهيل برنامج تبني. 
 التأهيل خطة ومتابعة تنفيذ. 
 اآلتي في وتتمثل المالية، المساعدات منح: 

 ℅100جزائري دينار 600000 حدود في االستراتيجي التشخيص تكلفة من. 
 ℅100 المادية غير االستثمارات تكلفة من.  
 ℅20 المادية االستثمارات تكلفة من.  

 مادية استثمارات( جزائري دينار مليون 05 ب التأهيل خطة لتمويل األقصى المبلغ ويقدر
 عامل أجر تكلفة بتحمل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة تقوم كما ،)مادية وغير

 بعض يشمل اإلجراء وهذا المؤسسة تنافسية تحسين أجل من سنتين لمدة متخصص
 .الوزارة تحددها التي المؤسسات

 نتائج أي يوجد ال لذا التنفيذ من األولى مراحله في هو البرنامج هذا أن إلى اإلشارة وتجدر 
 .2البرنامج بهذا متعلقة محققة

 

                                                           
ت الصغيرة لوطني لتأهيل المؤسسانفقات الصندوق ايحدد إرادته و  07/02/2007قرار وزاري مشترك مؤرخ في  ،الجريدة الرسمية 1
 .18/03/2007بتاريخ  ،18ع. المتوسطة،و 
 .112 .ص ،مرجع سابق، عبد الكريم 2
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 MEDA ميدا برنامج : الثاني الفرع

 ميدا برنامج مضمون .1

 المؤسسات تأهيل إطار في األوروبي الجزائري والتنسيق التعاون يجسد برنامج هو
سنوات  05 على يمتد ،العام 20عشرين من أكثر تشغل التي والمتوسطة الصغيرة

مليون أورو مساهمة  57مليون أورو ) 62,9( ورصدت له ميزانية تقدر ب2002/2006)
مساهمة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  مليون أورو 3,4 اإلتحاد األوروبي،

مليون أورو مساهمة المؤسسات المستفيدة(، يسيره فريق مختلط  2,5والصناعات التقليدية، 
يجمع بين خبراء جزائريين وأوروبيين، يتوفر على خمس وحدات جهوية الجزائر، عنابة، 

 1غرداية، وهران، سطيف.

 :ميدا برنامج ومحاور أهداف .2

 والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات التنافسية القدرة من الرفع وهو للبرنامج الرئيسي الهدف
 يهدف كما الجزائر، في واالجتماعية االقتصادية التنمية في أكثر المساهمة بهدف الجزائرية

 ووضع المتوسطة و الصغيرة المؤسسات من أكبر ومردودية فاعلية زيادة إلى البرنامج هذا
 محاور ثالث في ميدا الدعم برنامج يرتكز األساس وعلى هذا لتطويرها المالئمة الشروط

 2:التالي الشكل في الموضحة

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 142 .، صمرجع سابق عليواش  1
ملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل مداخلة لل، أثر الشراكة األوروجزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نوري منير 2

  .874 .ص (،2006أفريل  18، كلية العلوم اإلقتصادية :جامعة الشلف) الدول العربيةالمتوسطة في رة و المؤسسات الصغي
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 محاور برنامج ميدا

  
 
 

 دعم مباشر المؤسسات 
 الصغيرة و المتوسطة                             

 
 دعم تمويل المؤسسات
 الصغيرة و المتوسطة

 
 دعم محيط المؤسسات                                                

 الصغيرة و المتوسطة                                                              
 

 ميدا برنامج محاور: 04الشكل رقم 

 ام من خالل المساعدة في القي : لدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةا
ت تقوية تنافسية المؤسسابالتشخيص اإلستراتيجي والنشاطات المرتبطة بالتأهيل و 

 تكوين اإلطارات والمسيرين ورؤساء المؤسسات.و 
 من خالل وضع تسهيالت للتمويل  : دعم تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

البنكي للمؤسسات المعنية بوجود هيئات المساندة والمرافقة للمؤسسات مثل 
 .(CGCI/PME أو FGARالضمان ) صندوق

 من خالل قيام وزارة المؤسسات  :دعم محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية الجزائرية بتنظيم ملتقيات لجمعية أرباب
العمل والجمعيات المهنية والحرفية وغرف التجارة والصناعة الجزائرية بهدف تهيئة 

 1المؤسساتي.المحيط 

                                                           
 . 221 .، صمرجع سابق يحي،  1



 ل الشراكة األجنبيةتأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة من خال : الفصل الثاني

 

 

 
- 84 - 

 :التنفيذ وسائل .3
 التأهيل وعمليات التشخيص. 
 المعلومات على والحصول التكوين. 
 شركاء عن والبحث لألعمال مخطط. 
 البنوك مع تعامالتها في المؤسسات ومساعدة للتمويل مخطط إعداد. 
 1القرض تغطية عملية وتسهيل القروض ضمان صندوق مع العمل. 

