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 شكر و تقدير
 

)....رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا  
.سورة النمل 91اآلية  ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين...(   

اهلل عليه و سلم: مصداقا لقول الرسول صلى    

ومن دعاكم فأحيوه ومن صنع  ومن سألكم باهلل فأعطوه ، " من إستعاذكم باهلل فأعيذوه،
.فإن مل جتدوا فأدعو له حىت تروا أنكم قد كافأمتوه " إليكم معروفا فكافئوه،  

 رــــــــــــــــــــــــالدكتور ساكر حممد العريب بوافر الشك األستاذ إىل أتقدم اإلخالصبصدق الوفاء و 
يف شكلها النهائي. االطروحة إخراجو الثناء على ما يسر يل من جهد ووقت يف سبيل    

و أتقدم لألساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة بوافر الشكر و االمتنان على قبوهلم 
.االطروحةمناقشة هذه   

ديا و معنويا إلمتام هذه كل من قدم يل دعما مااشكر  و خبالص شكري و عظيم امتناين 
...خليــــــل فريد  و،  ، يامسني جنوىالكرميني و  الوالدين املادة العلمية و اخص بالذكر:
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I 

 

 الملخص:

خلت اليت دقية شراكة مع االحتاد االورويب و ، وقعت اجلزائر اتفارات االقتصادية العاملية الراهنةيف ظل التطو 
ورة االجراءات املرافقة كضر و السياسات ، مما دفع باجلزائر اىل اعتماد مجلة من 2005حيز التنفيذ يف سبتمرب  

كثر القطاعات االقتصادية تأثرا أالعمل على تأهيل القطاع الصناعي عموما باعتباره تأهيل االقتصاد الوطين ككل و 
هم متطلبات أاملتوسطة خصوصا باعتبارها من اتفاقية الشراكة االورو جزائرية وتأهيل قطاع املؤسسات الصغرية و ب

 جتماعية  االاالقتصادية و التنمية  

برامج التأهيل و  من خالل برامج التأهيل الوطنية 2002حيث تبنت اجلزائر عملية التأهيل رمسيا سنة 
طار اتفاقية الشراكة االورو إاملالية املقدمة يف و  املقرتحة من طرف االحتاد االورويب يف ظل املساعدات االقتصادية

 دائها أو  الرفع من كفاءاهتاو  املتوسطة لتحسني تنافسيتهاو  صغريةمرافقة املؤسسات الو  اليت هتدف اىل دعمو  جزائرية

هنا أاليت اتضح و  املتوسطةو  و من خالل هذه الدراسة حاولنا حتليل نتائج برامج تأهيل املؤسسات الصغرية
لتنفيذ ن فعالية هذه الربامج تتطلب توفري املبالغ املالية الالزمة أذلك ، مل تكن يف مستوى االهداف املسطرة

املتوسطة حىت تتمكن من و  القدرات لتحسني تنافسية املؤسسات الصغريةو  تنمية الكفاءاتو  عمليات التأهيل
  2020مواجهة التحديات اليت تفرضها منطقة التبادل احلر املزمع حتقيقها يف افاق سنة 

 

 الكلمات المفتاحية:

 املتوسطة، برامج التأهيل  و  ات الصغريةاملؤسس، الشراكة االورو متوسطية، الشراكة االورو جزائرية
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II 

 

Résume : 

 

Dans le cadre des développements économiques internationaux actuels, 

l’Algérie a signé un accord de partenariat avec l’Union européenne, qui est entré 

en vigueur au cours du mois de Septembre 2005, poussant l’Algérie à adopter un 

ensemble de politiques et de procédures d’accompagnement, qui sont une 

nécessité a la réhabilitation de l’économie nationale dans sa totalité, et œuvrer 

pour la réhabilitation du secteur industriel en général, car étant le secteur 

économique le plus concerné par l’accord de partenariat Euro-Algérien, ainsi 

que la réhabilitation du secteur des petites et moyennes entreprises en 

particulier, considérant que ce secteur est vital pour le développement 

économique et social. 

Attendu que l’Algérie a officiellement adopté le processus de réhabilitation 

en 2002, à travers les programmes nationaux de réhabilitation et les programmes 

de réhabilitation proposés par l’union européenne dans le cadre des aides 

économiques et financières accordées et entrant dans le cadre de l’accord de 

partenariat Euro-Algérien, qui vise à accompagner les petites et moyennes 

entreprises afin d’améliorer leur compétitivité et d’accroitre ses compétences et 

ces performances. 

A travers cette étude, nous avons tenté d’analyser les résultats des 

programmes de réhabilitation des petites et moyennes entreprise, qui se sont 

révélés en dessous du niveau des objectifs prévus, car l’efficacité de ces 

programmes requière l’apporte de fonds nécessaires pour la mise en œuvre des 

opérations de réhabilitation et le développement des compétences et capacités 

pour améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises afin qu’elles 

puissent faire face aux défis imposés par la zone de libre-échange dont la 

réalisation est prévue pour l’année 2020. 

 

 Mots clés : 

 

Partenariat Euro-Méditerranéen, partenariat Euro-Algérien, Petite et 

Moyenne Entreprise, Programme De Réhabilitation. 
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Abstract: 

 

Within the framework  of  the current international economic 

developments,  Algeria signed a partnership agreement with the European 

Union,  which entered into force during the month of September 2005,  

motivating Algeria to approve a set of accompanying policies and procedures, 

which is a necessity in order to adapt the national economy as a whole,  and 

work for the adaptation of the industrial sector in general,  as being the most 

economic  sector  concerned by the Euro-Algerian partnership agreement and 

the adaptation of small and medium-sized companies in particular,  considering 

that this sector is vital for the economic and social development. 

Whereas Algeria  officially adopted the adaptation process in 2002,  

through the national  adaptation  programs and  adaptive programs offered by 

the European Union under the economic and  financial aid  given  and within  

the scope of Euro-Algerian partnership agreement,  which aims to support and 

assist small and medium companies to improve their competitiveness and 

increase  their capability and performance. 

For this study,  we attempted to analyze the results of the programs  of 

adaptation of small and medium companies,  which appeared  to be below the 

level of the planned aims This,  because the efficiency of these programs 

requires the contribution of funds necessary for the implementation of 

adaptation operations and the development of abilities to improve the 

competitiveness  of small  and medium  companies so that they may face the 

challenges of the free trade area which realization is planned for 2020. 

 

Key words: 

Euro-Mediterranean Partnership, Euro-Algerian Partnership,  Small and 

Medium Companies,  Adaptation Programs. 
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Abréviation اللغة العربية اللغة االجنبية 
ABA Association des Briquetiers Algériens مجعية الطوب اجلزائرية 

AITA 
Association Algérienne des Technologies de 

l’information 
 اجلزائرية لتكنولوجيا املعلوماتاجلمعية 

ALGERAC Organisme Algérien d’Accréditation  اهليئة اجلزائرية لالعتماد 

ANDI 
Agence nationale de développement de 

l’investissement 
 الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

ANDPME Agence nationale de développement de la pme  الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية
 واملتوسطة

ANGEM Agence nationale pour la gestion du microcrédit الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر 

ANIREF 
Agence Nationale d’intermédiation et de 

Régulation Foncière  
 الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

ANSEJ 
Agence nationale de soutien à l’emploi des 

jeunes 
 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

APAB 
Association des Producteurs Algériens de 

Boisson 
 مجعية املنتجني اجلزائريني للمشروبات

APSSI 
Agence de promotion du soutien et de suivi de 

l’investissement 
 وكالة ترقية االستثمار و دعمه و متابعته

ARC Appui au Renforcement de la Compétitivité دعم وتقوية التنافسية 
BAD Banque algérienne de développement البنك اجلزائري للتنمية 

BADR 
Banque de l’agriculture et du développement 

rural 
 بنك الفالحة و التنمية الريفية

BASTP Bourse Algérienne de Sous-Traitance et Patentant   البورصة اجلزائرية للمناولة والشراكة 
BDL Banque de développement local بنك التنمية احمللية 
BEA Banque extérieure d’algérie البنك اخلارجي اجلزائري 
BEI Banque européenne d’investissement  األورويب لالستثمارالبنك 

BMZ 

Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung 

Federal Ministry for Economic Cooperation and 

Development 

الوزارة االحتادية األملانية للتعاون االقتصادي 
 والتقين

BNA Banque nationale d’Algérie الوطين اجلزائري البنك 
CACOBATH Caisse National des Congés Payés et du 

Chômage Intempéries des Secteurs du Bâtiment, 

Travaux Publics et Hydrauliques. 

صندوق العطل املدفوعة االجر والبطالة يف 
 قطاعات البناء واالشغال العمومية والري

CAD Caisse algérienne de développement  الصندوق اجلزائري للتنمية 
CASNOS Caisse nationale de sécurité sociale des non-

salariés  
 صندوق الضمان االجتماعي لغري االجراء

CEE Communauté Economique Européenne االوروبية االقتصادية اجملموعة  
CGCI Caisse de garantie des crédits d’investissements-

pme 
صندوق ضمان قروض استثمار املؤسسات 

 الصغرية واملتوسطة
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CIM 

 

The Centre for international Migration and 

Development 

 
 مركز اهلجرة الدولية والتنمية

CNAS Caisse Nationale de Sécurité Sociale   االجتماعيصندوق الضمان  
CNCI Comite national de la compétitivité industrielle اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية 
CNEP Caisse nationale d’épargne et de prévoyance الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط 
CNI Conseil National D'investissement  اجمللس الوطين لالستثمار 

CPA Crédit populaire d’Algérie القرض الشعيب اجلزائري 
DEVED Développement économique Durable  برنامج التنمية املستدامة 
DGRI Direction générale de la réstruction industrielle املديرية العامة إلعادة اهليكلة الصناعية 
DTS Droits de tirage spéciaux السحب اخلاصة حقوق  
ECU European community unit الوحدة النقدية األوروبية 

EDPME 
Euro développement de petite et moyenne 

entreprise 

الربنامج االورويب لدعم وتطوير املؤسسات 
 الصغرية و املتوسطة

EEC European Economic Community املؤسسة االقتصادية االوروبية 
EFC European foundation centre اجمللس االقتصادي األورويب 
EMCF European monetary cooperation fund صندوق التعاون النقدي األورويب 
EMS European monetary system النظام النقدي األورويب 
FAGAR Fonds de garantie des crédits aux pme  صندوق ضمان القروض للمؤسسات

 الصغرية واملتوسطة
FCE Forum Management Professionnel منتدى رؤوس املؤسسات 

FEMIP 
Facilité euro-méditerranéenne d’investissement et 

de partenariat 

برنامج التسهيالت األوروبية املتوسطية 
 لالستثمار و الشراكة

FEMISE 
Forum Euro Méditerranéen des instituts de 

Sciences Economiques. 

املنتدى األورو متوسطي ملعاهد العلوم 
 االقتصادية 

FPCI Fonds de promotion de la compétitivité 

industrielle 
 صندوق ترقية التنافسية الصناعية

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit 

German Society for International Cooperation 

 اهليئة االملانية للتعاون التقين

HACCP Hazard Analysis Critical Control Point نظام املراقبة بتحليل نقاط اخلطوة احلرجة 

IEVP 
instrument européen de voisinage et de 

partenariat 
 الوسيلة األوروبية للجوار والشراكة

IFS International Featured Standard  الدولية املميزة املعايري 
INAPI Institut Nationale de Propriété Industrielle  املعهد الوطين للملكية الصناعية 
INOR Institut Algérien de Normalisation املعهد اجلزائري للتقنيني 

IPSA Institut Polytechnique des Sciences Avancées 
للعلوم املتطورة  معهد التقنيات املتعددة

 )املتقدمة(

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cnss.ma%2F&ei=_He1VLqZD8rkarPVgYgM&usg=AFQjCNEkdL9yOiIoO8VGTgQ-p_QTEAUiZQ
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ISO 

 
International Organization for Standardization 

 املنظمة الدولية للتوحيد القياسي

 

MATE 

 

 

Ministère de l’aménagement du Territoire et de 

l’environnement 

 

 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة

MAN 
Mise à niveau des petites et moyennes 

entreprises  

الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية 
 واملتوسطة

OCDE Organisation de coopération et de développement 

économiques 
 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية

OEC Organismes d’évaluation de la Conformité   هيئات تقييم املطابقة 
ONML Office National de la Métrologie Légal املكتب الوطين للمرتولوجيا القانونية 

ONUDI 
Organisation des nations unies pour le 

développement industriel 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

PCD Plans commneux de développement الربامج البلدية للتنمية 

PHARE 
Pologne-Hongrie : Assistance à la 

Restructuration des économies  

اجملر: مشاركة إلعادة هيكلة -بولندا
 االقتصادية

PIN Programme indicatif  nationale الربنامج التأشريي الوطين 
PIR Programme indicatif régionale الربنامج التوجيهي اجلهوي 

PME/PMI 
Petite et moyenne entreprise /petite et moyenne 

industrie 

املؤسسات الصغرية   واملتوسطة/الصناعات 
 الصغرية و املتوسطة

PME 

Conform 

Conseil et Formation pour la petite et Moyenne 

entreprise 

برنامج إرشاد وتكوين املؤسسات الصغرية 
 واملتوسطة

PMG Politique méditerranéenne globale السياسة املتوسطية الشاملة 
PMP Projet Management Professionnel  مشروع اإلدارة الفنية 
PMR Politique Méditerranée rénové السياسة املتوسطية املتجددة 

PNUD 
Programme des nations unies pour le 

développement 
 برنامج األمم املتحدة للتنمية

SAPARD 
Special Accession Programme for Agriculture 

and Rural Development 

برنامج االنضمام اخلاص للزراعة والتنمية 
 الريفية

SPL Système productif  local نظام اإلنتاج احمللي 
SPSS Statistical package for social sciences برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

TACIS 
Technical Assistance to the Commonwealth of 

Independent States 
 املساعدة التقنية إىل رابطة الدول املستقلة

TPA Trésor  publique  algérienne اخلزينة العمومية 
UGP Unité de gestion du programme وحدة تسيري الربنامج 
UNOP Union National des Operateurs de la Pharmacie اإلحتاد الوطين لشركات الصيدلة 
ZPP Zone de prospérité partage  منطقة التبادل احلر 
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هنا التقليل أظهور جتمعات من ش إىلزيادة املنافسة يف خمتلف دول العامل يف وقتنا الراهن تطور العالقات االقتصادية و  أدىلقد 

والتبادل لتحقيق قوة  تاجاإلنتنسق فيما بينها للقيام بعمليات  أهناحيث  من املخاطر االقتصادية اليت تواجه كل دولة على حدى،
 األساسيودولية تربطها عالقات حمكومة من خالل املصاحل االقتصادية باعتبارها احملرك  إقليميةتكتالت  إطاراقتصادية موحدة يف 

تخلفة بعيدة  لالندماج االقتصادي فيما بينها، وأمام هذه التطورات وحركة التكتالت االقتصادية العاملية بقيت الدول امل األقوىوالدافع 
 ويف حماولة تداركها هذا العجز على الثروات الباطنية فقط، أساساكل البعد عن اللحاق بركب التطور االقتصادي نتيجة اعتمادها 

من القرن املاضي  األخريةانه مع بداية العشرية  إالظلت الدول النامية تعتمد على مساعدات الدول املتقدمة لفرتة طويلة من الزمن، 
 فلسفة الشراكة كبديل عن فلسفة املساعدات املوجهة للدول النامية اليت كانت سائدة من قبل. ظهرت

انطالقا و  اليت ال ينتج عنها خدمات مالية مقارنة باملديونية ل توفري البدائل التمويليةئوسا إحدىوملا كانت الشراكة االقتصادية 
متوسطية كغريها من مناطق العامل املختلفة  القطاعات، عرفت املنطقة االوروتنمية خمتلف  من الدور الفعال الذي تلعبه الشراكة يف

احلوار و  1973مع قربص و  1972مع مالطا و  1963ما وقع مع تركيا سنة  أبرزهااتفاقيات تعاون متجزئة طوال عدة قرون كان 
حتت  األورويبدول االحتاد  أصدرتعندما  1973ة يف سن إالاالورو متوسطية بالتبلور  فكرة الشراكة تبدأ، ومل 1973 األورويبالعريب 

دعم و  "السياسة املتوسطية املتجددة" اليت مشلت جوانب عديدة للتعاون املايل ـــــــــــاسبانيا وثيقة مسيت بو  ايطاليا فرنسا، تأثري
ما يسمى  إىلالتوصل فيما بعد اقتصاديني ليتم  إصالحو  البنيوية لدول جنوب البحر املتوسط، والبدء بسياسة انفتاح اإلصالحات

 .1995برشلونة سنة  بإعالن

يف الشراكة ضرورة حتمية اثر التغريات اليت حصلت  رأتيف ظل هذه التطورات، و  واجلزائر باعتبارها من دول حوض املتوسط
 دة إىل التفاوضسعيها جاهو  عقود شراكة أجنبيةو  عمليات تأسيس ذلك عن طريقو  يف امليدان السياسي خالل اآلونة األخرية

 رفع األداء االقتصادي.لالعقود  أفضلاحلصول على أجل  املنافسة منو 

نه أن يفسح اجملال للتعاون أ، وهو من شاألساسية للتقارب االورو جزائري أهم احملاوريعترب من  إن إنشاء منطقة التبادل احلر
 املباشراليت سيكون هلا االنعكاس و  سلبية أواجيابية  ة قد تكونخمتلف أثارعنه  سيسفرالسياسي مما و  االجتماعيو  املايلو  االقتصادي

 .املؤسسات االقتصادية بصفة خاصةو  االقتصاد الوطين بصفة عامةعلى الغري املباشر و 

اليت دخلت حيز التنفيذ يف و  طار اتفاقية الشراكة االورو جزائريةإانفتاح االسواق يف و  و يف ظل التحديات النامجة عن العوملة
هم منشئ أمزدهرة  مسالة ملحة باعتبارها و  ديناميكيةو  متوسطة ناجحةو  صغريةمصغرة و ضحى بروز مؤسسات أ، 2005تمرب سب

تطورا اجيابيا  اجلزائرية  املتوسطةو  شهدت املؤسسات الصغريةمنه حتقيق قيمة مضافة، حيث و  كرب مصدر خللق مناصب عملأو  للثروة
 هذا. الل اىل يومناقمنذ االست يف تعدادها

كذا و  منها مواجهة املنتجات االجنبية خاصة االوروبيةأجل  رفع قدراهتا منو  املتوسطة اجلزائريةو  ن ترقية املؤسسات الصغريةإ
يتطلب العديد من االجراءات ذلك لالستفادة من الفرص اليت  ، 2020زمع اقامتها يف سنة التصدي لتحديات منطقة التبادل احلر امل

فضل يف ترقية أتأهيل حميط عملها حىت يساهم بصورة و  شراكة االورو جزائرية،  مما يستلزم تأهيلها على مجيع املستوياتتوفرها اتفاقية ال
 الشاملة.و  هداف التنمية املستدامةأمسامهتها يف حتقيق و  نشاطها

 

 



 المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 ب
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كجزء من سياسة انتهجتها   ، 2002يل بعد توقيع اتفاقية الشراكة االرور جزائرية سنة تنفيذ برامج تأهبإعداد و قامت اجلزائر 
كثر القطاعات تأثرا باتفاقية الشراكة أالذي يعترب و  املتوسطةو  مؤسسات القطاع الصناعي خاصة املؤسسات الصغريةهبدف مساعدة 

 من خالل املساعدات االقتصادية وروبيةأ خرىأو  ها برامج وطنيةمنلقد نفذت السلطات اجلزائرية ستة برامج تأهيل ،  و االورو جزائرية
كانت االنطالقة مع الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصناعية سنة ف ، املالية املقدمة للجزائر يف ظل اتفاقية الشراكة االورو جزائريةو 

( مث الربنامج 2007-2002خالل الفرتة) EDPME املتوسطةو  الصغرية املؤسسات وتطوير لدعم االورويب الربنامج، مث 2002
 والتحكم واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعم برنامج،  و (2010-2007املتوسطة خالل لفرتة )و  الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية

 ةالربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغري ، ليتم بعد ذلك اعتماد 2009سنة  PME II واالتصال املعلومات تكنولوجيا يف
 يف ظل GIZضافة اىل برامج التأهيل املعتمدة بالتعاون مع اهليئة االملانية للتعاون التقين إ، (2014-2010املتوسطة خالل الفرتة )و 

 :ةالتالي االشكالية الرئيسية تتمحور يف  دراستنا جاءتمن هذا املنطلق و  اتفاقية الشراكة االورو جزائرية،

 ؟. المتوسطة الجزائريةو  تأهيل المؤسسات الصغيرةكيف ساهمت البرامج االوروبية في  -

 هي كالتايل:و  الفرعية األسئلةضمن مجلة من  جتسيد هذه االشكالية  اىللقد ارتأينا و 

 .و متوسطية؟الشراكة االور التفاقية االقتصادية و  اجلوانب املالية تمثلتفيما  -
 .كيف كانت املساعدات املالية املقدمة للجزائر من خالل اتفاقية الشراكة االورو جزائرية؟ -
 املتوسطة يف االقتصاد اجلزائري؟.و  ما هو دور املؤسسات الصغرية -
 ررة؟.املتوسطة مقارنة باألهداف املقو  كيف كانت النتائج احملققة من الربامج االوروبية لتأهيل املؤسسات الصغرية -
 املتوسطة؟.و  فيما تتمثل انعكاسات اتفاقية الشراكة االورو جزائرية على املؤسسات الصغرية -

 بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثفرضيات ال .3

جابة مؤقتة غري هنائية على خمتلف إاليت تعترب و  فرضيات، عتماداحىت جنيب على االشكالية الرئيسية بشكل جيد البد من 
 نوردها فيما يلي:، تساؤالت السابقةال

 .االجتماعية يف اجلزائرو  هم متطلبات التنمية االقتصاديةأاملتوسطة من و  قطاع املؤسسات الصغريةتطور يعترب  -
 طار اتفاقية الشراكة االورو جزائرية غري كافية مقارنة باحتياجات اجلزائر.إتعترب املساعدات املالية املقدمة يف  -
للتصدي لتحديات  حتسني احمليطو  ترقية االبداعو  املتوسطة اجلزائرية يتطلب تنمية الكفاءاتو  سات الصغريةن تأهيل املؤسإ -

 .  2020منطقة التبادر احلر املزمع انشاها سنة 
ينها من متكو  سطة اجلزائرية كفيلة برتقيتها من مجيع املستوياتاملتو و  املؤسسات الصغرية لتأهيلتعترب الربامج االوروبية املعتمدة  -

  جتاوز السوق احمللي.