 :ميادينه .4
 االستراتيجي التطور. 
 والتسويق التجارة. 
 والتنظيم األعمال إدارة. 
 البشرية الموارد تسيير. 
 والمحاسبة المالية. 
 التسيير مراقبة. 
 2والمخزون تالمؤوناالتكاليف،التنظيم،الجودة،الصيانة، في التحكم(اإلنتاج(. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .143 .، ص، مرجع سابقعليواش 1
 المكان نفسه.  2
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 أفاق تطبيق الشراكة األجنبية في الجزائر :المبحث الثالث
 مستقبلية الشراكة األجنبية في الجزائر :المطلب األول

في تصريح ألحد المسؤولين في الحكومة: إن ما نريده من الشراكة هو الحصول على 
مناصب الشغل ، الحفاظ على ، رفع اإلنتاج، تحسين جودة المنتجاتتكنولوجيات جديدة

حتمال كسب حصص في األسواق الدوليةتوفير المزيد منها، و و    .ا 
حيث أن العناصر التي تقوم عليها التنافسية ال ترتبط حاليا فقط بالتكاليف المالية لعوامل 

فعالية مصادر اإلبتكار فأكثر بنوعية الهياكل القاعدية واألدوات و اإلنتاج بل إنها ترتبط أكثر 
فيها  إلكتساب التكنولوجيات الجديدة والتحكم التسيير للمؤسساتوالقدرات التقنية والتنظيمية و 

  .مالئمة إستراتيجياتها للسوقو 
فاق وتقدر اإلستثمارات الواجب تنفيذها من أجل تطوير قدرات الصناعة الجزائرية في آ

% و نحافظ على  .14، حتى نضمن نموا بنسبة مليون دينار 520بحوالي  2012
  :، لذلك تم تصور ما يليمنصب شغل 600000

 وعات ت المباشرة األجنبيـة مع المجمتطوير الصناعات ضمن شراكـة اإلستثمارا
 498بإستثمار صيدلة )، الالصناعيـة الكبرى واألمر يتعلق بفروع اإلسمنت، الميكانيك

ات المتعاملـة مع قطاع الطاقـة بعض الصناع(، اإللكترونيك و مليون أورو
  .المحروقـاتو 
 ،والمتمثلة في فروع الصناعات الغذائية  ترقية الفروع الصناعية ذات الطابع الجهوي

مبيدات ، األسمدة و ، المواد الحديديـة الطويلـة(مليون أورو 2870)بإستثمار 
 .األعشـاب

إلى المنظمة  االنضمامإلقامة منطقة التبادل الحر، وكذا  االستعدادكل هذا من أجل 
تجارية إستراتيجية العالمية للتجارة، حيث تعتبر منطقة البحر األبيض المتوسط منطقة 

خاصة بالنسبة للدول األوروبية حيث يمثل التبادل التجاري عن طريق المناطق الحرة أحد 
المتحصل عليها من هذه  لالمتيازاتالمتقدمة نظرا  لالقتصادياتاألهداف اإلستراتيجية 

المعامالت، ولذلك تسعى المؤسسات الكبرى إلى توسيع نطاق نشاطها مع دول الضفة 
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الشراكة األورومتوسطية دورا  اتفاقيةية والشرقية للبحر األبيض المتوسط، حيث تلعب الجنوب
هاما في إنشاء منطقة التبادل الحر التي تمت مع تونس المغرب و األردن لكن تأخرت مع 

وسيتم بموجبه  ،2001ول مع الجزائر إال في نهاية الجزائر، حيث لم يمض إتفاق البروتوك
وال  االقتصاديةإنشاء منطقة تجارية إقليمية أورومتوسطية تستثمر في مختلف األنشطة 