 وعــــــــــــــــــــــــــمبررات اختيار الموض .4

 نوجزها فيما يلي: أنهناك عدة مربرات دفعتنا لدراسة هذا املوضوع ميكن 

 الذاتية: األسباب 

 والت متالحقة.حتو  كل ما جد يف اجملال االقتصادي الذي يعرف تطوراتو  امليول للبحث يف املواضيع العلمية احلديثة -
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 إثراءدافعا مشجعا يف اختيار البحث فيه بغرض  حيث اعترباملوضوع خاصة باللغة العربية  تتناول هذا قلة البحوث اليت -
 املكتبة العربية.

 .االورو متوسطية واالورو جزائريةاجليد على حقائق الشراكة  االطالع -

 املوضوعية: األسباب 

 اتفاقية الشراكة االورو جزائرية. متطلبات التغيري اليت فرضتهاو  للجزائرمعرفة الوضعية االقتصادية  -
 املتوسطة يف اجلزائر.     و  االجتماعية للمؤسسات الصغريةو  االمهية االقتصادية -
 مقارنتها باألهداف املقررة.و  حماولة تقييم نتائجهاو  املتوسطةو  اجلزائر بتأهيل املؤسسات الصغرية اهتمام -

 ــــــــــــــــــــــثبحــــــــــــال أهمية .5

 ،الدوليةو  اإلقليمية، على جمموعة من التساؤالت املطروحة على الساحة الوطنية اإلجابةهذا البحث يف حماولتنا  أمهيةتكمن 
تلفة املخ األبعادو  هذه الدراسة جاءت لتسلط الضوء على اجلوانب أن إالمل تكتمل بعد ميدانيا  جزائريةالشراكة االورو  أنبالرغم من 

 املستقبلية.و  االجيابية يف ظروف املرحلة الراهنةو  انعكاساهتا السلبيةو  للظاهرة

 حتسني تنافسيتهاو  االجراءات املعتمدة لتأهيلهاو  يف االقتصاد اجلزائرياملؤسسات الصغرية واملتوسطة  دورإبراز  إىل باإلضافة
 االستفادة من الفرص اليت توفرها اتفاقية الشراكة االورو جزائريةها من متكينأجل  من الواجب اختاذها اإلصالحاتبالتايل حتديد و 
  مواجهة التحديات اليت تفرضها.و 

 بحـــــــــــــــــــــــــــــثال أهداف .6

 ميكن حصرها فيما يلي: األهدافيسعى هذا البحث لتحقيق مجلة من 

ت العاملية من انفتاح اقتصادي من خالل االنضمام التغرياو  العوملة أحدثتهيف ظل ما االقتصاد الوطين وضعية الكشف عن  -
 للشراكة االورو متوسطية.

 إبراز واقع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر.   -
 املتوسطة اجلزائرية.و  االوروبية املعتمدة لتأهيل املؤسسات الصغريةو  تقييم الربامج الوطنيةو  حتليل -

 منهج البحث .7

على طبيعة املوضوع حبد ذاته وهلذا اعتمدنا و  إليهصول الو الدراسة  ىاهلدف الذي تسع حتديد منهج البحث يتوقف على إن
 على املناهج التالية:

 :األوروبيةالوقائع التارخيية للمجموعة و  األحداثتعاقب و  من خالل استعراض املسار التارخيي للموضوع املنهج التارخيي، 
مراحل ، املسار التارخيي لتوقيع اتفاقية الشراكة االورو جزائرية ،اليت عرفها حاتاإلصال أهمو  وكذلك مراحل تطور االقتصاد اجلزائري

 .املسار العملي لربامج التأهيل املعتمدة يف اجلزائرو املتوسطة يف اجلزائر، و  تطور املؤسسات الصغرية

 وحتليل األبعاد  اإلحاطة مبختلف جوانبه،و  لإلملام باملوضوعو  لطبيعة الدراسة النظرية نظرا: الوصفي التحليلينهج امل
انطالقا من  النتائجو  استخالص املالحظاتو  لتحليلها ،املفاهيم االقتصادية املرتبطة باملوضوعو  املتعلقة به هبدف عرض مجيع احلقائق

املؤسسات و  مديرية الصناعةو  اجماملنو  وزارة الصناعةو  االحصائيات احملصل عليها من املفوضية االوروبية باجلزائرو  املعطياتو  املعلومات
 ترقية االستثمار بوالية بسكرة.و  املتوسطةو  الصغرية
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 حدود الدراسة .8

 :دراستنا على املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنخرطة يف الربنامج االورويب لدعم وتطوير  تقتصرسوف  الحدود المكانية
وبرنامج دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتحكم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال  EDPMEاملؤسسات الصغرية واملتوسطة 

PME2  وبرنامج التجمعات الصناعية للتمورCLUSTERS-DATTES  للتعاون التقين   دعم ومرافقة اهليئة األملانيةمن خالل
GIZ وذلك من خالل ما تقدم لنا من معطيات من مديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار على مستوى ،

 والية بسكرة.

  :ورو جزائرية خالل من خالل دراستنا سوف نتطرق لتطور اتفاقية الشراكة االورو متوسطية و االالحدود الزمانية
(، باإلضافة إىل تطور املؤسسات 2014-1962(، ووضعية االقتصاد اجلزائري قبل وبعد اإلصالحات )2013-1973الفرتة)

 (.2014-2001الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وتطور برامج تأهيلها الوطنية واالوروبية خالل الفرتة )

 قةــــــــــــــــــــــــــــــالدراسات الساب .9

 ومن بني الدراسات اليت تناولت موضوع الشراكة االورو متوسطية اليت سبقته، لبحث مبثابة تكملة لبعض الدراساتيعترب هذا ا
 يلي: جند ماتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة و االورو جزائرية و 

 ،دراســـة حالـــة املغـــرب العـــريب-الشـــراكة االقتصـــادية االورو متوســـطية أفـــاقو  "دراســـة حتليليـــة لواقـــع شـــريط عابـــد-،" 
يــة التحــوالت االقتصــادية العامل أهــملقــد اســتعرض هــذا البحــث  ،2004-2003دكتــوراه دولــة ةامعــة اجلزائــر للســنة اجلامعيــة  أطروحــة

مسار التعاون االورو متوسطي من  إىلمث تطرق  التكتالت االقتصادية(، السياسات التجارية، العوملة االقتصادية، )التحرير االقتصادي،
الشراكة  إىلكما تطرق  الدول املتوسطية،و  األورويباالحتاد  أهدافهم أاملتوسطية و  األوروبيةالشراكة و  خالل عالقات التعاون املتوسطية

انعكاســــات هـــذه االتفاقيـــة علــــى  إىل باإلضـــافةاملاليـــة، و  املغاربيــــة مـــن حيـــث جمــــاالت التعـــاون ســـواء االقتصــــادية األوروبيـــةقتصـــادية اال
نتائج إجيابية على مستوى كل القطاعات التنموية للدول املغاربية  حتقيقعدم تبني البحث ، ومن خالل هذا اقتصاديات الدول املغاربية

هـي و بـرامج اإلصـالح و التأهيـل مـن خـالل اعتمادهـا ، لكن يبقى حتقيقها مرتبط بعامـل الـزمن ا االحتاد االورويبمن خالل شراكتها مع
حبــد ذاهتـــا نتيجــة إجيابيـــة بــدأت مالمـــح جناحهــا تتبلـــور مـــن خــالل التحســـينات الــيت أصـــبحت تتحقــق علـــى مســتوى املؤشـــرات الكليـــة 

   .        املغاربية ياتلالقتصاد

 ،دكتوراه ةامعة اجلزائر  أطروحة التفاقيات الشراكة العربية االورو متوسطية"، ةتقييميو  "دراسة حتليلية عمورة مجال
واقع االقتصاديات العربية  إىلتطرق و انعكاساهتا على الدول النامية و  ، تناول هذا البحث العوملة املالية2006-2005للسنة اجلامعية 

 االندماج إىلتطرق و  املرتتبة عليها، اآلثارو  العربية األوروبيةكما استعرض الشراكة  ة الكلية،املتوسطية من خالل املؤشرات االقتصادي
 حماورها أهمو  هلاالقانونية املنظمة  األطراالورو جزائرية من خالل  الشراكة أخرياو  لتفعيل الشراكة، كأليةالتكامل االقتصادي العريب  و 
تنمية  يعتمد على التعاون مع الدول العربيةو من خالل هذا البحث تبني ان  ، ية الكليةعلى التوازنات االقتصاداملتوقعة  اآلثارو 

وتشجيع القطاع الصناعي ورفع القدرة التنافسية للصناعات العربية واملسامهة يف حتديث وإعادة هيكلة القطاع الصناعي، وتوفري الشروط 
 مو والتنوع يف اإلنتاج الصناعي.املالئمة لتطوير املشاريع اخلاصة بغية رفع مستويات الن

 ،طروحة دكتوراه ةامعة أ، " املتوسطة يف دول املغرب العريبو  " قياس فعالية برامج تأهيل املؤسسات الصغرية حسني حيي
برامج و  املتوسطةو  مهية عملية تأهيل املؤسسات الصغريةأ، تناول هذا البحث 2013-2012ايب بكر بلقايد تلمسان للسنة اجلامعية 
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 ه

اجلزائر من و  املغربو  املتوسطة يف تونسو  مت قياس فعالية برامج  تأهيل املؤسسات الصغرية،  و اجلزائرو  املغربو  التأهيل املطبقة يف تونس
اليت مت التوصل اليها هو انه يتوجب على السلطات العمومية  ادراج برامج تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول هم النتائج أ

 .بية يف أي سياسة تنموية املغار 

  غنية العيد شيخي، "دور الشراكة االورو متوسطية يف تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وانعكاساهتا على التجارة
، وتناول 2009رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف االقتصاد املايل و النقدي ةامعة دمشق للسنة"،-دراسة حالة اجلزائر-اخلارجية

لبحث اسس الشراكة االورو متوسطية و عالقاهتا باالقتصاد اجلزائري، املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومكانتها االقتصاديةـ ومت هذا ا
 جية و من بني اهم النتائج اليت مت التوصلعرض اليات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية وانعكاساهتا على التجارة اخلار 

دة الفعلية من برامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل اتفاقية الشراكة االورو جزائرية مرهون بتعديل اليها هو ان االستفا
 شروط هذه الربامج.

من خالل  أننا إال ، املتوسطةو  برامج تأهيل املؤسسات الصغريةو  الشراكة االورو جزائرية موضوعهذه الدراسات تناولت  أن
التفاقية الشراكة  املالية واالقتصاديةوطبيعة اجلوانب  ، املتوسطة يف االقتصاد اجلزائريو  املؤسسات الصغريةدور  نربز أن حاولناحبثنا هذا 

على القطاع الصناعي بصفة خاصة عالوة على مؤسساته و  ا على االقتصاد اجلزائري بصفة عامة،اهتانعكاسو  دورهاو  االورو جزائري 
 املتوسطةو  االوروبية املعتمدة لتأهيل املؤسسات الصغريةو  م النتائج احملققة من الربامج الوطنيةهأباإلضافة اىل  ،املتوسطةو  الصغرية

اقتصادية خبالف الدراسات السابقة اليت  إصالحاتمبا تتضمنه من  2014سنة إىلدراستنا متتد  أنكما  ،مقارنتها باألهداف املقررةو 
 .و حتليل و تقييم نتائجها التأهيلكل برامج خالل عرض  توسيع نطاق الدراسة من  إىل إضافةمل تتطرق هلا، 

 صعوبات البحث .11

املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف احلصول على املعطيات خبصوص  هذا البحث إعدادالصعوبات اليت واجهتنا يف  أهممتثلت 
لتحليل نتائج برامج التأهيل  شاملة كميةستوى الوطين  ذلك للقيام بدراسة  االوروبية على املالتأهيل املستفيدة من برامج و  املنخرطة

املتوسطة  و  الصغريةللمؤسسات  بالرغم من نقص املعلومات و املعطيات لذلك قمنا بالتعرض ، االوروبية ومقارنتها باألهداف املقررة
 مديرية الصناعة لنا من تتوفر  املعطيات اليتبرامج التأهيل االوروبية على مستوى والية بسكرة بناءا على املنخرطة واملستفيدة من 

 ترقية االستثمار بوالية بسكرة.و  املتوسطةو  املؤسسات الصغريةو 

وواقع  االورو جزائريةو  متوسطية الشراكة االورو اضيعاليت تتناول مو خاصة الكتب  باللغة العربية املراجع ةقلاىل  باإلضافة
طروحات أو  االحصائية السنوية والتقارير قمنا باالعتماد على امللتقياتلذلك  ،التأهيلاملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر وبرامج 

 االلكرتونية. واقعاعتمادنا على امل إىل إضافة هاته املواضيعاجملالت اليت ناقشت و  الدراسية األيامو  املاجستريرسائل و  الدكتوراه

 محتوى البحث .11

 ة عامة.خامتو  فصول ربعةأو  لقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على مقدمة عامة

 من حيث املاهية االجنبية تناولنا فيه نظرة عامة عن الشراكة، االورو متوسطية التفاقية الشراكة العام اإلطار :األولالفصل 
ومن مث  التطور،و  النشأةمن حيث  األوروبيةكما تطرقنا لالتفاقية االقتصادية  مها،يمؤشرات تقيو  عوامل النجاحو  املراحلو  األشكالو 

 االقتصادية اجلوانب ألهمعرض التكما مت  الثنائي،و  اإلقليميعملها سواء على الصعيد  آلياتمتوسطية وكذا  اكة االوروماهية الشر 
 االجيابية.و  السلبية هاثار أ أهممتوسطية مث عرض  املالية التفاقية الشراكة االوروو 
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 و

تعرضنا فيه وضعية االقتصاد اجلزائري يف ظل اس  ،الشراكة االورو جزائرية اتفاقيةاالقتصاد اجلزائري و  الفصل الثاني:
 (،1999-1988)املرحلة الثانية و  (1987-1962) األوىلاملرحلة  ثالث مراحل، إىلاالقتصادية من خالل تقسيمها  اإلصالحات

ورو جزائرية من حيث تطور اال التفاقية العام اإلطار إىلكما تطرقنا  ،الثالثة األلفيةيف  املرحلة الثالثة فبعنوان االقتصاد اجلزائري أما
 عمل الشراكة االورو جزائرية آليات إىل باإلضافة اتفاقية الشراكة االورو جزائريةدوافع و  أمهية ،مضمونو  يف اجلزائر األجنبيةالشراكة 

القطاعات و  ت االقتصاديةعلى القطاعاو الكلية  على التوازنات االقتصادية أثارها أهم إىلمث تطرقنا ، املاليةو  االقتصادية جوانبهاحتليل و 
 .غري االقتصادية

تطرقنا من خالله اىل االطار العام للمؤسسات  ، دورها يف االقتصاد اجلزائريو  املتوسطةو  املؤسسات الصغرية الفصل الثالث:
توسطة يف اجلزائر من املو  مث اىل واقع املؤسسات الصغرية ، هم التحديات اليت تواجههاأو  االهدافو  املتوسطة من حيث املاهيةو  الصغرية

اىل دورها يف توفري مناصب و هم اهليئات الداعمة هلا، أو  2013اىل غاية  2002احصائيات تطورها من سنة و  دالالتو حل خالل مرا
 دورها يف التجارة اخلارجية.و  خلامامدى مسامهتها يف الناتج الداخلي و  خلق القيمة املضافةو  الشغل

من خالله تعرضنا لالطار العام ،  و املتوسطة يف ظل اتفاقية الشراكة االورو جزائريةو  صغريةتأهيل املؤسسات ال الفصل الربع:
 املتوسطة،و  تعرضنا للربامج الوطنية  املعتمدة لتأهيل املؤسسات الصغريةو  االهدافو  املتطلبات، االجراءات، للتأهيل من حيث املاهية

التفاقية الشراكة  املالية واالقتصاديةبتقييم اجلوانب  امث قمن ، املتوسطةو  ات الصغريةتطرقنا بالتفصيل للربامج االوروبية لتأهيل املؤسسو 
هم أو  يف اجلزائر التأهيلكذا حتديات برامج و  املتوسطةو  كذلك تقييم نتائج الربامج االوروبية لتأهيل املؤسسات الصغرية،  و االورو جزائرية

االفاق و  هم التوجهاتتطرقنا أليف االخري و  املتوسطةو  ساهتا على املؤسسات الصغريةانعكاو  حتديات اتفاقية الشراكة االورو جزائرية
 املستقبلية التفاقية الشراكة االورو جزائرية.
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 تمهيد:
تعترب الشراكة من أهم مالمح وآثار التحوالت املتسارعة والتطورات املتداخلة اليت عرفتها والزالت تعرفها الساحة االقتصادية 

بديلة متثلت  اسرتاتيجيةوبتزايد حدة املنافسة اليت أصبحت هتدد الكثري من املؤسسات والشركات العاملية، أصبح اللجوء إىل  العاملية،
التعاون  العالقة من التنافس السليب العدائي إىل مزيج من غريتت االسرتاتيجيةيف التحالف واملشاركة أمرا شبه حمتم، ففي ظل هذه 

 تطوير تلك التكنولوجيا املوجودة، فضال عن توسيـع السـوق احملليـة أو طراف احلصول على التكنولوجيا اجلديدةوالتنافس الذي يتيح لأل
 جلب املزيد من املعرفة .و  اخلارجية، أو

با نالحظ أنه خالل العشرية األخرية من القرن و ر أو  بشكل واضح يفو  عند تتبعنا لألحداث خاصة على املستوى اإلقليميف
متوسطية مبا حيمل هذا املصطلح من  الشراكة األور تعريفكانت جمملها تصب يف و  حصلت تغريات على مجيع األصعدةالعشرين 
دول جنوب البحر املتوسط و  با من جهةو ر أو  يف مؤمتر برشلونة بعد تطور الروابط بني تعريفمصاحل مشرتكة، جتسد هذا الو  تناقضات

بالرغم من قدم هذه العالقات إال أن االحتاد األورويب مل يدعم هذا التعاون إال يف هذه و  ،دينعلى أساس التعاون يف خمتلف امليا نيةاملب
على هذا و ."متوسطية بالشراكة األور"ما يسمى  إطارالسنوات العشر األخرية من القرن املاضي أين مت رسم سياسة متوسطية يف 

 كالتايل:  ثالث مباحث إىلمت تقسيم هذا الفصل  األساس

 العام للشراكة االجنبية. اإلطار املبحث األول: -

 . لشراكة األورو متوسطيةالتفاقية ااألسس العامة املبحث الثاين:  -

 .التفاقية الشراكة األورو متوسطيةاالقتصادية و  اجلوانب املاليةاملبحث الثالث: حتليل  -
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 لشراكة االجنبيةالعام ل اإلطار ول:لمبحث األا
 مة البارزةالشراكة من أهم املواضيع اليت عرفتها التطورات االقتصادية يف العامل مؤخرا . هذا وقد أصبحت الشراكة الستعترب 

 اىل مراحلهاو  اخلصائصو  العناصرو  تعريف، فمن خالل هذا املبحث سنتطرق ملاهية الشراكة االجنبية من حيث الاملميزة هلذا العصرو 
 اثارها على خمتلف املستويات.و  اكذا اهدافهو  اهم النظريات املفسرة هلاو 

 لشراكة االجنبيةا عموميات حولالمطلب االول: 

نظام جيمع املتعاملني  –بالصيغة االتية  1987ظهر يف القاموس اال يف سنة ا حديثا، حيث مل يتعريفالشراكة  تعريفيعترب  
ألول مرة من طرف مؤمتر االمم املتحدة  اصل استعمال كلمة الشراكة فان اما يف جمال العالقات الدولية ، -االجتماعينيو  االقتصاديني

 1التنمية يف هناية الثمانينات.و  للتجارة

 وال: ماهية الشراكة االجنبيةأ

القطاع و  متثل احلل الرابط بني القطاع العام فأصبحتاخر الثمانينات، أو  كسياسة اقتصادية يفو  ظهرت الشراكة كمنهج نظري
 التكامل بني متعاملني اقتصاديني من جنسيات خمتلفة.و  قبل ان تتحول اىل الية للتعاون 2اخلاص،

 تعريفحيث ظهر هذا ال ، استخدامه يف نطاق واسعو  ا واسعا جيري تعميمهتعريفحيث تعترب الشراكة يف اجملال االقتصادي 
 بسبب تزايد شدة املنافسة بني املؤسسات.

حمدد للشراكة، فكان يعرفها حسب نظرته و  اختلف الباحثون يف اعطاء تعريف موحدلقد الشراكة االجنبية : تعريف .1
من بني هذه و  لكن املتفق عليه لدى هؤالء اهنا عبارة عن احدى االساليب احلديثة للتعاون بني املتعاملني باختالف طبيعتهم،و  اليها

 التعاريف جند:
، املؤسسات املستقلة، قد تكون يف جمال االشهار، االعالم املتواصلل من اشكال التعاون الدائم بني كالشراكة هي ش -

 3املوظفني.....اخل.و  تبادل املهارات
بتوزيع املسامهات بني اطراف و  هي كيان ذهين يتحكم يف العالقة القائمة بني املؤسسات اليت تتصف بالفوائد املشرتكة -

 4العمل اجلماعي املشرتك.
تنسيق و  نشاط خاص بتكثيف أو نشاط معني أو نية ألجل التعاون يف مشروع معنيهي تقارب بني عدة مؤسسات قانو  -
 5املصادر االساسية.و  الوسائلو  تبادل الكفاءاتو  اجملهودات
غري متنافسة تنوي جلب  أو ، اكثر مستقلة قانونيا، متنافسة أو متوسطة املدى بني مؤسستني أو هي اتفاقية تعاون طويلة -

خدمة  أو تطوير اسرتاتيجية طويلة االجل بغرض قيادة السوق لسلعةو  ، تتفقان على اعداد6ارباح مشرتكة من خالل مشروع مشرتك
 أو املزايا املطلقة املتاحة إلحدى الطرفنيو  االستفادة من املزايا التنافسيةو  تطبيق التسويق املتميزو  حمددة عن طريق ختفيض التكاليف

 .7لكل منهما

                                                           
1
 :Bruno Ponson, Nguyen Van chan ,Georges hirsch ,partenariat d’entreprise et mondialisation, karthala , paris 

1999,p14 
 .10،ص2007القاهرة، ، دار النهضة العربية ، (P.P.Pعقود الشراكة): رجب حممد طاجن،2 

3 :Mané -Henri ,dictionnaire de gestion vocabulaire, concepts et outils ,Ed :economica,paris,1998,p3140. 
4
 :Raymond -Allain—Theitar , encyclopédie du management ,Ed :vuibert,paris,1992,p769. 

5
 :B- Garrett et p- Dussage , les stratégies d’alliance ,Ed :d’organisation,paris,1995 ,p27. 

6
 :Boualem Alionat, les stratégies de coopération industrielle ,Ed :economica,paris,1996,p14. 

7
 .15،ص1999التوزيع، القاهرة،و  ايرتاك للنشر ، التحالفات االستراتيجية من المنافسة الى التعاون، :فريد النجار 
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شخصيتان معنويتان من دولتني خمتلفتني بصفة  أو يشارك فيها طرفان أو هي احدى مشروعات االعمال اليت ميتلكها -
كذا املسامهة يف و  العالمات التجاريةو  ة االخرتاعءبراو  املشاركة هنا ال تقتصر على حصة رأمسال بل متتد ايضا اىل االدارة خبربةو  دائمة

 .1توزيع خمتلف انشطة املؤسسات االخرىو  االنتاجعملية 

التعاون املشرتك من اجل و  مما سبق فالشراكة على املستوى اجلزئي ميكن تعريفها على اهنا عالقة قائمة على اساس التقاربو  
حلفاظ على مع ااالهداف املشرتكة للمؤسسات املشاركة، حيث يقدم كل طرف ما لديه إلجناح هذه العالقة و  حتقيق املصاحل

 االستقاللية القانونية.

 اما على املستوى الكلي فنجد ان الشراكة االجنبية االقتصادية هي مشروع يشارك يف امتالكه طرفان من دولتني خمتلفتني
 ذلك للمسامهة يف حتقيق اهداف مشرتكة. و 

 : 2من خالل التعاريف السابقة للشراكة االجنبية ميكن استخالص عناصرها كما يلي عناصر الشراكة االجنبية: .2
 واء كان الشريك طبيعياعلى األقل سمن دولتني خمتلفتني الشراكة عبارة عن عقد يستلزم اشرتاك شريكني أطراف االتفاق:  -

 .معنويا أو
   .عمل حسب ما يتفق عليه الشريكني عند كتابة العقد أو تتطلب الشراكة املسامهة حبصة من املالطبيعة املسامهة:  -
 خسارة حسب االتفاق. أو حعنصر املسامهة يف نتائج املشروع من أربا توزيع النتائج:  -

 ،املوطنو  خملوق قانوين يسمى بالشخص املعنوي يعيش حياة قانونية مستقلة باكتسابه االسم االجنبية ينتج عن الشراكةحيث 
 ، األجهزة التسيريية هلذا املولود اجلديدو  إدارهتاو  حيدد شروطهاو  يبعثها إىل احلياة  القانونيةو  ا  فهو الذي ينشئهاوتعترب الشراكة عقد

كما ميكن أن تكون ،التطور(و  حىت مشاريع علمية )البحثو  جتارية أو تقنية، املشاريع املتفق عليها مالية أو ميكن أن تكون املواضيعو 
حتديد رأس و  اختاذ القرارات حول تقسيم األرباحو  للشركاء احلق يف املشاركة يف أجهزة التسيريو  ،متوسطة األجل أو هذه املشاريع طويلة

 .املال

 أو اكثر)دول أو عالقات مستقرة ما بني وحدتني اداة لتنظيم أو الشراكة ما هي اال وسيلة خصائص الشراكة االجنبية: .3
 :3جمموعات اقليمية(،هذه العملية هلا مجلة من اخلصائص نلخصها كما يلي

 االخر اجنيب ملمارسة نشاط معني داخل دولة البلد املضيف.و  متوسط االجل بني طرفني احدمها وطين أو هو اتفاق طويل -
 املماثلة على مستوى مسامهات الشركاءاملعاملة و  نوع من التكامل قيقاليت ينبغي ان تؤدي اىل حتو  التقاء اهداف املتعاملني -

 املتعاملني.و 
 املصاحل.و  تقاسم املخاطر لتحقيق االهدافو  التعاون املشرتك على اساس الثقةو  التقارب -
 تكنولوجيا. أو معرفة أو بل ميكن ان تتم من خالل تقدمي خربة ، ال تقتصر الشراكة على تقدمي حصة من راس املال -
اليت بدورها و  ما يتبع ذلك من تسهيالت جبائية ومجركية و  على تسهيل االستثمار األجنيبالشراكة عامل أساسي يعمل  -

 تساعد على التسيري األحسن هلا .

                                                           
 .24،ص 1989،  مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية، االشكال المختلفة لالستثمارات االجنبيةو  السياسات:عبد السالم ابو قحف،  1
مداخلة مقدمة للملتقى الوطين األول حول "االقتصاد اجلزائري لأللفية الثالثة"، جامعة  ، دورها في جلب االستثمارات األجنبيةو  الشراكة حوالف رحيمة،و  بن حبيب عبد الرزاق:  2

 . 04، ص2002، ماي 11/22يومي ، سعد دحلب البليدة

3
 .18ص ، مرجع سابق فريد النجار، : 
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حيث أهنا تقلل من حركة رؤوس األموال كما تساعد  ،عقود الشراكة تساعد على ختفيض األعباء على ميزان املدفوعات -
 التقليل من الواردات.و  على زيادة الصادرات

املهارات بني األطراف و  اخلرباتو  حيث أن جمال الشراكة يتعلق بتبادل حقيقي للمعلومات ، الشراكة وسيلة لتبادل اخلربات -
، أي هي وسيلة للدخول لنظام املعلومات فال جيب أن تكون املهارة حكرا على شريك واحد وإمنا تكون تبادل حلاملها ،املشاركة

 االقتصادية.
 .الف لتسيري أشكال املؤسسات العادية األخرىخمرتكة بعدة أصناف جتعل سريها تتميز املشاريع املش -
 1تدفع هبا اىل الدخول يف االقتصاد العاملي.و  تسمح بدولية النشاطات اليت تقوم هبا املؤسسة -
 التكافؤ بني الشركاء يف ادارة املشروع املتفق عليه . -
 تسيريي يكون اكثر تسامهي يسهل عملية اختاذ القرارات.بالتايل ارساء نظام و  ختلق روح العمل اجلماعي -
 تدفق رؤوس االموال االجنبية.و  متكن من توفري رؤوس االموال الضخمة -
 تساعد يف احلد من البطالة من خالل توفري مناصب عمل جديدة. -
 2دخول اسواق عاملية جديدة.و  تقليص االستريادو  الزيادة يف فرص التصدير -

 ة االجنبيةثانيا: اسباب الشراك

هلذا فاللجوء اىل و  ، ماديارفع مستوى انتاجها و  ذلك لتطوير امكانياهتاو  تعترب الشراكة االجنبية فرصة هامة للمؤسسات
 يلي: الشراكة االجنبية تربره عدة اسباب ميكم حصرها فيما

ظروف جترب الدول بوجه كلها و  وتتعلق هذه االسباب بالتطورات احلاصلة يف احمليط الدويل االسباب الخارجية: .1
من بني هذه االسباب و  عقود شراكة قصد مواجهة هذه التحدياتو  ابرام اتفاقاتو  املؤسسات االقتصادية بوجه خاص اىل التكتلو  عام

 يلي: نذكر ما
تنامي ظاهرة العوملة: اصبحت العوملة اليوم واقعا موضوعيا، فما من دولة حاليا تستطيع ان تصرف النظر عن  .1.1

ود هذا يفرض على املؤسسات االقتصادية البحث خارج حدو  النشاطات االقتصاديةو  باالقتصاد العاملي، نظرا لعوملة االعمال ارتباطها
 لربوز فكرة الشراكة االجنبية، رئيسياتناميها يعترب سببا و  فظهور العوملة،3دولية جديدةو  ؤية عامليةعن ر و  اقليمها عن اسواق جديدة
الدول خاصة بعد و  سقطت احلواجز التجارية بني االسواقو  السياسيةو   عامل تالشت فيه احلدود اجلغرافيةحيث اصبح التعامل يتم يف

 4العمل باتفاقيات املنظمة العاملية للتجارة.
دولية االسواق: ان نظام دولية االسواق يف ظل التطور التكنولوجي الالحمدود يفرض على املؤسسات االقتصادية  .2.1

حماولة التجاوب معه هذا من جهة، ومن جهة اخرى انفتاحا اكرب على مجيع االسواق بغرض تسويق و  ذا التطوراالهتمام الدائم هب
 5تروجيها.و  منتجاهتا

                                                           
1
 .307ص ،2011التوزيع،اجلزائر،و  النشرو  دار هومة للطباعة، انعكاساته على القطاع الخاص في الجزائرو  العالمي االندماج في االقتصاداكرام مياسي، :  

2
منظومة اثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى "، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول: اثر اتفاق الشراكة على القطاع السياحي في الجزائركواش خالد، :  

 .04،ص 2006نوفمرب  13/14، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي"املؤسسات الصغرية واملتوسطة
3
 :Balantzian Gérard, l’avantage coopératif- le partenariat-la coopération- l ’alliance stratégique, Ed : 

d’organisation, paris,1997,p69. 
4
 .103، ص 2000القاهرة،  ، دار الكتب ، التخطيط االستراتيجيو  العولمةتحديات أمحد سيد مصطفى،  : 

5
 .307ص  مرجع سابق، ، اكرام مياسي: 
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 اسرتاتيجيتها التسيريية ملواجهة موجة االنفتاحو  اقتصاد السوق دفع باملؤسسات االقتصادية اىل تغري اسلوهباو  فنظام العوملة
اليت تساعد و  التحكم يف استثمارات املؤسسة اخلارجية أو تشجيع عملية االستثمار اما يف نشاطات جديدةو  القائم بني العامل التبادلو 

 1على اخذ حصة من السوق العاملية للمبادالت اخلارجية للحصول على مكانة اسرتاتيجية معتربة.
دفع باملؤسسات اىل استخدام كل طاقتها يف مواجهة ان نظام اقتصاد السوق ي املنافسة بني املؤسسات االقتصادية: .3.1
اي ان املنافسة يف  ، االحتاد بني املؤسسات االقتصاديةو  ذلك باللجوء اىل الشراكة باعتبارها وسيلة للتعاونو  ، الدوليةو  املنافسة احمللية

ة من خالل متكني املؤسسة من استغالل كل اطار الشراكة ال تعترب عامل سليب يف حد ذاهتا حيث ميكن االستفادة من مميزات املنافس
 2امكانياهتا املتوفرة.

لذا فهي مطالبة ، 3سرعة التغيري: متثل املؤسسات االقتصادية نواة االقتصاد يف كل دول العاملو  التطور التكنولوجي .4.1
االتصال لذلك يتعني و  لوسائل االعالمخاصة يف ظل التطور التكنولوجي ، التطورات احلاصلة يف احمليط الدويلو  مبواكبة كل التغريات

بانتهاج الشراكة االجنبية   ، العمل على االنفتاح على االسواق العامليةو  عليها تفادي كل املؤثرات السلبية املمكنة يف ظل هذه التغريات
 اساسيا يف تطور املؤسسة ان التطور التكنولوجي يعترب عامالو  كحل يساعدها على مسايرة هذه التطورات التكنولوجية احلديثة، خاصة

انفتاحها على االسواق الدولية حيث اصبح من الصعب على املؤسسة االقتصادية ان تواكب دوما هذا التطور التكنولوجي و  االقتصادية
 لميةبسبب ارتفاع التكاليف مما يستدعي اللجوء اىل الشراكة االجنبية لتقليص تكاليف االحباث التكنولوجية ولرفع املستويات الع

 4الثقافية.و 
 املتقدمة نذكر ما يلي: أو من بني االسباب الداخلية للمؤسسة االقتصادية سواء يف البلدان النامية االسباب الداخلية: .2

ان منو املؤسسة االقتصادية يتحقق بطريقة سريعة من خالل عمليات الشراكة مع  التطور:و  الرغبة يف النمو .1.2
املؤسسات االجنبية فتتوسع احلصة التسويقية للمؤسسة من اجل احلفاظ على حجم مبيعاهتا، كما اهنا متثل فرصة الكتشاف اسواق 

عن طريق خلق منتجات اقوى مما يؤدي اىل رفع  باإلضافة اىل ابتكار امناط استهالكية جديدة ، جديدة لتصريف فائض املنتجات
 التطور.و  بذلك حتقيق النموو  القدرات التسويقية لكال الطرفني

التعاون احد االسباب املؤدية للشراكة االجنبية حيث تسعى و  ان السعي وراء حتقيق التكامل الرغبة يف التعاون: .2.2
ذلك قصد احلصول على مرونة اكرب يف العالقات و  الكفاءاتو  الفكاراو  املؤسسات لتطبيق التعاون الذي ينتج عنه تبادل اخلربات

 بذلك التقليل من حدة املنافسة بني املؤسسات االقتصادية.و  املتبادلة
متثل الشراكة االجنبية فرصة لفتح اسواق جديدة فكلما كان عدد الشركاء كبريا كان من  السيطرة على االسواق: .3.2

منو فرص جناح املؤسسة االقتصادية و  هلذا فان ارتفاعو  من مث التحكم يف مراقبة دوران املنتوج،و  السهل تغطية مساحة اكرب يف السوق
من مث و  االستفادة من تكنولوجيا املعلوماتو  يكون من خالل ابرام عقود الشراكة االجنبية ألهنا متكنها من اجناز مشاريع اكثر امهية

 5غريها. أو  تواجهها املؤسسة سواء تعلق االمر مبصادر التمويلبذلك السيطرة على املخاطر اليتو  ختفيض التكاليف

خاصة يف البلدان النامية ال تستطيع القيام مبجهودات لتكون يف املستوى املطلوب مع و  و عليه فان املؤسسات االقتصادية
اصبحت بديال عن عقود نقل  اليتو  ذلك من خالل عقود الشراكةو  زيادة حدة املنافسة لذا فهي حباجة اىل املساعدة االجنبية

فالطرف االجنيب يف عقود الشراكة يبذل كل ما يف وسعه إلجناح الشراكة كون االرباح  ، اليت كانت البلدان النامية تنتهجهاو  التكنولوجيا

                                                           
1
 :Timothy M. Collins , les stratégique, Ed: inter, 1992,p19.  

2
 : B- Garrett et P- Dussage,  op cit, p95. 

3
 .10ص  ،2002دار هومة، اجلزائر، ،التطبيقو  النظريةالمؤسسة في التشريع الجزائري بين  واضح، رشيد: 
4
 .308اكرام مياسي، مرجع سابق، ص:
5

 .84-83، ص ص 2003مؤسسة شباب اجلامعة، االسكندرية،القاهرة،، العولمة في ادارة المنظمات العالميةصاحل عباس، : 
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حتقق الشراكة قدرا كبريا من فرص التحويل  كما،  بتكلفة حمدودةو  تحقيق رافعة متويلية جديدةبو  ،1اليت يتلقاها مرتبطة بنتائج االنتاج 
 خمطط.و  للعاملية بأسلوب متدرج

 مؤشرات تقييمهاو  ثالثا: عوامل نجاح الشراكة االجنبية

 ميكن للشراكة االجنبية ان تؤدي اىل حتقيق اقتصاد فعال بناءا على منط التخطيط االسرتاتيجي يف االستثمارات.

كل و  اخلرباتو  ان الشراكة الناجحة هي اليت تقوم على تبادل الكفاءات عوامل نجاح الشراكة االجنبية:و  شروط .1
احرتام قواعد تعترب  جناحها يتطلب كما 2،قنية مما جينب املؤسسات املنافسةالتو  املالية ، البشرية أو الوسائل سواء املاديةو االمكانيات 

 3يلي: من بني هذه القواعد نذكر ماو  اساسية لتجنب االخفاقات
املوارد الضرورية للوصول اىل و  الشراكة االجنبية االسرتاتيجية عبارة عن تنسيق كل الوسائل املتوفرة التخطيط االسرتاتيجي: -

 قبل اختاذها.دراسة القرارات و  إلجناح الشراكة جيب وضع التخطيط املنهجي االسرتاتيجي السليمو  االهداف املسطرة
 اي جيب على املؤسسة ان تتوفر على نوع من املرونة ملوجهة بعض التغريات.التنسيق يف نقل التكنولوجيا: و  املرونة -
 املعرفة اجليدة لسلوك الشركاء فيما خيص امناط التسيريو  التوافق بني الثقافات: اي التطابق بني الثقافات يف عقد الشراكة -

 ثقافة املؤسسة.و 
ان  و  ابداء الراي حىتو  حق املشاركةو  اختاذ القراراتو  الرقابة االنصاف يفو  التكامل: يقصد بالتوازن مراعاة التساويو  التوازن -

 غريها.و  املناهجو  املنتجاتو  كان الشريك يساهم باألقلية، اما التكامل فيكون يف خمتلف النشاطات

 من بني اهم الشروط الواجب مراعاهتا إلجناح الشراكة االجنبية ما يلي: و  

تأسيس شركة خمتلطة مع اطراف حملية قصد  أو فروع للشركة االم يف بلد اخرذلك بإنشاء و  انشاء وحدات انتاج جديدة: -
 .4املخاطرو  تقاسم االلتزامات املالية

عالقة مميزة يف فضاء جغرايف حمدد ملدة  أو بالسماح لألطراف احمللية باستخدام تكنولوجياامتياز  أو ابرام عقود تراخيص -
 متفق عليها.
سمح للشركات بتوزيع خماطر االنتاج بني عدة موردين تكون مصانعهم موزعة بني عدة ابرام عقود مقاولة من الباطن ت -

 5دول.
 الن املؤسسات العاملة يف اخلارج يعرتضها نوعان من املخاطر: ، ان جناح الشراكة يتوقف على مدى مالئمة املناخ لذلك -
 خطر البلد الذي يهدد مردودية االستثمارات املباشرة يف بعض البلدان. أو اخلطر السياسي 
 الناتج عن االجراءات احلكومية الرامية اىل احلد من حرية املؤسسات االجنبية.و  اخلطر االداري 
حىت لتقييم مدى فعالية الشراكة االجنبية البد من اعتماد بعض املؤشرات اخلاصة بنجاحها  تقييم الشراكة االجنبية: .2

 عيوب الشراكة االجنبية.و  تتمكن من استنتاج مزايا

 

                                                           
  .377، ص 2004عمان، ، ، دار وائل للنشر03، الطبعة التسويق الدولي، : هاين حامد الضمور 1

2
 :A-Deyaine  et J-Duboin , L’internationaliser stratégies et techniques, Ed : Dollaz, paris,1995,p665. 