، فالمدة المحددة لتجسيد هذه ناعي فقط كما هو الحال عليه اآلنتقتصر على المجال الص
 .2010التعامالت تبتدئ من سنة 

 

األجنبية مما أدى  االقتصاديةة على الشراك االستثماريةالجزائر في تمويل مشاريعها  اعتمدت
من الناحية اإلنتاجية المساهمة فيه ساتها العمومية لألجانب و إلى فتح رأس مال مؤس

وقطاعات ، مما أدى إلى تهافت المستثمر األجنبي على الجزائر، لكن في أنشطة والتسييرية
 )بعض الفروع الصناعيةخاصة ذات مزايا نسبية )قطاع المحروقات و 

جزائرية تهدف إلى تعدي هذين القطاعين ـالجزائر في إطار الشراكة األورو يجيةإن إسترات
  1.لمحاولة إنعاش قطاعات أخرى محركة للتشغيل عموما كالقطاع الزراعي مثال

 

الشراكة األجنبية كوسيلة هامة لتأهيل المؤسسات الجزائرية  :المطلب الثاني
 الصغيرة والمتوسطة.

تلبية  على قدرتها عدم يبرز الجزائرية الصغيرة والمتوسطةواقع المؤسسات  إن   
 أو الكمية أو الجودة حيث من وخدمات سواء سلع من المحلية االحتياجات الضرورية للسوق

 الجودة مواصفات واكتساب الموضوعية الشروط على استيفاء قادرة غير معظمهاف السعر
 عند أو المحلية السوق في تنافسية الكتساب قدرات من العوامل األساسية أصبحت التي

 مما منتجاتها وأسعار تكاليف إنتاجها ارتفاع ذلك إلى الدولية، يضاف إلى األسواق نفاذها
 القدرات فإن رفع إنتاجها لذا في بالتخصص تسمح لها نسبية  مزايا اكتساب من حرمهاي

 على مستوى والتجديد التغيير إحداث قدرتها على مدى على يتوقف المؤسسات لهذه التنافسية
                                                           

تاريخ ، https://www.alg17.com/vb/threads/thread 6823- "الشراكة األوروبية في الجزائر "، الموقع االلكتروني: 1
 .25/06/2017، االطالع

 

https://www.alg17.com/vb/threads/thread-%206823
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السوق  في منتجاتها وطرح وفترات التسليم والتسييرية التنظيمية وطرقها اإلنتاجية هياكلها
 وتكنولوجيا والتطوير واإلبداع والبحث الجودة مستوى وتحسين اإلنتاج تكاليف وتخفيض

 1اإلنتاج والتسويق.

غيرة المؤسسات الجزائرية الصوفي هذا االطار تعتبر الشراكة األجنبية وسيلة هامة لتأهيل 
والمتوسطة خاصة في ظل تحرير التجارة الخارجية وتوقيع اتفاق الشراكة مع االتحاد 

 األوروبي كونها تساهم في تحسين تنافسية هذه المؤسسات من خالل ما يلي:

لحصول على المعرفة واالستفادة من التكنولوجيا المتطورة التي تحوزها المؤسسات ا -
يادة تالي ز وتوظيفها في العمليات اإلنتاجية مما يؤثر إيجابا على جودة المنتجات وبالاألجنبية 

 .درجة والء المستهلكين

كتساب المسيرين الجزائريين للخبرة والتقنيات الجديدة من خالل االحتكاك مع المؤسسات ا -
جزائرية األجنبية التي تمتلك وسائل تسييرية حديثة من شأنها إضافة قيمة للمؤسسات ال

 .كتها في عمليات اإلدارة والتنظيمإضافة إلى مشار 

خفيض التكاليف نتيجة لالستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير حيث تلعب التكاليف دورا ت -
لى هاما في قياس تنافسية المؤسسة ومدى تأهيلها نظرا لتأثيرها على األسعار مما يؤثر ع

 .ى حجم المبيعات واإليراداتثير علالطلب على المنتجات وبالتالي التأ

فع معدالت الربح حيث أن تخفيض التكاليف نتيجة لزيادة حجم اإلنتاج سيؤدي إلى ر  -
لى إارتفاع معدالت األرباح كما أن تحقيق معدالت عالية من األرباح وبصورة مستمرة يؤدي 