3
  .06-05ص ص  مرجع سابق، كوش خالد،: 

4
 .30فريد النجار، مرجع سابق، ص : 

5
"املؤسسات اجلزائرية  ، مداخلة مقدمة للملتقى الوطين االول حولالمحروقات في ظل المناخ االستثماري الجديدالشراكة االجنبية خارج و  االقتصاد الجزائريقدي عبد اجمليد، : 

 .01، ص 2003افريل   22/23، جامعة قاصدي مرباح،  ورقلة، يومي " وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد
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 :1يلي : من بني هذه املؤشرات نذكر مامؤشرات قياس نجاح الشراكة االجنبية .1.2
هامش  ،العائد بعد الضريبة على األصولو  ،لكل شريك: وتضم العائد قبل الضريبة على األصولو  مؤشرات الرحبية الكلية -

 .التشغيل هامش أرباح و  الربح الكلي
معدل دوران  ،معدل دوران املخزون ،راق القبضأو  هي معدل دورانو  للشراكة:و  مؤشرات كفاءة املدخالت لكل شريك -

 إمجايل املخزون.
  .نسبة السيولة ،نسبة تغطية الفوائد ،تتضمن نسبة املديونيةو  مؤشرات املركز املايل للشراكة: -
 معدل منو صايف الربح. ،معدل منو العائدات ،املبيعات احملليةالتوسيع: هي معدل منو و  مؤشرات النمو -
كثافة اجملهودات ،  التطويرو  كثافة البحوث،  تتمثل يف نسبة كثافة اإلعالنو  مؤشرات الكفاءة التسويقية العاملية: -
 ....اخل.……التسويقية
ملباشر كنسبة من حجم االستثمار تضم حجم االستثمار األجنيب او  التكنولوجيا:و  مؤشرات تدفقات االستثمار املباشر -

 درجة تفوق اإلدارة التحالفية. ،درجة التغلغل يف السوق احلايل ، حجم التكنولوجيا اجلديدة احملولة، الكلي
تعترب اسرتاتيجية الشراكة من بني الوسائل الفعالة اليت تلجا اليها املؤسسة لتطوير  االجنبية:عيوب الشراكة و  مزايا .2.2

 ماليا.و  مستوى انتاجها ماديارفع و  امكانياهتا
 2مزايا الشراكة االجنبية: من بني املزايا اليت توفرها الشراكة االجنبية ما يلي: 1.2.2

تكييفها انطالقا من عمليات االنتاج وفقا ملتطلبات االسواق و  حتسني جودة املنتجات اخلاصة من حيث املواصفات -
 االجنبية.و  احمللية

اليت تتمثل يف و  غري مسببة للديونو  ذلك بالدخول اىل املوارد االجنبية املستقرةو  االستثمارو  هيكلة متويل االستغالل -
 تأسيس شركات خمتلطة جديدة.و  انفتاح راس املال

بتكلفة ادىن للموارد و  التسيري املرن ، التنظيم مبا جتلبه من مناهج جديدة من حيث التنظيم الداخليو  فعالية االدارة -
 تسيري املوارد املالية.و  الرتقية للمنتجات فضال عن الطرق العصرية يف تعبئةو  بالتسويقاملادية و  البشرية

 3تدفع هبا اىل الدخول يف االقتصاد العاملي.و  تسمح الشراكة االجنبية بدولية النشاطات اليت تقوم هبا املؤسسة -
 4اليت نلخصها فيما يلي:و  بياتالسلو  ال ختلو الشراكة االجنبية من بعض االنعكاسات عيوب الشراكة االجنبية: 2.2.2

غياب اسواق للمشرتين حيث تصبح قوى السوق يف ايدي عدد و  تؤدي التحالفات التجارية اىل ظهور اسواق للبائعني -
 قليل من التحالفات نتيجة االحتكار.

احلماية هذا يف ظل الغاء  الشراكة اىل انشاء كيانات كربى تقلل من القدرة التنافسية للصناعات الوطنيةو  يؤدي التحالف -
 ما قد يؤدي اىل القضاء على الصناعة الوطنية.

تدهور و  يرتتب ايضا على قيام حتالفات بني الشركات الكربى خلق مراكز جتارية ضخمة مما يؤدي اىل غياب املنافسة -
 بالتايل ظهور عدم تكافؤ الفرص التنافسية.و  القدرة التنافسية لبقية الشركات

 املشاكل اليت تعرتض الشراكة االجنبية مايلي:و من بني اهم 
                                                           

1
 : B- Garrett et P- Dussage, op cit, p258. 

2
 .309ص  ، مرجع سابقاكرام مياسي، :  
، مداخلة الجزائر -  ERPHOS-الفوسفاط و  دور الشراكة في تدويل اقتصاديات الدول النامية دراسة حالة المؤسسة الوطنية للحديدحفيظ عبد احلميد، و  براهيمي زرزور:3 

 13/14يومي  ، سطيف ، فرحات عباس  ، جامعة"املتوسطةو  منظومة املؤسسات الصغريةعلى و  انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائريو  اثار"مقدمة للملتقى الدويل حول 
  .10،ص 2006نوفمرب 

4
 .93-92: فريد النجار، مرجع سابق، ص ص  
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 عدم اتوماتيكية التحويل لكون اغلب الدول الصناعية الزالت حتافظ على مكتسباهتا التكنولوجية. -
تكلفة التحويل التكنولوجي املرتفعة الناجتة عن التفوق العلمي للدول الصناعية مما ميكنها من فرض اسعار مرتفعة  -

 لتكنولوجياهتا .
 توليفة عوامل االنتاج احمللية.و  تالؤمها مع ظروفو  لواقع الدول النامية، ضمان مالئمة التكنولوجيات احملولةعدم  -

الدول املضيفة من خالل اجلدول و  الشركات احملليةو  من منظور الشركات االجنبيةاالجنبية  الشراكة اسرتاتيجيةتقييم و ميكن 
 التايل:

 االجنبية الشراكة استراتيجيةتقييم (:01الجدول رقم )

 عيوب الشراكة مزايا الشراكة المستوى

على مستوى 
 الشركات احمللية

االستفادة من مصادر متويل جديدة بفضل تدفق رؤوس األموال  -
 التقليل من القروض طويلة األجل.و  األجنبية

االستفادة من التطور التكنولوجي الذي توفره الشركات  -
 األجنبية.

 التسيري احلديثة .االستفادة من أساليب  -
قلة و  املصداقية كنتيجة لوجود املنتجاتو  ضمان الدميومة -

 وفاء املنتج. و  التكاليف ومنه تؤدي إىل اكتساب ثقة املستهلك

 أو اخنفاض القدرة املالية للمؤسسة نتيجة صغر حجم املشروع -
سيطرة الطرف األجنيب على عملية اختاذ القرار مما يفقدها 

 القرار ليس يف صاحلها. استقالليتها إذا كان
بالتايل و  صعوبة امتالك التكنولوجيا اليت حبوزة الشركات األجنبية -

 بقائها دوما تابعة هلا يف هذا اجملال.
املبالغة يف الشروط املوضوعة من الطرف األجنيب كالشروط  -

 .التسويق...اخل أو املتعلقة بقرارات الشراء

على مستوى 
الشركات 
 األجنبية

 ا امتالك املشاريع.جناح املشروع بإمكاهنيف حالة  -
وفرة املواد األولية يف و  االستفادة من تكاليف نقص اليد العاملة -

 الدول املضيفة.
 قلة املنافسني يتيح هلا السيطرة على السوقو  وفرة األسواق -
 حتقيق أعلى األرباح.و 
إمكانية التغلب على القيود اجلمركية يسهل عليها دخول السوق  -

 خماطر أقل.   و  بتكاليفاحمللية 

إن فرض الدول املضيفة لنسبة معينة من األرباح قد يقلل من  -
 حصص األرباح اليت كانت تطمح يف حتقيقها.

احمللي جيعل املبالغ و  وجود التعارض بني مصاحل الطرف األجنيب -
 .ةاملستثمرة من طرف الشركات األجنبية ال حتقق املردودية املنتظر 

يف حالة توقيع هذه الشركات على اتفاق الشراكة مع الدولة فإن    -
عمال مببدأ االستقالل االقتصادي، قد تفرض قيود و  هذه األخرية

هو ما ال و  كذا التوظيفو  حتويل األرباح إىل الشركة األمو  التصدير
 مصاحلها.و  يتفق مع أهدافها

على مستوى 
 الدولة املضيفة

 وعات املشرتكة.توفري مناصب شغل من املشر  -
  تنمية امللكية من خالل خلق طبقة من رجال األعمال الوطنيني.  -
منه زيادة النفقات العامة مما يؤدي إىل و  زيادة اإليرادات العامة -

 الدخل الوطين.و  زيادة اإلنتاج الوطين اخلام
 تلبية حاجيات املواطنني.و  دفع عجلة التنمية يف الدول -
اخلدمايت بني و  اجملال االقتصاديخلق العالقات التكاملية يف  -

 الشركات األجنبية.  و  الدول املضيفة

هذا يف حالة قيام الشركات و  زيادة العجز يف ميزان املدفوعات -
ما يرتتب على عقد و  األجنبية بتحويل األرباح إىل اخلارج من جهة

 التكنولوجيا لإلنتاج من جهة أخرى.و  الشراكة من استرياد املعدات
زيادة حجم االستثمار يف جمال اخلدمات  على حساب  -

 القطاعات األخرى.
فهناك مشروعات تعمل بطريقة  ، ازدواجية االقتصاد الوطين -

 أخرى بأساليب إنتاجية تقليدية.و  إنتاجية متقدمة

 : من إعداد الطالبة باالعتماد على املفاهيم السابقة املذكورة يف املبحث.المصدر
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 سس الشراكة االجنبيةأالمطلب الثاني: 

على اجملتمع االقتصادي  ففكرة الشراكة ليست ظاهرة غريبة ، هناك عدة دراسات حاولت ان تقدم تفسريات للشراكة االجنبية
ذلك حسب و  هذا ما جعل هلا عدة تصنيفاتو  املتبادلة بني الدولو  الدويل بل هي متأصلة نظرا العتمادها على مبدا املصاحل املشرتكة

 هو ما جعل هلا اثار مباشرة على كافة املستويات.و  ت اليت حتدث فيهاالقطاعا

 سس النظرية المفسرة للشراكة االجنبيةوال: األأ

 املفسرة هلا . النظرياتو  االسس التارخييةمن اجل فهم الشراكة االجنبية جيب االستناد اىل اهم  

التنمية مل حتظ و  ان مبدا الشراكة بني املؤسسات االقتصادية كاسرتاتيجية للتطور االسس التاريخية للشراكة االجنبية: .1
خاصة بالنظر اىل التطور  ، حيث اصبحت تشكل عامال اساسيا يف تطور املؤسسة االقتصادية، باالهتمام اال يف السنوات االخرية

ميكن توضيح التسلسل التارخيي السرتاتيجيات املؤسسة و  ية،السريع للمحيط العام لالقتصاد الدويل الذي تعيش فيه املؤسسة االقتصاد
 1االقتصادية من خالل ما يلي:

: يف بداية الثمانينات كانت اسرتاتيجيات املؤسسة االقتصادية مبنية على ثالثة االستراتيجيات الكالسيكية .1.1
 مبادئ اساسية ملواجهة املنافسة االقتصادية:

يعتمد هذا النظام على مدى و  (Domination Par Les Coûts) نظام الهيمنة عن طريق التكلفة: 1.1.1
 التقليص من تكاليفها اإلنتاجية.و  عقالنيتها يف استخدام مواردهاو  قدرة املؤسسة االستثمارية

لى تقدمي كل ما هو أفضل عيرتكز هذا النظام و (Les Différenciation)التميز:  أو نظام المفاضلة 1.1.1
 يعتمد على املعايري التالية:و  مبدأ األفضليةو  بالنظر إىل سوق املنافسة

 اآلراء اجلديدة.و  األفكار -
 الصور اجليدة ذات العالمة املميزة للمنتوج. -

 املستوى التكنولوجي. -

 املظاهر اخلارجية. -

 نوعية اخلدمات. -

 فعالية الشبكات التوزيعية. -

أن تركيز النشاط يعتمد أساسا على البحث عن ثغرة تستطيع   (La Concentration) نظام التركيز: 1.1.1
سوق جديدة  أو مبنتوج أو املؤسسة بواسطتها احلصول على مكانة إسرتاتيجية يف سوق املنافسة فقد يتعلق األمر مبجموعة من الزبائن

 هبا خصائص اجيابية مميزة.
يف التعاون بني املؤسسات نظر   اسرتاتيجيةإن سياسة االحتكار حتولت إىل  الشراكة: استراتيجيةالتحول نحو  .1.2

 اليت تتجلى يف:و  لتغري املعطيات االقتصادية الدولية
 رغبة املؤسسات االقتصادية يف توسيع استثماراهتا خارج احلدود املوجودة فيها حسب االمتيازات املوجودة يف هذه الدول. -
اليت حتولت حنو و  أثرت بدورها على اجلانب االقتصادي هلذه الدولاليت و  التحوالت السياسية اليت طرأت على الساحة العاملية -

األجنبية، كل هذه العوامل ساعدت يف بروز الشراكة و  تشجيع االستثمارات الوطنيةو  االنفتاح االقتصاديو  نظام اقتصاد السوق 
 األجنبية يف العديد من الدول.

                                                           
1
 .09-08ص ص  ،مرجع سابق حفيظ عبد احلميد،و  براهيمي زرزور : 
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 تناولت موضوع الشراكة األجنبية أن تقدم هلا تفسريات حاولت الدراسات اليت النظريات المفسرة للشراكة األجنبية: .1
 من بني النظريات املفسرة هلا جند:و  تطويرها من اجل العمل هبا بني الدول،و  قصد تنميتها

، من طرف االقتصادي 1917يعود ظهور نظرية تكاليف الصفقات إىل سنة نظرية تكاليف الصفقات:  .1.1
قد مسح هذا العمل و  ي وضع قائمة العوامل املفسرة الرتفاع تكاليف الصفقات،الذ  Oliver Eaton Willamson الربيطاين

املمكنة بني املؤسسات )التعامل من خالل السوق، اتفاقيات الرتخيص،  بتوسيع إمكانية اإلحالل بني خمتلف أشكال االرتباط
هي ترتكز على و   Ronald Coaseحني طورها  1970لكنها بقيت متجاهلة إىل غاية و  اتفاقيات االمتياز، اتفاقيات الشراكة(، 

تشمل تلك العوامل املتحكمة يف تكاليف الصفقات و  تنظيم نشاطات املؤسسة يف جمال اإلنتاج.و  أمهية التكاليف املرتبطة بتنسيق
 1العناصر اآلتية:

 التصحيح.و  بالتايل ارتفاع تكاليف التعديلو  أخطاءعدم استقرار احمليط يؤدي إىل ارتفاع احتمال حدوث و  تعقد -

 هذا ما ينفي إنشاء اتفاقيات مثالية.و  العقالنية احملدودة لدى املتعاملني -

هو ما و  تكرار العالقات التعاقدية: كلما زاد تكرار هذه العالقات أدى ذلك إىل حتمل تكاليف خاصة بكل عالقة تعاقدية -
 هاما إلضفاء الثبات يف تسيري مثل هذه الصفقات. جيعل البحث عن بديل الشراكة أمرا

األهداف احلقيقية من احد األطراف و  عدم إظهار النواياو  سوء النية أو يظهر من خالل استعمال احليلةو  عامل االنتهازية: -
 تكاليف إضافية.و  اءهذه التغريات تسبب أعبو  املتعامل(، أو املتواجدة يف السوق مما يستدعي تغيري تلك األطراف ) تغيري املورد

هو ما يرفع القدرة التفاوضية و  قلة عدد املتعاملني يف السوق: أن نقص عدد املتعاملني يؤدي إىل وجود وضعيات احتكار -
 هلؤالء.

 2و تشمل املراحل الالزمة إلبرام الصفقات ما يلي: 

  ...الرتمجةو  السعر، تكاليف التنقلإعادة التفاوض حول و  تتضمن تكاليف البحث، تكاليف التفاوض،و  مرحلة التفاوض: -
 إثبات جودة املنتجات، تكاليف اخلربة القانونية لتقييم االلتزامات...اخل.و  مرحلة إنشاء العقد: تكاليف توحيد املعايري -

 مرحلة تنفيذ العقد: تكاليف الضرائب املرتبطة بالصفقة، تكاليف مراقبة التصرفات االنتهازية، تكاليف معاجلة املنازعات -
 خمتلف العقوبات...اخل.و 

 و انطالقا مما ذكرناه يلجأ العديد من املتعاملني يف السوق إىل إبرام عقود شراكة لتخفيض تلك التكاليف.

تستند هذه النظرية إىل كون املؤسسة تسعى إىل تعظيم أرباحها يف السوق العاملية، الن دولية النشاط تعد وسيلة هامة للحفاظ 
لكها املؤسسة يف بلدها األصلي، أما الفروع التابعة هلا فتدخل ضمن املؤسسة األم من اجل تشكيل سوق داخلي يف على امليزة اليت متت

 السوق العاملي.

 سع، فهي جتري تعامالت يف األسواق اخلارجيةأو  توضح نظرية تكاليف الصفقات بان املؤسسات االقتصادية تنمو بشكل
ود شراكة مع املؤسسات األجنبية، إذ غالبا ما تعد الشراكة األجنبية احلل األمثل حسب هذه بأقل تكلفة من خالل قيامها بإبرام عقو 

هو ما يتطلب و  قيام املؤسسة هبذا النشاط بنفسهاو  النظرية على األقل، الن مرحلة وسيط بني صفقة السوق اليت تتميز بتكاليفها العالية
 استثمارات فخمة.

 اليت تتمثل فيما يلي:و  ة لفهم عالقات الشراكة إال أهنا مل ختلو من بعض النقائصلقد قدمت هذه النظرية تفسريات هام

                                                           
1
 : B. Garrette et P-Dussage,op cit,p12. 

2
 :  Boualeur Aliouab, les stratégies de coopération industrielle, Ed :economica.paris,1996,p48. 
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استحالة و  صعوبةو  يستحيل عمليا حتديد تكاليف الصفقات نظرا لصعوبة ضبط تكاليفها اليت تتميز بكثرة متغرياهتا أحيانا -
 قياسها أحيانا أخرى.

اقتصادي معني مع هدف ختفيض التكاليف،  فمن خالل طر  نظرية تكاليف الصفقات جتعل املؤسسة تتخذ قراراهتا فقط -
 ليس وفق شروط حمددة ميليها احمليط يف فرتة زمنية معينة.و  مبعىن آخر تبقى اإلسرتاتيجية املتبعة من طرف املؤسسة هي املوجه

اعترب و  أن هناك عدة مربرات لفهم اإلخفاقات اليت حتدث يف السوق  o.williamsonذكر  نظرية الوكالة: .1.1
 تعترب الشراكة يف هذه الظروف تسوية هلذا املشكل.و  أن تركيز املتعاملني على تعظيم األرباح قد يؤدي إىل غياب الثقة بينهم

هذا ما جينب وقوع تكاليف خاصة و  لتطوير هذه العالقة البد من االهتمام بعامل الثقة الذي يتنامى مع الوقت بني الشركاءو  
 بالوكالة.

كوهنا أساس الرتابط الذي يشكل و  كالة تعترب الشراكة أفضل خيار للمؤسسة ألهنا تسهل مراقبة التعاقدات املتبادلةأن نظرية الو 
ترتبط هذه املقاربة أساسا بدرجة غموض النتائج املنتظرة من النشاط فكلما كانت درجة و  عرقلة التصرفات االنتهازية،و  آلية ناجعة ملنع

باملقابل كلما قلت درجة غموض تلك و  كان اللجوء إىل خيار الشراكة أفضل كبديل لعالقات السوق،  غموض هذه النتائج كبرية كلما
 1املؤسسة.و  النتائج كان احتمال خيار الشراكة اضعف مقارنة بعالقات السوق

 و من خالل النظرية نستنتج ما يلي:
 ة كبريا مقارنة بعالقة السوق.إذا كانت درجة غموض النتائج املنتظرة كبرية، يكون احتمال خيار الشراك -
إذا كانت درجة غموض النتائج املنتظرة ضعيفة، يكون احتمال خيار الشراكة ضعيفا مقارنة بدمج هذا النشاط يف  -
 املؤسسة.