 .ةمجال تواجدها في األسواق الدوليضمان بقاء المؤسسة ضمن قطاع نشاطها وتوسيع 

ارتفاع المبيعات المحلية وتوسيع نطاق تواجد هذه المؤسسات على مستوى األسواق  -
العالمية نظرا لزيادة حجم اإلنتاج وارتفاع جودة المنتجات نتيجة الستعمال أحدث التكنولوجيا 

                                                           
الشراكة  استراتيجيات ترقية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستويين الكلي والجزئي لتعظيم مكاسبذهبية لطرش،   1

ملتقى الدولي حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد الجزائري وعلى منظومة المؤسسات ، مداخلة للاألورو جزائرية
 .09ص.  (،2006نوفمبر 14-13الصغيرة والمتوسطة )جامعة سطيف، 
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ودتها العالية وأسعارها وبالتالي زيادة درجة رضا المستهلكين عن المنتجات التي تتميز بج
 .المنخفضة

حسين اإلنتاجية من خالل ارتفاع حجم اإلنتاج الكلي وانخفاض حجم عوامل اإلنتاج ت -
 .مستعملة نتيجة للتقدم التكنولوجيال

لحصول على مصادر جديدة للتمويل مما يساعدها على متابعة نشاطاتها بصفة مستمرة ا -
 وتوسيع مجاالت نشاطاتها نظرا لتوفرها على األموال الالزمة لذلك.

لذا فتعتبر الشراكة مع المؤسسات األجنبية وسيلة فعالة من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات 
المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة من خالل ما تملكه المؤسسات األجنبية من مزايا 

الجهود واإلمكانيات والمؤهالت بين  وبتضافر لجزائريةاإضافية ال تتوفر عليها المؤسسات 
الجزائرية واألجنبية يكون األداء المحقق أكثر تميزا ويستفيد كل طرف من أثر  المؤسسات

 1تآزر الموارد واإلمكانيات.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .128،127ص .ص . ،مرجع سابق، عبد الكريم  1



 ل الشراكة األجنبيةتأهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة من خال : الفصل الثاني

 

 

 
- 89 - 

 الفصل خالصة
 خالل من والمتوسطة الصغيرة المؤسسات بتأهيل الجزائر اهتمام واضحا كان         
 بتعاون مدعوما المسار هذا في كبيرة مجهودات وشحذ المؤسسات هذه تأهيل برامج تسطير
 للمؤسسات التنافسية قدرة من الرفع بهدف ذلك كل متعددة ودول هيئات مختلف من دولي

 خالل من االقتصادي االنفتاح جراء أسواقها في األجنبية المؤسسات ستواجه التي الجزائرية
 البرامج انقسمت بحيث االقتصادية، للعولمة المختلفة واآلثار الحرة التجارة أبواب فتح

 استفادت حيث الصناعية بالمؤسسات خاصة برامج إلى الوطنية المؤسسات لتأهيل الجزائرية
 .بالصناعة المتصلة الخدمات أو الصناعة مجال في تعمل التي المؤسسات منه

 لم التي والمتوسطة الصغيرة للمؤسسات مخصصا كان التأهيل برامج من الثاني الشق أما
 .الجزائر في االقتصادية المؤسسات من كبيرة نسبة تمثل وهي األول البرنامج يشملها
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 الخاتمة                  
ن خيار ستعراض مختلف فصولها ومباحثها كنتيجة عامة إلى أإخلصت الدراسة بعد 

من جلب في انعاش االقتصاد الوطني  همية بالغةل عنه ذلك وأنها  تكتسي أة ال بديالشراك
 تحويل التكنولوجيا والمنافسةاالموال االجنبية وخلق مناصب وتوفير العملة الصعبة و لرؤوس 

نظرا لزيادة معدل التبادالت  الدولية كما انها عبارة عن فكرة استراتجية لتنمية بين المؤسسات،
و المؤسسات في اطار تعاوني المبني على عالقات مميزة عمادها أالتى تقوم بها المؤسسة 

توسيع المتطلبات المدى المتوسط والطويل االجل والموجه الى خلق و  شترك فيالبحث الم
 تحديدتحقيق المصالح المشتركة من جهة و القائمة على وهي العالقة المشتركة و  ،يةالضرور 

الخاصة ى للوصول الى الغايات المنشودة و مساهمات كل طرف من جهة اخر مدى قدرات و 
 سواق جديدة.أبواب للمؤسسة على ألاكما تفتح 

لكن تظل هذه المكاسب رهينة بقدرات المؤسسة االقتصادية في االستفادة من فرص 
 الحل المثالي لكل الصعوبات برتلكنها ال تع ،أثارها اإليجابيةن الشراكة رغم أحيث  الشراكة،

ثار سلبية تنعكس على المؤسسات أالمؤسسات فهي ايضا تخلق  التى تواجهها هذه
رباح لكل شريك كما تؤدي ألرات وفقا لنية تعظيم ااان المؤسسة تتخذ قر  حيث االقتصادية،

يضا عدم القدرة كما نجد ا المساواة، مبدأخر يمحى ألالى غلبة وهيمنة احد شركاء على ا
لى فقد إضافة إ اكبر،شكاليات إغلب االحيان الى أعلى تسوية الخالفات البسيطة تؤدي في 

لكن بالرغم من كل هذه  او اخفاق احد االطراف بااللتزام بوعوده، فالسالملكية في اإل
االنتقادات إال اننا نجد الكثير من الكتاب يساندون الشراكة اجماال معتبرين ان اثر قويا في 

الجزائر التى سعت  نجدتلجا اليها خاصة الدول النامية، و تقوية المنافسة لدى الشريكات التى 
من خالل سياسة االنتقال من االقتصاد المخطط الى اقتصاد  ثماريالى تحسين مناخها االست

لقد ساعدها في ذلك جملة من العوامل الداخلية االنفتاح على الشراكة االجنبية و السوق و 
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 التأهيلالى التطور الحاصل في مجال التكنولوجية،حيث اصبح  باإلضافةالخارجية  أخرىو 
 سسة من اجل تحسين تنافسيتها.التى تنطلق منها المؤ  الركيزة االساسية

التكنولوجية للمؤسسات الصغيرة  صبح التأهيل اكثر تركيز على المتطلباتلذا أ 
المحافظة حصتها في السوق ين تنافسية المؤسسات الجزائرية و المتوسطة فهو يرمى الى تحسو 

 المردوديةالمحلية لتصبح قادرة على المنافسة من ناحية الجودة كضمان للبقاء وتحقيق 
 صادية.االقت

تتيح الفرصة تلعب دور هام في تحقيق التنمية و نستنتج من خالل ذلك ان الشراكة 
لدول العالم الثالث للدخول كشريك لالستفادة من المميزات النسبية التى يمتلكها الشريك 

 جلب التكنولوجية الى دولت االقتصادية من اكتساب الخبرة و االجنبي حتى تتمكن المؤسسا
 المضيفة             

نظرا لإلصالحات التى  كما نجد رغبة الجزائر في االندماج في االقتصاد العالمي 
ضمانات وانين االستثمار من فترة ألخرى وقيامها بمنح التحفيزات و باشرتها من خالل تعديل ق

قق يمكن ان يتح وكل هذا ال ،واء في قطاع المحروقات او خارجيةتسهيالت للمستثمرين سو 
وقد سطرت الحكومة  التأهيلمن خالل تحسين المحيط االقتصادي عن طريق عملية  إال

المتوسطة،لكن رغم هذه المؤسسات االقتصادية خاصة الصغيرة و  لتأهيلالجزائرية عدة برامج 
بأداء جيد اكثر مما هي ان المؤسسات الوطنية مازالت مطالبة  إالالتحفيزات التطورات و 

االهتمام اكثر حات المحفزة في كافة الميادين و المواصلة في هذه االصالينبغي اذن  عليه،
بالمجال االقتصادي باألخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ألنها تشكل قطاعا هاما نظرا 

ذلك من خالل االهتمام جديا بعمليات ه في تحقيق التنمية االقتصادية و للدور الذي تلعب
 التأهيل.
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 ملخص  

متعددة لكنها تظل دائما خيارا استراتجيا لمواجهة ان الشراكة االجنبية متنوعة و       
تعتبر محركا اساسيا لتطوير المؤسسات االقتصادية  ألنها التحديات التى تفرضها العولمة،

فهي تضمن لها النقل الفعلي للتكنولوجية فتحسن  نظرا لما تحققه من مزايا لهذه المؤسسات،
كنمط للتعاون بين  بدأتفالشراكة  وتمكنها من المنافسة في االسواق العالمية، ادائها