تتجلى الشراكة األجنبية من خالل هذه النظرية يف كوهنا طريقة  العالقات: استراتيجيةو  نظرية اإلنتاج الدولي .1.1
هي وسيلة لتوطيد امتياز تنافسي للمؤسسة و  ترابط بني الشركاء من جهةو  تؤدي إىل تكوين إسرتاتيجية عالقاتو  لتفادي املنافسة

انفتاح و  بشكل جتعلها تقاوم منافسيها من جهة أخرى، فيتعني على املؤسسات االقتصادية خاصة يف ظل العوملة االقتصادية
 اكة األجنبية كوسيلة متكنها من االستخدام األمثل للموارد املتاحة هلاإىل الشر   اقتصاديات الدول على بعضها البعض، اللجوء

 2بذلك اكتساب القدرة على مواجهة املنافسة اخلارجية.و  التصرف احملكم يف وسائل اإلنتاج قصد التحكم يف التكاليفو 
االقتصادية يف شكل تعتمد هذه النظرية على توطيد عالقات التعاون بني املؤسسات  نظرية االحتكار الدولي: .2.1

جتد و  جناحها،و  عامل متاسك املؤسسات االقتصاديةو  االهتمام جبميع اجملاالت املهمة يف االقتصاد العاملي اليت تعترب مركز قوةو  احتكاري
ة فان طبقا هلذه النظريو  جتاوهبا مع كل التطورات التكنولوجية،و  اليت تعد عامال حساسا يف منوهاو  التطويرو  منها نشاطات البحث

قصد و  3تواجهه الكثري من املخاطرو  املستثمر األجنيب عندما يعمل خارج حدوده، فهو يعمل يف ظروف يسودها الكثري من الغموض
 مستويات متميزة مبواجهة التحديات اجلديدة،و  التغلب على كل هذه الصعوبات جيب أن يتمتع املشروع املشرتك بقدرات غري عادية

 عني من االحتكار مها:تتميز هذه النظرية بنو و 
ال يف جمال إنتاج منتوج معني، ستظل دائما املتفوقة أو  احتكار الشركة األوىل للسوق: فاملؤسسة اليت تدخل إىل السوق -

 4مهما حاولت املؤسسات األخرى منافستها.

                                                           
1
 : 

 F-Blenchot, modélisation du choix d’un partenarit, revue française, paris, N°114,(juin ,juillet, aout 1997) ,p70.  
2 
: Tersen Denis et Bri cout Jean luc, l’investissement international, Ed : Armand Colin , Masson,paris ,1996,p66. 

 .170، ص 2003، دار حامد للنشر، األردن، إدارة األعمال الدولية، اإلطار العامعلي عباس، :   3
 .199ص ،2004، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة، النقدية الدوليةو  االقتصاد الدولي، العالقات االقتصادية عوض ا،هل، نيزينب حس : 4
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تفرتض هذه النظرية أن ممارسة و  القوة االحتكارية: يتمثل الدافع الرئيسي لالستثمار يف الدول األجنبية يف القوة االحتكارية، -
أساليب و  أي نشاط يف دولة أجنبية له تكاليف مرتفعة ال تتحملها سوى املؤسسات اليت هلا مزايا تنافسية، مثل التكنولوجيا املتطورة

 قيق أرباحها.إمكانياهتا يف نسق تام لتحو  لكي تتمكن من تفويض هذه التكاليف يتعني عليها مزج قدراهتاو  اإلدارة احلديثة،و  العمل

تقوم على فكرة أن املؤسسة اليت ال و  سامهت هذه النظرية كثريا يف حتليل أهداف الشراكة،نظرية تبعية المورد:  .2.1
 مراقبة كل عوامل اإلنتاج تلجأ إىل الشراكة مع مؤسسات أخرى تعمل يف جمال نشاطها.و  تستطيع استغالل

التقنية و  طاقتها التكنولوجيةو  منتجة للمحروقات جندها تسعى الستغالل إمكانياهتافمثال الشركات البرتولية العاملية اليت مل تعد 
هذا أمر مكلف و  تصنيفها، مث تقوم بتصديرها على شكل مواد تامة الصنعو  إعادة حتويلهاو  ذلك باسترياد املواد البرتولية اخلامو  املتطورة،

قصد استغالل إمكانياهتا بصفة و  لتدارك ذلك فان الدول املنتجةو  )املنتج(مع العلم أن هذه العمليات ميكن أن تتم يف البلد األصلي 
 شاملة تعمد إىل منح تسهيالت جبائية للشركات ذات االختصاص يف حتويل املواد البرتولية، قصد القيام مبثل هذه النشاطات حمليا.

 ثانيا: أشكال الشراكة األجنبية

 " معيار قطاع النشاط".و "معيار العالقة بني املؤسسات"تصنف الشراكة األجنبية وفق معيارين: 
 أشكال الشراكة األجنبية حسب قطاعات النشاط .2

ميكن حتديد أنواع الشراكة األجنبية حسب القطاعات اليت حتدث فيها إىل: الشراكة التجارية، الشراكة الصناعية، الشراكة 
 الشراكة اخلدماتية.و  التقنية، الشراكة املالية

بيع و  تقتصر الشراكة التجارية على القيام بأعمال جتارية مشرتكة أي أحد األطراف يقوم بشراءالشراكة التجارية:  .1.1
الدولية كما تسمح و  الشراء ملنتجات داخل السوق احملليةو  حيث هلا أمهية اقتصادية كبرية يف نشاطات البيع 1منتجات الطرف األخر.

تسمح  و  الت التجارية عن طريق وضعها لشبكة التوزيع املخصصة ال سيما املتعلقة بالتصديرللطرف احمللي بتقليص تكاليف املعام
حتقيق  أو هذا بتخفيض تكلفة االستثمارو  كذلك للطرف األجنيب بتسهيل دخوله للسوق احمللي، كما تسمح بتطوير رقم األعمال

 من الشراكة نذكر منها: هناك أشكال عديدة هلذا النوعو  مردودية أسرع بفضل أسواق أخرى جديدة.
مكلف بالقيام بعمليات الشراء  ، مستوردا أو اتفاقيات التوزيع: يكون الشريك األجنيب مبوجب هذه االتفاقية أما موردا -

 2األجنبية. أو بيع املنتجات اخلاصة باملؤسسة يف األسواق احمللية أو للمواد األولية

ن املؤسسات اليت متركز مشرتياهتا لتوسيع أفاق التموين الذي مينحها اتفاقيات التموين: هي عبارة عن حتالف جمموعة م -
شركة أخرى عن طريق  أو حيث تلجأ بعض املؤسسات إىل شراء بعض املنتجات من مؤسسة 3قدرة حسنة يف التفاوض يف األسواق.

نظرا الفتقارها للكفاءات العالية اخلاصة  قد تلجأ الشركة الطالبة للرتخيص إىل ذلكو  هي حالة شائعة يف املبادلة التجاريةو  الرتخيص،
نظرا للسمعة التجارية العاملية اليت ميتاز هبا املنتوج  أو الرتفاع تكلفة إنتاجها مقارنة بإمكانية شرائها من املصدر الرئيسي أو باملنتوج

 املنتج من قبل املصدر الرئيسي.

اليت ترغب يف اقتحام أسواق جديدة حيث تتعاقد مع مؤسسة اتفاقية التعاون: خيص هذا النوع من االتفاقيات املؤسسات  -
 تضع حتت تصرفها املنتجات اليت تريد تسويقها، فاتفاقية التعاون متثل وساطة جتارية بني املؤسسة املنتجةو  متواجدة يف هذا السوق

 الزبون عن طريق تدخل الطرق املسوق هلذه السلع أي املورد.و 

                                                           
 .269،ص2001، دار قباء للنشر، القاهرة،إدارة األعمال وتحديات القرن الحادي والعشرين:أمني عبد العزيز،   1
 .35،ص1997اإلدارة والتسيري، جامعة اجلزائر، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف ، إستراتيجية الشراكة بين المؤسسات االقتصاديةيوسف خمتار، :  2
 .38، صاملرجع السابق:  3



 متوسطية االورو الشراكة التفاقية العام اإلطار                                       األول:             الفصل

14 

ملؤسسات االقتصادية إىل الشراكة يف اجملال الصناعي من خالل إنشاء مجاعات تتجه بعض ا الشراكة الصناعية: .1.1
كذا و  ذلك نظرا لضخامة التكاليف املتخصصة للمشاريع الصناعية من جهة،و  صناعية متطورةو  متخصصة حول مشاريع تكنولوجية
ا يربز ما يعرف بالتعاون الفين، حيث هنو  متطورة من جهة أخرى،و  استغالل تكنولوجيا عاليةو  املخصصات اليت تتطلب استعمال

 التكنولوجي يف اجملاالت اليت ترغب االستثمار فيها.و  تسعى البلدان املضيفة لالستفادة من التقدم العلمي

 التطور العلمي فإهنا تلجأ عن طريق الشراكة إىل اقتحام أسواق جديدة لتسويقو  أما البلدان املصدرة لذلك التقدم التكنولوجي
الذي يكرس يف جانبه التعاوين إعطاء األولوية للمؤسسات و  لقد برز هذا النوع من الشراكةو  نتجاهتا من جهة أخرى،ترويج مو 

هذا بتنمية القدرات اإلنتاجية هلاته املؤسسات عن طريق تكوين صيغ شراكة بني و  االقتصادية للبلدان اليت تفتقر للتكنولوجيا،
مؤسسات البلدان اليت تفتقر إليها، حيث تقتصر مسؤولية األوىل يف تقدمي و  قدرات صناعيةو  امؤسسات البلدان اليت متتلك التكنولوجي

 1الثانية تتكفل بتوفري التمويل الالزم للمشروع املشرتك.و  التكنولوجيا

 2أشكال تنفيذ العمليات.و  حتديد طبيعةو  فاهلدف من الشراكة الصناعية هو الوصول إىل مستوى مقبول من األداء
 هناك عدة أشكال لعقود الشراكة الصناعية نذكر منها:و 
عقود التصنيع: هي اتفاقيات تربم بني مؤسسة أجنبية وإحدى املؤسسات الوطنية بالدولة املضيفة يتم مبقتضاها قيام  -

األجنيب بإدارة يتحكم الطرف و  تكون هذه االتفاقيات طويلة األجلو  ،3إنتاج منتجات املؤسسة األجنبيةو  املؤسسة الوطنية بتصنيع
كذا تنمية مهارات و  التسويقو  اإلنتاجو  تساهم هذه العقود يف حتقيق درجة من التقدم التكنولوجي يف جماالت اإلدارةو  املشروع،
 احلصول على حوافز حكومية متنح للطرف األجنيب.و  يتم اللجوء إليها للتخفيض من تكاليف التسويقو  .4العمال

 اآلمرة من جهة أو تعاقدية جتمع بني املؤسسة األمو  : املقاولة من الباطن هي عالقة اقتصاديةاتفاقيات املقاولة من الباطن -
اخلدمة من جهة أخرى، حبيث )متتاز( املؤسسة اآلمرة عن بعض األنشطة الفرعية للمؤسسة  أو املنجزة للنشاط أو املؤسسة املنفذةو 

 املؤسسة اآلمرة فتتولد عالقة ثالثية بني املؤسسة اآلمرةو  ائي بني املقاول، حيث هناك شراكة يف إنتاج املنتج النه5املنفذة للنشاط
املؤسسة اآلمرة هي عالقة ترابط من حيث السوق و  الزبون النهائي فالعالقة اليت تربط بني املقاول من الباطنو  املقاول من الباطنو 

مهية املقاولة من الباطن يف تطوير الوضعية املالية لنشاط املؤسسة تتجلى أو  املشرتك بينهما باإلضافة إىل الرتابط من خالل التكنولوجيا.
، 6هذا ما مسح باستخدام املقاولة من الباطن على املستوى الدويلو  جلب رؤوس أموال جديدة،و  اآلمرة من خالل حتسني مردوديتها

ضرورة البحث عن مقاولني أجانب من البلدان خاصة على السنوات االخرية إذ أدى ارتفاع تكاليف اإلنتاج يف البلدان املتقدمة إىل 
 ذلك لتخفيض أعباء املؤسسات االقتصادية.و  النامية

عقود تقسيم اإلنتاج: ترتبط مبوجب هذا النوع من العقود الشركة الوطنية بالشركات األجنبية ملدة حمددة تكون غالبا على  -
لية كاملناجم الضخمة، فهذا النوع من العقود يعرف كثريا يف جمال املدى الطويل فتلتزم الشركات األجنبية بالبحث عن املواد األو 

هذا ما يستدعي و  ماليا أو الصناعات البرتولية فالطرف الوطين ال يستطيع استغالل هذا اجملال بطاقاته اخلاصة ألهنا مكلفة سواء تقنيا
كذا جزء من اإلنتاج احملقق مقابل ما و  حيث متنح للطرف األجنيب مبوجب عقد تقسيم اإلنتاج قيمة من املال ، 7إقامة شراكة أجنبية

                                                           
1 
:

مداخلة مقدم للملتقى الدول حول" اثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري  أهمية الشراكة األجنبية في تأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية، باللطة مبارك،  
 .02،ص 2006نوفمرب  13/14 يومي وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"، جامعة فرحات عباس،  سطيف، 

2 : Georges Fassio, Pantenariat Industrielles, revue gestion 2000,paris, N °02, (mars, avril 2000) ,p121. 
 .360، ص2001، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، القاهرة، إدارة األعمال الدولية دراسة وبحوث ميدانيةعبد السالم أبو قحف،  : 3
 .271عبد العزيز، مرجع سابق،صأمني  : 4
5 
:

 .506،ص2003، دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة،اقتصاديات األعمال واالستثمار الدوليعبد السالم أبو قحف،  
6 :  Tersen Denis et bri cout jean luc, op cit, pp 15-16. 
7 
:
 
op cit, p 16.
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أما يف حالة عدم جناح االستثمار فهو  ، يقدمه من التكنولوجيا، ألنه مكلف أصال بنقل معارفه الفنية املتطورة اليت ميلكها يف هذا اجملال
 يتم بذلك إلغاء العقد.و  ا يف املشروعال يسرتجع األموال اليت استثمره

عقود املفتاح يف اليد: هي تلك االتفاقيات اليت يتعهد مبوجبها طرف أجنيب بالقيام بعدة اجنازات، كتجهيز مركب صناعي  -
يكون و  عليهايتحمل املسؤولية املرتتبة عن عدم احرتام املوصفات العقدية املتفق و  تشغيل أو هو يف حالة عملو  مث تسليمه إىل املشرتي

 1ذلك مقابل مثن جزايف يتم حتديده يف العقد مسبقا، حيث تأخذ هذه العقود شكلني:

 ذلك مقابل الثمن احملدد يف و  الدراساتو  الرباءاتو  كذا العالماتو  عقود بسيطة: تتمثل يف تسليم مصنع كامل من اآلالت
 العقد.

 هذا النوع  و  لكن مع تقدمي املساعدة الفنية لتشغيل املصنع،و  ثقيلة: يلتزم مبقتضاها املورد ليس فقط بتسليم املصنع عقود
 البلدان املتقدمة.و  كثري االنتشار بني البلدان النامية

حيث يبقى  عقود اإلنتاج يف اليد: هي عبارة عن توسيع خلدمات املورد اليت ترافقها ضمانات إضافية من كال الطرفني -
تكوين العمالة الوطنية بضمان املساعدة يف تسيريه و  الثمن اجلزايف كما هو يف عقد املفتاح يف اليد، فيلتزم املورد إضافة إىل توريد املصنع

نوع من قصد بلوغ طاقته اإلنتاجية املتفق عليها يف العقد هلذا فانه يعد امتداد لعقود املفتاح يف اليد، حيث اعتمدت اجلزائر هذا ال
العقود يف حتقيق نسيجها الصناعي خاصة سنوات السبعينات من خالل املخططات االقتصادية يف ظل االقتصاد املخطط، إذ صرفت 

ويل الدولة اجلزائرية مبالغ ضخمة على هذه العقود كون اخلزينة آنذاك يف حالة مالية يسرية نظرا الرتفاع أسعار البرتول مما مسح بزيادة مت
 2االقتصادية.املخططات 

تقنيات حديثة يف و  تتمثل الشراكة التقنية يف تبادل املعارف من خالل جلب معارف جديدة الشراكة التقنية: .1.1
الدخول إىل أسواق جديدة مما و  حتسينها مع تقليص التكاليف اإلنتاجيةو  خمتلف جماالت اإلنتاج، فهي هتدف إىل تطوير املنتجات

 من بني االتفاقيات التقنية جند:و  املؤسسات املنافسة هلا،يعطي املؤسسة األفضلية عن باقي 

حيث تشمل البحوث التطويرية على ثالث أنواع من املشروعات: البحوث  التطوير:و  اتفاقية التعاون في مجال البحث -
ق على تلك الشركات مبالغ ضخمة لإلنفاو  البحوث التطبيقية، حيث ختصص العديد من احلكوماتو  البحوث األساسيةو  الرئيسية

التعاون على ختفيض و  تبادل اخلرباتو  التطوير من خالل االشرتاك يف ميزانيات البحوثو  تظهر هذه الشراكة يف البحثو  املشروعات
 3املخاطر، حيث برز هذا النوع من االتفاقيات بدرجة كبرية يف القطاعات التالية:

تكنولوجيا املعلومات، و  يف ميدان إنتاج الكمبيوتر ، إلسرتاتيجيةالسلع او  )شركات األدوية العاملية، يف جمال إنتاج األسلحة
 البرتوكيماوية(.و  الشركات الكربى، الشراكة يف متويل حبوث تطوير املنتجات البرتوليةو  مراكز األحباثو  التطوير من اجلامعاتو  البحث

 حقوق النشرو  التكنولوجية،و  لفكريةهو أن تقوم املؤسسة املرخصة مبنح حقوق استعمال امللكية ا اتفاقية التراخيص: -
رسوم يتفق عليها الطرفني علما أن التكنولوجيا اليت متتلكها  أو العالمات التجارية إىل شركة أخرى مقابل اجرو  براءات االخرتاعو 

املؤسسة املرخصة تعترب أصال من اصوهلا، تقدم حق استعماهلا للمؤسسة املرخص هلا دون التنازل عنها.) أي هلا حق االستقالل دون 
 امللكية(.

                                                           
دكتوراه دولة يف القانون الدويل  مقدمة لنيل شهادة ، أطروحةالدولية في التجربة الجزائرية)في عقود المفتاح واإلنتاج في اليد(الضمانات في العقود االقتصادية معاشر عمار، :  1

 .86-85،ص ص 1998والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر،
2 
ملاجستري يف القانون، ختصص قانون التعاون الدويل، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة االشراكة األجنبية والمؤسسات االقتصادية الجزائريةليلى،  نآوش :

 .39-38،ص ص 2010-2011
 .74فريد النجار، مرجع سابق،ص :  3
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رخصة تقدم من طرف صاحب هذا احلق  أو نلملكية الفكرية اتفاقية الرتاخيص على أهنا اذلحيث عرفت املنظمة العاملية 
األجنبية املشرتكة و  اجناز بعض األعمال اليت يتضمنها هذا احلق، حيث تفتح اجملال بني املشاريع الوطنية أو لشخص قصد استكمال

 1السيطرة على األسواق.و  تبادل املصاحل يف جمال إنتاج السلعو  قصد حتقيق التعاون

معنوي بان جيعل املتعاقد معه يتمتع باحلقوق  أو زم مبقتضاه شخص طبيعيتتعرف بأهنا عقد يل اتفاقية نقل المعرفة الفنية: -
األساليب السرية ملدة معينة مقابل مبلغ من املال يدفعه الطرف املتلقي، فهذا النوع من العقود يسمح و  اليت حيوزها على بعض األشكال

هي متثل بالنسبة للصناعيني وسيلة لتوفري و  التطوير،و  قت يف جمال البحثللطرف املتلقي اكتساب معارف متطورة دون بذل جهد وو 
 الوقت.و  املال

هي إحدى األشكال االقتصادية اليت ميزت عشرية التسعينات يف إطار التنافس احلاد بني  الشراكة الخدماتية: .2.1
تنوعها فان العقود املربمة و  نتيجة لتعدد اخلدماتو  الشركات يف جمال البحث عن وسائل متكنها من توظيف رأمساهلا يف قطاع اخلدمات،

 من بني أشكال العقود املربمة يف قطاع اخلدمات جند عقود التسيريو  نوعية اخلدماتو  تتعدد حسب طبيعةو  يف هذا اجملال تتنوع
شريك احمللي من خربات تسيري مرافقها حيث يستفيد الو  اإلدارة، حيث تلجأ بعض املؤسسات إىل إبرام اتفاقيات شراكة ختص إدارةو 

هذا ما يضفي على العقد صبغة و  حلساهبا مقابل مبلغ من املال،و  الشريك األجنيب، حيث يتصرف الشريك األجنيب)املسري( بامسها
 2الوكالة التجارية ذات املصلحة املشرتكة.

ق استثمارات مشرتكة، أي الشراكة املالية هي عبارة عن ارتباط الشركاء حبركة رأس املال لتحقي الشراكة المالية: .2.1
 االستثمار املباشر، حيث حصة الطرف األخر يف هذه الشراكة تكون أما اكرب أو املسامهة يف رأس املال عن طريق االستثمار احملفظي

 3حسب ما اتفق عليه الشركاء. %20اقل من  أو تساوي أو

 حيث تأخذ هذه الشراكة شكلني:

  األخطار ألنه يسمح هلا بإعادة موقعها يف السوق فيمنحها الفرصة لبلوغ األهداف االندماج: تلجا إليه املؤسسات لتفادي
 اليت سطرهتا كما ميكنها من حتقيق التطور نظرا لزيادة النصيب املايل املخصص هلا.

 اختاذ القرارات حسب و  املسامهة يف إدارهتاو  املؤسسة املختلطة: هو اتفاق بني مؤسستني أصليتني على إنشاء شركة
اخلربة املالية اليت يف و  يتم اللجوء إىل مثل هذا النوع من الشراكة يف حالة الدخول ألسواق جديدة مما يتطلب الكفاءةو  ،4وقهمحق

 الغالب ال يستطيع التحكم فيها احد الشركاء لوحده.

العالقة بني الشكل املوايل ميثل أشكال الشراكة حسب : أشكال الشراكة األجنبية حسب العالقة بين المؤسسة .1
 :املؤسسات كما يلي

 

 

 

 

                                                           
1
 : 

 Tersen Denis  et  Bri Cout Jean Luc, op cit, pp 17-19. 
قانون األعمال، جامعة مولود  ختصصالدكتوراه يف القانون،  شهادة، أطروحة مقدمة لنيل المؤسسة العامة ذات الطابع االقتصادي عقد التسيير آلية لخوصصةآيت منصور كمال، :  2

 .126،ص2009معمري، تيزي وزو،
3 
 .03باللطة مبارك، مرجع سابق،ص :

4 
: Tersen Denis et  Bri Cout Jean luc, op cit, p 18.  
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 أشكال الشراكة حسب العالقة بين المؤسسات: (01رقم) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الطالبة اعدادمن المصدر: 
حيدث هذا النوع من الشراكة بني املؤسسات اليت ال تنشط يف نفس القطاع  :1شراكة المؤسسات غير المتنافسة .1.2

 ، اقتحام أسواق جديدةو  التوسع يف النشاطالدافع األساسي هلذا النوع من الشراكة هو و  ،إضافة أن لكل مؤسسة سوقها اخلاص
 ميكن حتديد أنواع هذه الشراكة من خالل اجلدول التايل:و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 : B-Garrette et P-Dussage, op cit, p 91. 

 الشراكات المتكاملة

سةفشراكة المؤسسات المتنا  

 الشراكة

 شراكات االندماج المتبادل

 شراكات نسبة التركيز

 المشاريع المشتركة الدولية

 الشراكة العمومية

ما بيت القطاعاتاالتفاقيات   

شراكة المؤسسات غير 

 المتنافسة
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 أنواع شراكة المؤسسات غير المتنافسة :(02رقم) الجدول

 النوع المشاريع المشتركة الدولية الشراكة العمودية االتفاقيات ما بين القطاعات

وذلك بتسهيل يقصد هبا توسيع النشاطات 
 دخول طرف يف جمال نشاط الطرف اآلخر.

جتمع بني مؤسسات تعمل يف قطاعني 
املؤسسات املتشاركة يف كل و  متكاملني

زبون يقيمان عالقة من  أو احلاالت مورد
  1نوع : زبون/مورد.

هي مؤسسات جتمع ما بني طرفني، الطرف األجنيب 
الطرف و  يبحث عن تسويق منتوجه يف سوق جديدة 

احمللي البد أن تكون له املعرفة الكافية بالسوق الوطنية 
 2املستهدفة.

 التعريف

 احلصول على مؤهالت جديدة -
إلغاء الفوارق املوجودة على مستوى  -

 3املؤهالت لكال الطرفني.

خمتلف التوريدات اليت و  توفري املواد األولية
 تدخل يف عملية اإلنتاج.

 الهدف .جديدة ملنتجات الشريك األجنيب فتح أسواق

عدم متاثل الفروع اإلنتاجية للمؤسسات 
 4املتشاركة.

 االعتماد على املشاركة يف كل املهام
تغطيتها لكل مراحل و  املسؤولياتو 

 5اإلنتاج.

 .التسويقو  السيطرة على اإلنتاج -
 .تساهم يف اكتساب اخلربة  -
 6توفر معلومات دقيقة عن السوق املستهدفة. -

 المميزات

صعوبة توفر القدرة على التعلم اليت يفرتض 
أن يتصف هبا الشريك الداخل للقطاع 

قدرة الشريك األصلي يف القطاع و  اجلديد
على التحول السريع للتكنولوجيا اليت جاء 

 هبا الشريك الداخل من جهة أخرى.

صعوبة حصول الشركة على املعرفة الكافية  
 هامة.هذا ما يؤدي لفقدان موارد 

املوارد و  احلاجة إىل استثمار أكرب من رأس املال -
 البشرية.

 حتتوي على درجة عالية من املخاطرة. -

 العيوب

 قطاع االتصاالت.

 قطاع اإلعالم اآليل.

قطاع صناعة السيارات الذي انتقل من 
نظام اإلنتاج باحلجم إىل نظام اإلنتاج 

 بالطلب.

 الصناعة االستخراجية . -
 صناعة السيارات. -
 صناعة الطائرات. -

الصناعات التي 
يسود فيها كل 

 شكل

 برجميات يف الشبكات العمومية. إقامة

 

 Cummings Enginsشركة 
 7املختصة بإنتاج احملركات.

  DINAمع الشركة املكسيكيةRenault شركة 
مسيت و  املختصة يف صناعة الشاحنات

 .Renault Mexicana8شركة

 أمثلة

 .باالعتماد على املراجع املذكورةمن اعداد الطالبة المصدر :

                                                           
 
1
 : op cit, p p 93-94.  

2
 : op cit, p 91.  

3
 :  Timothy M-Collins et Thomas L-Dooley, les alliances Stratégiques,Ed : inter, Paris, 1992, p 99. 

  . 21ص  ،مرجع سابق ،: سليمان بلعور 4
 . 21ص ،سابقالرجع امل:  5
 .61، ص1996، دار الكتب،القاهرة التسويق الدولي،، : عمر خري الدين 6

7
 : B-Garrette et P-Dussage, op cit, p 152. 

8
: op cit, p 91.  
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أشكال الشراكة اليت   P.Dussageو  B.Garretteلقد صنف كل من : شراكة المؤسسات المتنافسة .2.2
املؤهالت اليت يساهم و  ذلك باالعتماد على معيارين مها : األصولو  ميكن أن حتدث بني املؤسسات املتنافسة إىل ثالث أشكال رئيسية

 الشكل التايل يوضح هذه التطبيقات :و  .طبيعة املنتجاتافة إىل ضا ،هبا كل طرف

 طبيعة المنتوج.و  : أنواع الشراكة بين المؤسسات المتنافسة وفق معياري األصول المساهم بها(02رقم )الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : B-Garrette et P-Dussage, les stratégies d’alliance, Ed : d’organisation, Paris , 1995, p 100 . 

 

اهلدف منه اضافة إىل األثر احملتمل لكل و  كل شكل  تعريفو ميكن تلخيص شراكات املؤسسات املتنافسة يف جدول يوضح 
 التنظيم املناسب يف كل حالة.و  نوع على املنافسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شراكة متكاملة

مخرجات 
 الشراكة

المؤهالت التي و  األصول
تشارك بها المؤسسات 

 المتشاركة

المشتركشراكة التكامل   

 شراكة شبه التركيز

 متماثلة

 مختلفة

 منتجات خاصة بكل طرف

 منتجات مشتركة
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 : أنواع شراكات المؤسسات المتنافسة (03الجدول رقم)

Source: A.M-Dahmeni, les strategies de cooperation Industrielle , Ed: Economica , Paris,1996, p 21. 

 

 

 

 

 

 

 شراكة متكاملة تعريفال

 

 

تبيع منتوج و  مؤسسة متلك شبه توزيع
مطور من طرف مؤسسة منافسة تريد 

 املنتوج.تسويق هذا 

 شراكة التكامل المشترك

 

 

جمموعة مؤسسات تطور و/أو تنتج 
مركبا مشرتك يدخل يف  أو عنصرا

 املنتجات اخلاصة بكل طرف.

 شراكة شبه التركيز

 

 

بني   Consortiumاحتاد مصانع 
تبيع منتوج و  مؤسسات متنافسة تطور،تنتج

 مشرتك.

 توسيع تكاملية املسامهات دون اللجوء إىل الهدف
 االستثمار يف أصول متماثلة بني الشركاء.

الوصول إىل احلجم احلرج يف إنتاج 
مرحلة من النشاط دون  أو مركب

 اللجوء إىل مورد خارجي .

الوصول إىل احلجم احلرج يف قطاع النشاط 
 دون اللجوء إىل الرتكيز.

األثر على 
 المنافسة

املنافسة تكون غري ظاهرة يف املنتجات 
ال تبقى يف املنتوج حمل األخرى بينما 

 الشراكة .

املنافسة باقية خبصوص املنتجات 
 النهائية.

 املنافسة تلغى يف املنتوج املشرتك.

كل طرف يقوم بوظائف حسب األصول  نوع التنظيم السائد
البيع من و  قد يكون اإلنتاجو  اليت ميلكها

 طرف فرع مشرتك.

التطوير و  املشاركة يف أعمال البحث
بني املتشاركني، إضافة إىل اإلنتاج 

 يف مصنع مشرتك.

املشروع حمل التعاون جيزأ إىل مشاريع 
اإلنتاج مبشاركة أطراف و  صغرى يف التطوير

أحيانا تعهد وظيفة البيع إىل فرع و  الشراكة،
 مشرتك.

الصناعات التي 
يسود فيها كل 

 شكل 

 صناعة السيارات.

 قطاع االتصاالت.

 صناعة السيارات. 

 اإلعالم اآليل.

 صناعة األسلحة.

 صناعة الطائرات.

 « GMTOYOTA « Nummi أمثلة

Matra-Renault « Espace » 

Roussel-Uzlal-Takeda 

- (PRM)V6 

- Renault-VM 

- Sremens-IBM 

- Concorde 

- Airbus 

- Euro copter 
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 ثالثا: مراحل الشراكة األجنبية

 البدء يف اجناز املشروع جيب املرور بعدة مراحل نلخصها يف اجلدول التايل:و  قبل إبرام أي عقد شراكة

 : مراحل الشراكة( 04) رقم الجدول

 ما تتضمنه المرحلة

 بالشركة.املعلومات اخلاصة  - التخطيط

 حجم املؤسسة.  -

 القدرة املالية ) املالئمة املالية(. -

 دراسة الكفاءة. -

 منط تسيري الشراكة. -

 املوارد الضرورية املقررة من كال الطرفني.  -

 يتم اختياره وفق املعايري التالية:و  البحث عن الشريك - التفاوض مع الشركاء 

 عامل املنطقة اجلغرافية. -

 السلوكي.و  العامل الثقايف -

 املالية اليت يتميز هبا الشريك.و  عامل القدرات التكنولوجية -

 البحث عن شريك لتمويل املشروع . - التفاوض مع الطرف اآلخر

 اخلطوط العريضة.و  حتديد األهداف -

 إمضاء العقد املبدئي ) الربوتوكول (. -

 تكوين جملس إلدارة املشروع. - االنطالق في المشروعو  االتفاق النهائي

 املالية. و  ات التجاريةدراسة العالق -

 دراسة جممل النشاطات املتعلقة باملشروع. -

 وضع العقد النهائي ) العقد املايل (. -

 دخول املشروع حيز التنفيذ. -

  من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر: 

- Jean Louis Navarra , gestion stratégique  international , Ed economica , Paris, sans publier 

l’année,  p107. 
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تقوم مبتابعتها جلنة خاصة و  ال مرحلة التخطيطأو  االنطالق يف مشروع ما للشراكة جندو  قبل البدءمن خالل اجلدول يتبني انه  
الدخول معها كشريك.  تنحصر مهمتهم جبمع كل املعلومات اخلاصة بالشركة اليت تنوي و  املشرفني على املشروعو  متكونة من املفاوضني

 ،فعاليتها. مث تأيت بعدها مرحلة التفاوض مع الشركاءو  كذا دراسة كفاءهتاو  القدرة املالية هلاو  كما تقوم بتحديد حجم هذه املؤسسة
 ،العائدات املتوقعة من هذا املشروعو  كما يقومون بتحديد الفوائد ،دراسة املشروعو  حيث تتم عملية البحث عن الشريك املناسب

كذا املعلومات و  يتم تبادل املعلومات األساسية اخلاصة باملشروعو  جود شريك مناسبو  بعدها يتم االتفاق على املشروع يف حالة
 التسيريي لكال الطرفني . و  كذا دراسة اجلانب املايلو  التقنيةو  اخلاصة مبهارة املؤسسة التجارية

حيوي هذا العقد بنود و  املتواصل جملال املفاوضات اإلطارهبدف ضمان  و يف األخري يتم إمضاء العقد املبدئي ) الربوتوكول (
 كل التفاصيل املرفقة.و  جملس اإلدارة،رأس املال االجتماعيو  كذا التنظيم املايلو  اخلطوط العريضة للمشروعو  تتعلق باألهداف

ذلك عن و  تفاوض على طريقة متويل املشروعكذا الو  املتمثلة يف املمولونو  و بعد هذا تأيت مرحلة التفاوض مع األطراف الثالثة
أخريا إمضاء و  إقامة جملس اإلدارةو  يف حال جناح املفاوضات يتم تعينيو  كذلك التفاوض يف املسائل املالية الضريبيةو  ،طريق املمولني
 الواجبات يف جمال امللكية الفكريةو  احلقوقو  تراعى يف هذه املرحلة التدابري املالية املستعملة للتموينو  تسجيل الشراكةو  العقد النهائي

كما يتم التطرق إىل السلطات املؤهلة   ،شرط التحكيمو  كذا االتفاق على كيفية إلغاء العقدو  العالقات التعاقدية مع املؤسسة األمو 
 تكوين فرق عملو  املبدئي ذلك باحرتام كل البنود الواردة يف العقدو  بعدها تأيت مرحلة االنطالق يف املشروعو  ،لتنظيم النزاعات احملتملة

 1حتديد املهام.و 

 ثار الشراكة االجنبيةأو  هدافأالمطلب الثالث: 

 النتائج اليت تنعكس على األطراف املشاركة، كما أن هلا أثار سواء على املستوى اجلزئيو  االهداف للشراكة األجنبية مجلة من
 املستوى الكلي. أو

 : أهداف الشراكة األجنبيةوالأ

 الدول   أو الشراكة األجنبية باختالف أهدافها بالنسبة للمؤسساتختتلف  

 من بني أهم األهداف نذكر ما يلي: أهداف الشراكة األجنبية بالنسبة للمؤسسات: .1
االستجابة و  إن احلرفة هي القدرة اليت متتلكها املؤسسة لتلبية احتياجات زبائنهااقتناء حرفة جديدة: و  تحويل .1.1

 احمليط هذه القدرة حتتوي على ترتيبات متجانسة جملموعة من املهارات مثل: مهارات يف التسويق اخلارجي، للتطورات اليت حتدث يف
 اخلارجية.....اخل.و  مهارات يف التسيري املاليـ مهارات يف االتصاالت الداخلية ، مهارات يف التموين ، االبتكارو  مهارات يف اإلنتاج

لك من خالل اختيار شريك اسرتاتيجي يسهل عملية الدخول إىل ذو  سهولة الدخول إلى السوق الدولية: .2.1
اإلدارية اليت و  احملددات اليت تعيق حتقيق هذا اهلدف كتكاليف العمليات التشغيليةو  يساعد على تقليل تأثري القيودو  السوق الدولية

 يتطلبها الدخول لألسواق الدولية.
على األقل السيطرة النسبية احملدودة  أو ل خماطر املنافسةيستخدم أسلوب الشراكة لتقلي المشاركة في المخاطر: .3.1

 على اآلثار السلبية املرتبطة هبذه املخاطر.
أفاق و  بأخر على مستقبل املؤسسة أو إن األزمات املتتالية مبختلف جماالهتا تؤثر بشكل تحديد تكتل األزمة: .4.1

 .1إسرتاتيجية املؤسسة االقتصادية إضافة إىل ضغوطات املنافسةالعوملة ظاهرتان عمليتان تؤثران يف و  تطورها، فالتطور الدويل
                                                           

1 : op cit, p107. 
1
 .474-473، ص ص 1999، دار احلامد للنشر والتوزيع،  عمان،  اإلدارة الحديثة لمنظمات األعمالعلي حسني وآخرون،  :  
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حسب و  اهتم أصحاب نظرة "التعلم التنظيمي" مبسالة التعلم يف املشاريع املشرتكة، االنتقال التكنولوجي:و  التعلم .1.1
بأنه صعب االنتقال  حيث هذا النوع من املعارف يوصف ، رأيهم تعترب الشراكة من أحسن الوسائل للحصول على املعارف الضمنية

 التطور....( لذا اعتربت هذه اإلسرتاتيجية أحسن وسيلة لنقل هذه املعارفو  عن طريق الوسائل الرمسية الكالسيكية) التكوين، البحث
 ".L’apprentissageهذا ما يعرف " بالتعلم و 

 ، غريهاو  وجية التجاريةتسمح اتفاقيات الشراكة بتوسيع انتقال املعارف التكنول التقليل من حدة المنافسة: .1.1
فعالية هذه العالقة اليت تقود الكثري من املؤسسات إىل حتسني وضعيتها و  بالتايل تضمن نوع من الثقة املتبادلة مما يرفع من كفاءةو 

 املنافسة. يؤدي إىل التقليل منو  التنافسية يف السوق، هذا النوع من العالقة كثريا ما يؤثر على العالقات مع املنافسني املباشرين
 : كما أن السعر يبقى دائما العامل األساسي يف قرارات البيعضمان السيطرة بواسطة التقليل من التكاليف .1.1

لذلك ، املتعاملني معها، فان السيطرة بواسطة عامل التكاليف يعد سالحا هاما بالنسبة للمؤسسة االقتصاديةو  الشراء بني املؤسسةو 
 1السيطرة على السوق.و  يسمح للمؤسسة باملنافسةفان احلصول على تكاليف ضعيفة 

غريها من األهداف و  جلب تكنولوجيات أكثر تطور،و  و عموما هتدف الشراكة إىل تسهيل دخول املؤسسات ألسواق جديدة
قوة لألطراف  إسرتاجتيته املتميزة، كما يتطلب وجود نوع من التوازن يساهم يف إعطاءو  لكن يبقى لكل طرف استقالليتهو  اليت ذكرناها،

ميكن توضيح و  إضافة لتلك املداخيل اليت حيققها كل طرف ، جلب مداخيل مشرتكة لكل شريكو  من خالل حتقيق ميزات إضافية
 ذلك من خالل الشكل التايل: 

 (: تطور عالقات الشراكة03الشكل رقم)

  

 

 

 

 

 

 

 الزمــن

Source : Boualem Aliouet , les stratégies de coopération industrielle ,Ed :Economica, Paris ,1996,P 27. 

 

  

                                                           
1
، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول"أثار وانعكاسات اآلثار المتوقعة على االقتصاد الوطني من خالل إقامة منطقة التبادل الحر االورو جزائريرميدي عبد الوهاب ومساي علي، : 

 .05، ص 2006نوفمرب  13/14اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"،جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي

  سياق المؤسسة أ

سياق المؤسسة ب 
 ب

 الشريك أ

 الشريك ب

 استراتيجية أ

 استراتيجية ب

 تنظيم أ

مداخيل خاصة 
 بالشريك أ

 تنظيم ب

 مداخيل مشتركة الشراكة

 مداخيل خاصة 

  بالشريك ب

 مداخل محققة من الشراكة  الوجهة التنظيمية توازن استراتيجي للقوى تحديد السياق
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 من بني هذه األهداف ما يلي:و  لكل طرف هدف يريد حتقيقهأهداف الشراكة األجنبية بالنسبة للدول:     .2
 :من أهدافه ما يليبالنسبة للبلد المستثمر:  .1.2

 جديدة.ضمان موارد و  استثمار األموال اجملمدة -
 فتح أسواق جديدة لتصريف الفائض من املنتجات. -
 التقليل من حدة املنافسة بني الدول العمالقة فيما بينها. -
 تنمية التجارة الدولية. -
 تقومي التعاون فيها.و  اقتصاديةو  ربط عالقات سياسية -
 .ضمان متوين من املوارد األولية للعملية الصناعية -

 ما يلي: من أهدافهبالنسبة للبلد المضيف:  .2.2
 املوارد الطبيعية.و  منو مستدام حيافظان على البيئةو  تشجيع حتقيق تنمية اقتصادية متكاملة -
 تطوير املنشآت القاعدية. -
 .تعزيز القدرات الصناعية -
 حتسني تسيري خمتلف القطاعات. -
 تأهيل املوارد البشرية الوطنية.و  تنمية -
 تنمية إمكانيات البحث العلمي. -
 تطبيقها على خمتلف القطاعات.و  للتكنولوجياالنقل الفعلي  -
 توفري مناصب العمل. -
 بذلك حتقيق األهداف املسطرة من قبل األطراف املشاركة.و  حتقيق الربح -
 الربط بني الشركات من اجل حتسني تبادل املعلومات. -

  ثانيا: نتائج الشراكة االجنبية 

باإلضافة إىل املعايري  ، فشلها أو خالهلا ميكن احلكم على جناحها تتميز الشراكة األجنبية بتعدد كبري للمعايري اليت من 
م الكالسيكية لنجاح أي مشروع، كاملردودية، املعايري التسويقية، املعايري احملاسبية هناك معايري أخرى ختص طبيعة الشراكة، كدرجة التقد

الناجتة عن املشروع املشرتك، فهذا التعدد الكبري يف معايري و  فلألطرا االسرتاتيجيةكذا الوضعية و  اليت ميكن أن تصاحبها صيغة الشراكة
احلكم يعطي لنجاح املشروع املشرتك طبعا نسبيا، هلذا فان إعطاء احلكم خيضع لتحليل شامل لنتائج املشروع نفسه ووضعية املؤسسات 

 .1القصريو  املشاركة على املدى الطويل

 على املؤسسات و  غري مباشرة على االقتصاد الوطينو  جنبية اثار مباشرة: للشراكة االثار الشراكة االجنبيةأثالثا :

 2تتمثل هذه اآلثار فيما يلي:و : أثار الشراكة على االقتصاد الوطني )الدولة المضيفة(  .2

من املعتقد أن الشراكة األجنبية من الوسائل األساسية يف خلق  ثار الشراكة األجنبية على المستوى العمالة:أ .1.1
الشيء الذي أدى بالعديد من الدول التنافس لطرح مزايا من اجل  ، تطوير اقتصاديات البلدان املستقبلة لتلك املشاريعو  مناصب شغل

 تثمار.اختاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسني مناخ االسو  جذب استثمارات أجنبية يف إطار الشراكة

                                                           
1 
 .04باللطة مبارك، مرجع سابق، ص :
 .05، صاملرجع السابق:  2
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 طبيعته.و  هذه اآلثار ختتلف حسب نوع االستثمارو  سلبية على العمل،و  أشكاهلا هلا أثار اجيابيةو  الشراكة مبختلف أمناطها -
عندما تتوجه مشاريع الشراكة حنو قطاع معني إلنشاء وحدة إنتاجية جديدة، فان هذا سوق يسمح بإنشاء فرص عمل  -

الشراكة أي أن االستثمارات األجنبية يف إطار الشراكة هي عبارة عن استثمارات جديدة  بفضل دخول رؤوس أموال أجنبية يف مشاريع
 تسمح خبلق فرص عمل جديدة.