حاليا اصبحت تمثل  سات االحتكارية التي تعاني منها،المؤسسات االقتصادية للحد من السيا
فمعظم الدول ومنها الجزائر نجدها تعمل  االطار العالم لعالقات التعاون فيما بين الدول،

خاصة  تأهيلذلك بوضع برامج و  على ترقية هذه االستراتجية للعمل بها في كل الميادين،
 تأهيلبرنامج  االقتصادية لتحقيق التنمية االقتصادية ومن هذه البرامج نجد، بالمؤسسات

درة تنافسية تؤهلها المؤسسات الصناعية من اجل تطوير المؤسسات الوطنية حتى تكتسب ق
لمنافسة المؤسسات االجنبية بعد االنفتاح االقتصادي وفتح ابواب التجارة الحرة،كما نجد 

في  هو برنامج يندرجو  سات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة،المؤس لتأهيلالبرنامج  الوطني 
،يهدف الى الذي اضافة الى برنامج ميدا اطار القانوني التوجيهي لترقية وتطوير المؤسسات،

وكذا زيادة فعالية ومرد  المتوسطة الجزائرية،رة التنافسية للمؤسسات الصغيرة و رفع من القد
 ودية اكبر ووضع الشروط المالئمة لتطويرها.

فالتأهيل وسيلة إلخراجها من دائرة التقييد الى افاق االحترافية وتحسين موقعه في        
 ن خالل االحتكاك مع المؤسسة االجنبية. اطار االقتصاد التنافسي ورفع ادائها م

 : الكلمات المفتاحية

 الشراكة األجنبية، المؤسسات اإلقتصادية الجزائرية، التأهيل.

 

 



Résumé 

 

           Le partenariat étranger est diversifié, mais c'est toujours une option 

stratégique pour faire face aux défis posés par la mondialisation, car il est un 

moteur clé pour le développement des institutions économiques en raison des 

avantages de ces institutions. Il garantit le transfert efficace de technologie et 

améliore ses performances et lui permet de concurrencer sur les marchés 

internationaux. La coopération entre les institutions économiques pour réduire 

les politiques monopolistiques qui en souffrent constitue actuellement le cadre 

du monde des relations de coopération entre les pays, la plupart des pays, y 

compris l'Algérie, travaillent à promouvoir cette stratégie pour travailler dans 

tous les domaines, Développer des programmes spéciaux pour les institutions 

économiques pour réaliser le développement économique Ces programmes 

comprennent la réhabilitation des entreprises industrielles afin de développer des 

institutions nationales afin d'obtenir une capacité concurrentielle à concurrencer 

les institutions étrangères après ouverture économique et ouvrir les portes du 

libre-échange. Le programme national de réhabilitation des petites et moyennes 

entreprises algériennes, En plus du programme MEDA, qui vise à accroître la 

compétitivité des petites et moyennes entreprises algériennes, ainsi qu'à accroître 

l'efficacité et la convivialité et mettre en place des conditions appropriées pour 

leur développement.  

      Adéquat et d'améliorer sa position dans le cadre d'une économie compétitive 

et augmenter ses performances par frottement avec l'institution étrangère. 

Mots-clés: 

Partenariat étranger, institutions économiques algériennes, réhabilitation. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

  

             The foreign partnership is diverse and multifaceted, but it is always a 

strategic option to face the challenges posed by globalization, because it is a key 

engine for the development of economic institutions because of the advantages 

of these institutions. It ensures the effective transfer of technology and improves 

its performance and enables it to compete in international markets. Cooperation 

between economic institutions to reduce monopolistic policies that suffer from 

them, currently constitute the framework of the world of cooperation relations 

among countries, most countries, including Algeria, are working to upgrade this 

strategy to work in all fields By developing special programs for economic 

institutions to achieve economic development. These programs include the 

rehabilitation program of industrial institutions for the development of national 

institutions so as to gain competitive ability to compete with foreign institutions 

after opening the economy and opening the doors of free trade. The MEDA 

program, which aims to raise the competitiveness of Algerian small and medium 

enterprises, as well as increase the effectiveness and the greater friendly and the 

status of evil Appropriate to develop them. 

     Rehabilitation is a means to remove it from the restriction department to the 

prospects of professionalism and improve its position within the competitive 

economy and raise its performance through contact with the foreign institution. 

key words : 

Foreign partnership, Algerian economic institutions, rehabilitation. 
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