 بينما عقود االستثمار يف إطار الشراكة األجنبية املعتمدة على كثافة رأس املال ) أي عوامل اإلنتاج( نتيجة التقدم الصناعي -
 عنصر العمل باعتبار أن هذا النوع من االستثمارات يعتمد على درجة عالية من املخاطر املمكنة.التكنولوجي فإهنا تؤثر سلبا على و 

أن عقود الشراكة املربمة بني املؤسسات االقتصادية تؤثر بشكل  أثار الشراكة األجنبية على ميزان المدفوعات: .1.2
العمليات الرأمسالية، فاألثر و  خلاصة بالعمليات اجلاريةمباشر على ميزان املدفوعات البلد املضيف هلا من خالل خمتلف العمليات ا

أما ، س املال املادي يف الدول املضيفةزيادة رأو  األول لعقود الشراكة املربمة مع الطرف األجنيب ينعكس بتدفق رؤوس األموال األجنبية
اكة األجنبية إىل القطاعات اليت حتل حمل األثر الثاين فيساهم يف ختفيف الشح يف النقد األجنيب السيما إذا وجهت مشاريع الشر 

 الواردات، حيث تساهم يف سد جزء من حاجة السوق احمللية.

 منه ميكن القول أن مشاريع الشراكة األجنبية هلا عالقة اجيابية مع ميزان املدفوعات يف الدول املضيفة. و  
من خالل عقد اتفاقيات شراكة له دور  أن التمويل التكنولوجي أثار الشراكة األجنبية في مجال التكنولوجيا: .1.2

اجيايب على الدول املضيفة فتكنولوجيا إنتاجية الشركات احمللية تتحسن من خالل شراكتها مع الشركات األجنبية اليت تأيت بالتكنولوجيا 
كات احمللية فيما بعد، كما أن ات اليت تستعملها الشر اإلطار و  تكوين العمالو  اليت متنح املساعدة التقنية للشركاء احمللينيو  اجلديدة،

املنافسة املفروضة من قبل هذه الشركات على املؤسسات احمللية للبلد املضيف تؤدي هبا إىل إدخال التكنولوجيا احلديثة على مسارها 
 االنتاجي.

 1املتمثلة يف:و  و باإلضافة إىل هذه اآلثار توجد أثار أخرى على املستوى االقتصاد الوطين

 ؤسسات االقتصادية إىل املنافسة يف ظل اقتصاد السوق.رفع مستوى امل -
 وضع حد للتبعية االقتصادية. -

 غري املستعملة.و  تطوير الطاقات الكامنة -

 املواد األولية احمللية.و  إعادة تطوير املوارد -

 وضع سياسة توزيع جهوية بني خمتلف القطاعات. -

 األجنبية مجلة من اآلثار تنعكس على كل من املؤسسة احملليةتنجم عن الشراكة  أثار الشراكة األجنبية على المؤسسات: .1
 2املؤسسة األجنبية.و 

 من بني هذه اآلثار نذكر ما يلي: أثار الشراكة األجنبية على المؤسسات المحلية: .2.1

 ذلك بفضل تدفق رؤوس األموال األجنبية، مما جيعل املؤسسة الو  ، استفادة املؤسسة احمللية من مصادر جديدة للتمويل -
عليه فالشراكة توفر للمؤسسة و  عدم القدرة على التسديد،و  ما يرتتب عنها من مديونيةو  حتتاج إىل طلب قروض متويل طويلة األجل

 نفس املزايا لكن مبخاطر اقل.
التقليل من تكاليف و  االستفادة من التطور التكنولوجي الذي توفره الشراكة األجنبية من خالل رفع الكفاءة اإلنتاجية -

 من مث رفع القدرة التنافسية للمؤسسة.و  اإلنتاج

                                                           
1 
: B- Garrette et P-Dussage,op cit,p17. 

 .05باللطة مبارك، مرجع سابق، ص:  2



 متوسطية االورو الشراكة التفاقية العام اإلطار                                       األول:             الفصل

26 

هو ما يؤدي إىل كسب و  كذا احرتام مواعيد التسليمو  قلة التكاليفو  املصداقية كنتيجة جلودة املنتوجاتو  ضمان الدميومة -
 الوفاء للمنتج.و  ثقة املستهلك

 طار الشراكة.اليت تدخل يف إو  االستفادة من التسهيالت اليت متنحها الدولة للشركاء األجانب -

 1من بني هذه اآلثار نذكر ما يلي: أثار الشراكة األجنبية على المؤسسات األجنبية: .1.1

يف إطار االمتيازات املمنوحة من طرف الدولة املضيفة ميكن هلا و  يف حالة جناح مشروع الشراكة، فان املؤسسات األجنبية -
 امتالك هذه املشاريع.

 ة ووفرة املواد األولية يف الدول املضيفة.االستفادة من نقص تكاليف اليد العامل -

 حتقيق أعلى األرباح.و  قلة كفاءة منتوجاهتم يتيح هلا السيطرة على السوقو  قلة املنافسنيو  وفرة األسواق -

من مث و  إنشاء قنوات توزيع جديدة بأقل التكاليفو  تساعد التسهيالت املمنوحة الشركات األجنبية من معرفة السوق احمللية -
 خماطر اقل.و  دة من امتياز دخول السوق احمللية بتكاليفاالستفا

 مؤسسات حملية عمومية. أو إزالة القيود البريوقراطية خاصة إذا كان الطرف الشريك حكومة -

 2و باإلضافة إىل هذه اآلثار على مستوى املؤسسات توجد أثار أخرى متمثلة يف:

 الكيف.و  توسيع قطاع املنتجات يف الكم -
 اكتساب تقنيات جديدة يف تسويق التجارة اخلارجية.و  أسواق جديدةالدخول إىل  -

 ضمان فعالية أكثر عن طريق حتسني املنتوج.و  تطوير اإلمكانيات اإلنتاجية -

 التحكم يف التكاليف اإلنتاجية.و  التقليص -

 تكوينها.و  الصرامة يف تسيري املوارد البشرية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .06باللطة مبارك، مرجع سابق، ص :  1
2 
:

 .137،ص2000القاهرة،، دار النهضة العربية، المناطق الحرةو  اقتصاديات الشراكةصالح زين الدين،  
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 لشراكة األورو متوسطيةالتفاقية االمبحث الثاني: األسس العامة 
روبا إىل البحر املتوسط والشرق األوسط ونتج عن هذا االهتمام ما عرف أو  أسفرت أزمة الطاقة يف السبعينات عن توجه أنظار

اجملموعة األوروبية ويف النصف الثاين من السبعينات وقعت  ، األوروبية وجامعة الدول العربية باحلوار العريب األورويب بني اجملموعة
ما  أو جمموعة من االتفاقيات مع عدد من دول العامل املختلفة، كان من بينها دول املنطقة املتوسطية تركز على املساعدات االقتصادية

 عدا ليبيا. حيث تضمنت هذه االتفاقيات فتح األسواق األوروبية أمام الصادرات *عرف بالتعاون املايل مع كل الدول املتوسطية
 .الكيان الصهيوينالصناعية وبعض التفضيالت يف املنتجات الزراعية لكافة الدول املتوسطية، عدا تركيا و 

ومع انتهاء احلرب الباردة واهنيار النظام الثنائي القطبية وبروز رغبة اجملموعة األوروبية يف احلصول على مكانة دولية مرموقة، 
 وسريان اتفاقية ماسرتخيت وملا كانت منطقة املتوسط من 1994بإنشاء السوق املوحدة يف خاصة بعد تطور تكامل اجملموعة األوروبية 

 ائل املناطق اليت نشط فيها االحتاد األورويب حبكم االرتباط اجلغرايف والتارخيي واألمين خاصة بإقرار سياسة جديدة يأمل من خالهلا إىلأو 
إطارا جديدا للعالقات  1990حيث تبىن اجمللس األورويب يف ديسمرب  حتقيق نتائج أفضل لصاحله ولصاحل الدول املتوسطية،

 .1األورومتوسطية من خالل صياغته ملا يسمى "بالسياسة املتوسطية اجلديدة"

، الذي تضمن التأكيد أن 1992حيث كانت بدايات هذا التوجه بيان قمة اجمللس األورويب الذي عقد يف "لشبونة" يف جوان 
سياسات اهلادفة إىل تكوين شراكة بني االحتاد األورويب والضفة اجلنوبية والشرقية للبحر املتوسط، كما دعا اجمللس هناك حاجة لدعم ال

اللجنة األوروبية لوضع ورقة عمل حول املبادئ األساسية  1994" باليونان يف جويلية Corfrouالوزاري األورويب يف "كورفرو 
التأكيد واملصادقة  1994ديسمرب  10" بأملانيا يف essen، حيث أعلنت قمة االحتاد األورويب يف "آسن 2روبية متوسطيةأو  لسياسة

 الفرنسية. canesمبدينة "كان"  1995رومتوسطية يف جوان أو  على اقرتاحات املفوضية األوروبية املتعلقة ببناء شراكة

والذي ميثل إطارا واسعا للعالقات االقتصادية  1995يف نوفمرب  وبعدها جاء املؤمتر األورومتوسطي املنعقد يف مدينة برشلونة
 والسياسية واالجتماعية بني الدول الشريكة.

يربز رغبة األوروبيني يف تأكيد التواجد األورويب على الساحة و  فالشراكة االورو متوسطية هي مشروع االحتاد األورويب الذي يربر
النظري للشراكة األورو  اإلطارإىل و  يف هذا املبحث إىل االتفاقية االقتصادية األوروبيةعلى هذا األساس سوف نتطرق و  ،3الدولية 

 متوسطية.

 ول: االتفاقية االقتصادية االوروبيةالمطلب األ

دولة من الدول االوروبية تأسس بناء على اتفاقية باسم معاهدة ماسرتخيت عام  27االحتاد االورويب هو مجاعة دولية تضم 
ابان توقيع اتفاقية روما اليت مت تطبيق بنودها عام  1957بالتحديد عام و  ان فكرة انشائه متتد اىل مخسينات القرن املاضي ، اال1992
 European (EEC)ل وحدة مجركية عرفت يف االصل باسم املؤسسة االقتصادية االوروبية أو  شكلت من خالهلاو  1958

                                                           
، تركيا، األردن، لبنان، مالطا، املغرب، السلطة الفلسطينية، سوريا، تونس، مع استبعاد ليبيا نظرا للعقوبات املفروضة عليها من الكيان الصهيوين: اجلزائر، قربص، مصر، الدول المتوسطية  *

 قبل األمم املتحدة بسبب تورطها يف قضية لوكاريب.
 .65، ص2000/2001، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، 01، الطبعة مستقبل العالم العربي في التجارة الدوليةالعولمة واإلقليمية، أسامة اجملدوب، :  1
 .225، ص1999بة مدبويل، القاهرة، ، مكت01، الطبعةالسوق العربية المشتركة في عصر العولمةسليمان املنذري، :  2
3
 .14،ص2001التوزيع، اجلزائر، و  ، دار اخللدونية للنشرالشرق اوسطية وجهان لعملة واحدةو  المتوسطية ، فالح حممد العريب:  
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Economic Community  كانت هذه السوق هي اللبنة االوىل يف تشكيل و  بالسوق املشرتكةتسمى بشكل غري رمسي و
 1سياسية.و  تغري شكله من جمرد تبادل جتاري اىل شراكة اقتصاديةو  االحتاد االورويب

ل خطوة دقيقة يف هذا أو  و كانت،روبا قوية جبهود األوروبينيأو  روبا إىل حتقيق جمموعة مهام سطرهتا لبناءأو  سعتحيث 
 املتمثلة يف إنشاء اجلماعة االقتصادية األوروبية بغرض حتقيق االندماج النقدي.و  األورويبالتكامل 

 تطور الجماعة االقتصادية االوروبيةأوال: 

حيث عرف بعدة تسميات نذكر منها:  ،العامليو  يعترب اإلحتاد األورويب من أهم التكتالت االقتصادية على املستوى األورويب
وتعكس هذه التسميات التطور التارخيي الذي مر به التكتل  ،االحتاد األورويب ،اجملموعة االقتصادية املشرتكة ،املشرتكةالسوق األوروبية 
 2.عضو 12 حوايل1990دول إال أن هذا التجمع أصبح يضم عام  6يف ضوء اتفاقية روما اليت ضمت  1957الذي نشأ عام 

االزدهار بعد و  الوحدة كشرط أساسي للنمو االقتصاديو  ظر للتعاونبدأ الن: نشأت الجماعة االقتصادية األوروبية .1
اهنيار اقتصادي باإلضافة إىل عدم متكن اجلهود السابقة إىل التوصل إىل التوحد و  ما ترتب عليها من دمارو  احلرب العاملية الثانية

احلرص على و  احلكومات بقدسية السياسة القوميةالسياسي ألوروبا يف العشرينات وعدم حتقيق أي تقدم أمام التمسك القوي ملعظم 
 وألجل ذلك مت التوقيع على عدة اتفاقيات إلنشاء هذه اجلماعة نذكرها يف ما يلي: 3،عدم انقسامها

 لوكسمبورغ. و  هولندا ،اليت تضم كل من بلجيكاو  التوقيع على اتفاقيات تأسيس االحتاد اجلمركي لدول البنولوكس 

 دولة تتعهد مبوجبها مبمارسة تعاون وثيق يف عالقاهتا  16اليت تضم و  ية للتعاون االقتصاديتكوين املنطقة األوروب
 االقتصادية املتبادلة.

  اليت كانت مساهتا و  الصلبو  دول البنولوكس اجملموعة األوربية للفحمو  بريطانياو  أملانياو  أنشأت فرنسا 1951يف أفريل
 4.سلطة عليااحلديد حتت و  األساسية هي وضع صناعات الفحم

  حيث عقدة معاهدة ،قررت الدول الست املذكورة إدخال نشاطات أخرى يف تكامل اقتصادياهتا 1957مارس  25يف
 هي:و  روما فتم مبوجبها تأسيس ثالث جمالس

   Euratomجملس الطاقة النووية  -
 E.F.Cاجمللس االقتصادي األورويب  -
 Commun Market جملس السوق املشرتكة -

تعترب معاهدة روما الوثيقة املؤسسة للمجموعة االقتصادية ، حيث 1967ه اجملالس يف جملس واحد سنة مت مجع هذ قدو 
 5اهلادفة إىل:و  األوروبية

                                                           
1
 .96ص، 2011عمان،  ، موزعونو  دار الفكر ناشرون ،01الطبعة ، السياساتو  االقتصاد الدولي النظريةيل عبد القادر، و السيد مت:  

2
 . 104، ص 2002التوزيع،عمان،و  ، األهلية للنشراألعمال الدولية إدارةشوقي ناجي جواد، : 

3
 .269ص ، 2004/2005اإلسكندرية،، ، مؤسسة شبل اجلامعةاالتجاهات الحديثة في السياسات التجاريةحممد حممد البنا، و  سهري حممد السيد : 

4
 . 139،ص2006، عمان ، ، دار جريرتحليل االقتصاد الدوليمعروف هوشيار، : 

5
 . 39، ص 1997القاهرة، ، دار الكتاب احلديثة ، الخصخصةو  الجات، حسني عمر : 
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 إزالة الرسوم اجلمركية بني الدول األعضاء. 

 وضع تعريفة مجركية مشرتكة جتاه الدول غري األعضاء. 

 وظائف السوق املشرتكة التقارب بني تشريعات الدول األعضاء لتحقيق. 

 العمل على تنسيق السياسات االقتصادية. 

 رويبأو  وضع صندوق اقتصادي. 

 رويب لدعم النمو االقتصاديأو  إقامة بنك اقتصادي. 

 1االجتماعيةو  اإلسهام يف التنمية االقتصاديةو  املناطق األخرى فيما وراء البحار بغرض توسيع حجم التجارةو  ارتباط الدول. 

 2هي:و  تتكون اجلماعة من ستة هيئات اقتصادية رئيسية: التنظيمي للجماعة االقتصادية األوروبيةالهيكل  .2
و يتوىل حتديد الئحة ،يتوىل تنسيق السياسات االقتصادية العامة للدول األعضاءو  اجمللس: يضم ممثلي الدول األعضاء -

 .رواتب التقاعد لألعضاء يف اهليئات األخرىو  العالواتو  حتديد الرواتبو  اللجان املتفق عليها يف املعاهدة
وتكمن مهمة ،أعضاء منتخبني مع إمكانية تغيري اجمللس لعدد األعضاء باإلمجاع يف التصويت 9تتكون من و  املفوضية: -

ل افتتاح وتنشر املفوضية تقريرا عن أنشطة اجلماعة قب،بعض اآلراء الرمسيةو  تقدمي توصياتو  هذه املفوضية يف تنفيذ نصوص املعاهدة
 جلسة الربملان األورويب بشهر على األقل.

االحتادات يف الدول و  غريهم من مجاعات املصاحلو  أصحاب العملو  عضو ممثل للنقابات 156اللجنة االقتصادية: تضم  -
 تتمتع بصفة استشارية. و  األعضاء

 عضو قبل انضمام اسبانيا 434عضو، حيث كان يضم  518يضم و  سنوات 5الربملان: ينتخب باالقرتاع املباشر كل  -
 عمله مراقبة سري األمور داخل اجلماعة االقتصادية.و  الربتغالو 

مقرها و  تتوىل إصدار أحكام يف املنازعات املتعلقة بقوانني اجلماعةو  عضو من الدول األعضاء 13تضم و  :حمكمة العدل -
 لكسمبورغ.
إقامة مشروعات جديدة و  لفتح املناطق األقل تقدمايهدف إىل تسهيل متويل املشاريع و  البنك األورويب لالستثمار: -

 املصلحة املشرتكة للدول األعضاء.و  تستدعيها إقامة السوق املشرتكة تدرجييا
 3يلي:  تتلخص وظائف هذه اجلماعة فيما:  وظائف الجماعة األوربية االقتصادية .3
وضع سياسة زراعية تتماشى و  بني الدول األعضاء القيود الكميةو  حترير التجارة اخلارجية: ويتضمن إزالة الرسوم اجلمركية -

 مع مصاحل الدول األعضاء.
 رأس املال.و  اخلدماتو  هتتم بإزالة كل العوائق أمام حركة األشخاصو  حرية احلركة:  -
 املنشآت.و  ذلك بالنسبة للحكوماتو  دعم املنافسة: -

                                                           
1
 .149،ص 1998القاهرة،   درا الكتاب احلديث،العولمة، و  االقتصاد ، حسني عمر: 

2
 . 150-149ص ص ،1998دار الفكر العريب،القاهرة، ،-التطبيقو  النظرية-التكامل االقتصادي انشودة العالم المعاصرحسني عمر، : 

3
 . 43، مرجع سابق، ص الخصخصةو  الجات: حسني عمر، : 
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 1تتمثل يف ما يلي:و :دوافع الجماعة األوروبية االقتصادية .4
 حربني عامليتني مدمرتني.تتمثل يف القضاء على الصراعات األوروبية نظرا ملا شهده العامل من و  األمنية:الدوافع  -
 تشجيع االستثمارو  ختفيض العجز العام وتثبيت السياسات النقديةو  وتتمثل يف حل مشكل البطالة الدوافع االقتصادية: -

مراقبة عملية و  الشركات االستفادة من املميزات اليت يقدمها السوقو  للمواطننيوضع إطار تشريعي موحد بالنشاط االقتصادي يسمح و 
 التطبيق.

تأكيد اهلوية األوروبية على و  الدوافع السياسية: إن االندماج االقتصادي شجع على االندماج السياسي بإزالة احلدود -
 حالة عاملية جديدة. أو فرضت واقعا ،حيثاملواطننيمصاحل و  محاية حقوقو  روبية موحدة لتقويةأو  الصعيد الدويل بتحقيق جنسية

 ثانيا: تطور النظام النقدي األوروبي 

ظهرت احلاجة  ،اخنفاض الدوالرو  ازدياد معدالت العجز يف ميزان املدفوعات األمريكيو  وودز  العاملي بعد اهنيار بريتون
 .روبية مستقلةأو  صدار وحدة نقديةإل

 خالل السعي لوضع نظام نقدي فعال مر هذا النظام باملراحل التالية: : تطور النظام النقدي األوروبي مراحل .1
 1972قامت اجلماعة االقتصادية األوروبية يف مارس :  Snake in the tunnelنظام الثعبان النقدي  .1.1

 حيث ال يتجاوز الفرق املوجود بني سعر صرف أقوى عملة ،يف بروكسل بتقليل هوامش تقلب أسعار صرف عمالهتا على مراحل
البنوك املركزية يف اجلماعة االقتصادية األوروبية  االسنة عقد حمافظو  نفس يف أفريل منو  ، % 4.5بدال من  % 2.25أضعف عملة و 

التنظيم النقدي اجلديد بالثعبان عرف هذا و  ، ديدهامش التقلب اجل تنفيذينص ب "باتفاق بال"بسويسرا عرف  "بال"اتفاقا يف مدينة 
 ذلك حبدود أقصى نسبة مسموح هباو  تنخفض معا أو إليه فإن أسعار صرف عمالت الثعبان بالدوالر ترتفع معا ظربالنو  داخل النفق

        .                                                                                                 2% 2.25 هي و 

وبذلك فان سعة هذا النفق ، حيث ميثل هامش التقلب بني العمالت سعة هذا النفق اما اسعار الصرف الفعلية فتمثل الثعبان
( عن سعر %+ 2.25وعملة ضعيفة جدا ) ( عن سعر التعادل،% -2.25ستكون يف اقصاها عندما تكون هناك عملة قوية جدا)

عندما تكون تقلبات اسعار الصرف بني و  باخنفاض اهلامش الذي تتقلب حوله العمالتسعة هذا النفق سوف تضيق و  ، التعادل
 3العمالت ضعيفة جدا فان هذا النفق يتقلص حىت يتالشى.

 

 

 

 

                                                           
1
 . 71-68، ص ص 1999، دار الفكر، سوريا،اليورو مسري صارم، : 

2
 . 97-96ص ص ،1999، اإلسكندرية ، دار اجلامعية،االقتصاد الدولي نظرة عامة عن بعض القضايازينب حسني عوض ا،هل،  : 

3
 .128، ص 2008التوزيع،االردن،و  ،دار اسامة للنشر01الطبعة  ، الدولياالقتصاد عثمان ابو حرب، : 
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 الثعبان داخل النفق مخطط :(04ل رقم )الشك

 

                                    

                                                      

                                                

  

 

 Source : Gérard Bramoulle et Dominique Angey , économie monétaire, Ed : dollaz, paris,1998,p 415 . 

   (E.M.S)النظام النقدي األوروبي   .2.1

أصبح نظام  ايطاليا،فرنسا ،يف كل من بريطانيا كنتيجة لعدم االستقرار يف النظام النقدي باإلضافة إىل ارتفاع معدل التضخم 
بوضع النظام النقدي األورويب كخطوة مبدئية حنو  1979الثعبان النقدي األورويب غري جمدي لذلك قامت اجلماعة األوروبية يف مارس 

قد تضمن النظام النقدي االورويب مثانية عمالت: ) املارك و  ،ول األوروبية  أعضاء هذه اجلماعةحتقيق التكامل النقدي بني كافة الد
فرنك  ، اجلنيه االيرلندي ، اين،الفرنك الفرنسي، الفرنك البلجيكي، اجليلدر اهلولندي، الكرون الدامناركي، اللرية االيطاليةاالمل

 1ترك باب االنضمام اىل النظام مفتوحا بالنسبة لبقية الدول اعضاء السوق اليت ترغب يف االنضمام اليه فيما بعد.و  لوكسمبورج(.

  European community unit (Ecu)اليت عرفت باسم االيكو و  روبيةأو  وحدة نقدية  خلقمتوفق هذا النظام 
حتت سعر التبادل مع االيكو مع التعومي املشرتك مقابل  أو فوق 2.25مع السماح لعمالت الدول األعضاء بالتغري يف حدود %

هذا يف ما يتعلق  1999% إىل غاية جانفي 6حبدود  غريه من العمالت باستثناء اللرية االيطالية حيث مسح هلا بالتذبذبو  الدوالر
حيدد االيكو على أنه سلة و  العمالت األخرى الداخلة يف التحالفو  أما السعر احملوري فيحدد العالقة بني كل عملة ،بالسعر املركزي

يف التجارة اخلارجية و  القومي من األوزان النسبية لعمالت الدول األعضاء حيث حتدد نسبة كل دولة مبدى مسامهة العملة من الناتج
ووفقا هلذا النظام مت إنشاء   ،أكثر أو %2.25عند تغيري قيمة كل عملة بنحو  أو تتغري هذه النسبة كل مخسة سنواتو  لكل دولة

املتوسط األجل ملوازين و  ملساعدة الدول األعضاء يف حالة االختالل القصري  (E.M.C.F) صندوق التعاون النقدي األورويب
 2فوعاهتا.مد

تتلخص جمموعة األهداف اليت تسعى الدول األعضاء لتحقيقها من وراء هذه الوحدة : أهداف النظام النقدي األوروبي .2
 النقدية األوروبية يف:

 رويب يقوم على أسس موحدة.أو  إنشاء سوق مايل 

                                                           
 .14،ص 2003،عامل الكتب،القاهرة،01الطبعة ، الطموحو  العملة االوروبية الموحدة )اليور(،السوق العربية المشتركة الواقعو  االتحاد االوروبي:صالح الدين حسن السيسى،  1
 .157،ص 2003، اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة ، االقتصاد النقدي مبادئ، أسامة الفويلو  حممد دويدار:  2

 سعر التبادل ب)$(         

 بطن الثعبان

 ظهر      الثعبان
2.25%)+_ ( 

2.25  +%  

2.25%-  

 أدنى النفق )$(

)$(اعلى النفق    
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 .تفعيل دور العملة األوروبية املوحدة على املستوى الدويل 

 زراعية مشرتكة.و  إتباع سياسة نقدية موحدة يف اإلحتاد األورويب مع سياسة جتارية 

 تقلبات أسعار الصرف بني عمالت الدول األعضاء.و  خماطرو  احلد من سلبيات 

 رفع معدالت النمو.و  زيادة املنافسةو  التكاليفو  خلق مزيد من الشفافية يف األسعار 

روبا مع استقرار أسعار الصرف يسعى النظام النقدي أو  منطقة استقرار نقدي يف إلنشاء: ر النظام النقدي األوروبيو احم .3
 1هي:و  األورويب على أن يقوم على ثالث حماور رئيسية

 تقوم هذه اآللية على مبدأين أساسيني مها:و  تعترب احملور األساسي للنظام النقدي األورويبو  آلية سعر الصرف: .1.3

 مقابل بقية الدول األعضاء يف النظام ةالصرف لعملة أي دولة عضو ال يزيد سعر التغري يف سعر ن أ 

 % وهو ما يعرف بالسعر احملوري. 2.25-+

 ال يتم تعديل األسعار املركزية إال باتفاق مجيع الدول األعضاء لضمان استقرار وحدة النقد األوروبية.ن أ 

 يلي: تتمثل فيماو  تسهيالت االئتمان:  .2.3
 قد تكون يف صورة دعم نقدي قصري األجل و  شهور 3يوم إىل  35ائتمانية قصرية األجل: ترتاوح مدهتا من  تسهيالت

 أشهر. 9و أشهر 3مدته ترتاوح بني 
  سنوات. 5تسهيالت ائتمانية متوسطة األجل: ترتاوح مدهتا من سنتني إىل 

يف شكل قطع  أو بااليكو يف شكل عملة ورقيةاليت تعرف و  مل تكن وحدة النقد األوروبية وحدة النقد األوروبية: .3.3
االحتياطي بني البنوك املركزية باإلضافة إىل إصدار و  التبادلو  نقدية معدنية إال أهنا تتمتع خبصائص النقود وتستخدم كوحدة للحساب

 2القروض.و  السندات

 ثالثا: اتفاقية ماستريخت للعملة األوروبية الموحدة " اليورو "

يعترب هذا املؤمتر نقطة و  ،عقد يف املدينة اهلولندية ماسرتخيت مؤمتر قمة لوضع التعديالت النهائية ملعاهدة روما 1992يف فيفري 
 الوصول إىل منوذج التكامل األورويب . و  روبيةأو  حتول يف النظام النقدي األورويب حيث كان يهدف إلنشاء وحدة نقدية

 رتخيت اىل مايلي:: هتدف اتفاقية ماس3 أهداف اتفاقية ماستريخت .1

 روبا الغربية.أو  السعي إلقامة نظام دفاعي مشرتك يف إطار احتادو  وضع سياسة خارجية مشرتكة 

 إلغاء كل احلواجز بني دول اجلماعة.و  اخلدماتو  التحرير الكامل حلركة السلع 

 1رويب موحد يف موعد غايته أو  إقامة الوحدة النقدية الكاملة على عدة مراحل تنتهي بإقامة بنك مركزي 
 ليتحكم يف إصدار العملة األوروبية املوحدة. 1999جانفي 

                                                           
 . 13،ص 2000، القاهرة، ،مكتبة زهراء الشروقالعالمو  اليورو ,اآلثار على اقتصاد البلدان العربية، : مغاوري شليب علي 1
 . 13مغاوري شليب علي، املرجع السابق، ص  : 2
 . 125،مرجع سابق، ص االقتصادي أنشودة العالم المعاصر التكاملحسني عمر، : 3



 متوسطية االورو الشراكة التفاقية العام اإلطار                                       األول:             الفصل

33 

حددت اتفاقية ماسرتخيت معايري جيب على الدول األعضاء احرتامها لالنضمام : معايير االنضمام للوحدة النقدية .2
 تتضمن هذه املعايري ما يلي: و  للوحدة النقدية األوروبية

 1% عن املتوسط احلسايب للدول األعضاء الثالث األقل تضخما.1.5يتجاوز التضخم  أال 
  أال يتجاوز سعر الفائدة على السندات احلكومية طويلة األجل أكثر من نقطتني مئويتني عن املتوسط السائد يف الدول

 2األعضاء الثالث ذاهتا.
 فوق متوسط النظام النقدي األورويب خالل 2.25ال يزيد معدل االخنفاض يف القيمة اخلارجية للعملة الوطنية عن  أن %

 عامني قبل االنضمام للعملة املوحدة.
  من إمجايل  60% من إمجايل الناتج احمللي حبيث ال يزيد معدل الدين احلكومي عن 3أن ال يزيد العجز يف امليزانية عن %

 4واقعي.و  عمليو  أن تقتنع الدول األعضاء يف اجملموعة بأن حضها باإليفاء هبذين الشرطني يف املستقبل جيد أو 3،احملليالناتج 
 مع دراسة ملف عملة هذه الدولة ،ضرورة دراسة طلب انضمام الدول لليورو خالل فرتة عامني بدءا من تقدمي الطلب 

 لعام.أوضاع اقتصادها او  املصرفيةو  أوضاعها النقديةو 
 .5ال بد أن تكون البنوك املركزية للدول الراغبة يف االنضمام مستقلة استقاللية تامة عن احلكومة يف سياستها النقدية 
 ليضع ما يعرف  1993الشرقية دفع جملس االحتاد عام و  السياسية بني الدول األوروبية الغربيةو  إن وجود الفروق االقتصادية

 6م إىل: هي تنقسو  أالن بشروط كوبنهاجن

حقوق و  شروط سياسية: تتعلق بضمان كامل للدميقراطية ووجود مؤسسات مستقلة غري حكومية حترتم حقوق اإلنسان -
 األقليات.

 فعال قادر على املنافسة املوجودة ضمن دول االحتاد.و  و تتعلق بوجود نظام اقتصادي قوي شروط اقتصادية: -

 التشريعات مبا يتوافق مع القوانني اليت مت تبنيها منذ تأسيس االحتاد.و  و تتعلق بتعديل القوانني شروط تشريعية: -

مت تتويج مخسني عاما من و  يشهد ميالد اليورو حدا فاصال يف تاريخ التكامل األورويب: مراحل الوحدة النقدية األوروبية .3
قد متت العملية اليت و  ،الثانية بإصدار عملة واحدةروبا يف أعقاب احلرب العاملية أو  مستقبل تعاوين لشعوبو  ثقأو  املساعي إلقامة إحتاد

حيث اقرتح ديلور إنشاء عملة  ،7النقدي بإصدار اليورو كعملة موحدة عرب ثالث مراحل متميزة و  أدت إىل إقامة االحتاد االقتصادي
 واحدة مع سلطة نقدية واحدة على ثالث مراحل:  

                                                           
 . 257-256ص ص، 1999 ، األردن ، ، جمدالويالتمويل الدوليعرفان تقي احلسين، : 1
2
 . 257ص ، املرجع السابق : 

 ..261، ص 1999مطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، و  ، مكتبةالتجارة الدوليةحممد سيد عابد، : 3
 . 16، ص 1998اإلمارات،  ، ،مكتبة دار اآلدابقضايا اقتصادية معاصرةالسيسي،صالح الدين  : 4
 .89، ص 2002مصر،  ، ، جمموعة النيل العربيةالكامل للعملة األوروبية الموحدةو  اليورو, اإلطار الشاملحممد اخلضريي، : 5
 .96،ص مرجع سابقالسياسات، و  االقتصاد الدولي النظرية: السيد متويل عبد القادر،  6
 . 14،ص 2004، جانفي 41، اجمللد 2صندوق النقد الدويل، العدد، التنميةو  ، جملة التمويلاليورو يبلغ خمسة من العمر التجربة األوروبية الكبرىحامد فاروقي، : 7
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امتدت هذه املرحلة حىت عام و  تحقيق الوحدة النقديةمت وضع األسس الالزمة ل 1994يف المرحلة األولى:  .1.3
السياسية بني و  حيث ركزت الدول األعضاء على التقارب يف السياسات االقتصادية تدرجييا بسبب االختالفات االقتصادية ،1993
 1الدول.

ز يف املالية وفيها تتوقف البنوك املركزية عن متويل العج 1998حىت هناية   1994يف جانفي المرحلة الثانية: .2.3
 استكمال االحتاد النقدي األورويب.و  النقديةو  التنسيق بني السياسات االقتصاديةو  وحتقيق استقالل املصارف املركزية ،العامة

  2روبية موحدة.أو  تفرتض استكمال اليورو كعملةو  2002حيث امتدت إىل غاية هناية عام المرحلة الثالثة:  .3.3

 ثالث مراحل للوصول إىل الوحدة املالية 1992فيفري  7مدينة ماسرتخيت اهلولندية يف كما أقر األعضاء اجملتمعون يف 
  3االقتصادية متثلت يف:و 

 ذلك متهيدا إلصدار و  إدخال عمالت الدول األعضاء ضمن آلية النظام النقدي األورويبو  تعزيز التعاون االقتصادي تدرجييا
 .روبية نقدية موحدة أو  عملة

  املؤسسة و  1994جانفي  1التعاون النقدي األورويب يف و  النقدي األورويب املعين مبراقبة النظام املايل األورويبإنشاء املركز
 اليت متثل نواة املصرف املركزي األورويب.و  النقدية األوربية

  التزام الدول تقريرا لرؤساء حكومات اجملموعة حول مدى  31/12/1996ترفع املفوضية العامة يف موعد ال يتجاوز تاريخ
 االقتصادية الكاملة.و  األعضاء باملعايري احملددة لالنضمام للوحدة النقدية

 الشراكة األورومتوسطية اتفاقية  المطلب الثاني: خلفية عامة عن
( و"كورفو" )جويلية 1992نظرا للتوجهات احملددة من طرف اجملالس األوروبية واحلكومات األوروبية يف "لشبونة" )جوان

( والقرتاحات اللجنة األوروبية قرر االحتاد األورويب إقامة إطار جديد لعالقاته مع دول الضفة 1994و"أسن" )ديسمرب  (1994
سطية اجلنوبية للبحر املتوسط، عندما أكد األوروبيون على األمهية اليت تكتسيها املعاجلة الثنائية بني دول االحتاد األورويب والدول املتو 

واالقتصادية اليت يتطلب حلها األمثل ظروف تعاون إقليمية وهذا ما أدى إىل الرتكيز على خلق أكرب جتمع للمشاكل السياسية 
اقتصادي يكون احملور فيه هو االحتاد األورويب ممثال ألوروبا الغربية وتدور يف هذا احملور جمموعتان حيث تضم اجملموعة األوىل الدول 

االحتاد اقتصاديا واستيعاهبا عسكريا يف حلف الناتو يف حني متثل اجملموعة الثانية الدول العربية االشرتاكية مع العلم أن اندماجها يف 
 دولة مث تضاف إليها فيما بعد دول جملس التعاون اخلليجي وباقي الدول العربية. 12وتتكون بداية من 

 .4اقرتاحا إلنشاء الشراكة األورومتوسطية 1994وبناء على ذلك قدم االحتاد األورويب يف أكتوبر 
 الشراكة األورو متوسطيةماهية اتفاقية  وال: أ

قبل التطرق لتعريف اتفاقية الشراكة األورو متوسطية، سنتطرق ألهم األسباب والعناصر الدافعة التفاقية الشراكة األورو 
 متوسطية.

                                                           
 .219، ص 2001، اإلسكندرية، مطبعة اإلشعاع الفنيةو  مكتبة ، التكتالت اإلقليمية في إطار العولمةمسري حممد عبد العزيز، : 1
2
 . 213، ص 2003،املؤسسة اجلامعية،بريوت،العالقات االقتصادية الدوليةبسام احلجار، : 

3
 .19-18ص ص ، مرجع سابق، الطموحو  السوق العربية المشتركة الواقع -العملة األوروبية الموحدةو  االتحاد األوروبيصالح الدين حسني السيسي، : 

 .65، ص2004، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، التحوالت االقتصادية العربية واأللفية الثالثةأمحد سيد النجار وآخرون، :  4
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روبا أو  لقد أشار العديد من احملللني واخلرباء إىل أهم العناصر واألسباب اليت دفعت اب الشراكة األورو متوسطية:أسب .1
 رو متوسطية.أو  والعرب حنو إقامة شراكة

 األورويب إىل تبين سياسة الشراكةاسرتاتيجية أدت باالحتاد  هناك عدة حتوالت جيو بالنسبة لالتحاد األوروبي: .1.1
 متوسطية وأهم هذا التحوالت هي:األورو 
  خلق معطيات جديدة وصراع جديد حول مناطق النفوذ بني االحتاد األورويب  1989اهنيار املعسكر االشرتاكي لسنة

 .1989والواليات املتحدة األمريكية، مما دفع باالحتاد األورويب بإعادة النظر يف سياسات ما قبل 
  لب الساحة األوروبية اجليو سياسية واالسرتاتيجية رأسا على عقب حيث كان ق 1989اهنيار جدار برلني يف نوفمرب

 .1روبا لالنضمام لالحتاد األورويب دور يف إعادة توازن عالقات االحتاد األورويب جنوباأو  لتفكك العديد من الدول وسط وشرق
  أصبح تكوين التجمعات اإلقليمية نقاطا أصبحت ظاهرة العوملة واإلقليمية من املالمح األساسية لالقتصاد العاملي، كما

 رئيسية تشكل اخلريطة اجلديدة للنظام العاملي اجلديد.
 روبا فقط بل هي حتتاج إىل فضاء توسطي حلل جزء من املشاكل أو  روبا بأن مشاكلها ال حتل داخلأو  وعي لدى

فع التنمية مما يساعد على اللمهاجرين للبقاء يف بلداهنم بداألوروبية مثل اهلجرة اليت تتطلب تعاونا متوسطيا من خالل توفري الدافع 
 وضع حد للهجرة غري الشرعية.

 روبا كقوة اقتصادية هلا مناطق نفوذها أو  الشراكة ختدم التوجهات األوروبية حنو تطوير عملية االندماج األورويب وتدعيم إبراز
دولية األخرى ويف كل األحوال فإن احملرك األساسي واهلدف الرئيسي لفكرة مما يدفع موقفها يف عملية املنافسة مع القوى االقتصادية ال

 الشراكة األورو متوسطية هو التنافس اخلفي واملعلن بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب للسيطرة على مقاليد األمور يف
 املنطقة العربية.
نذكر االحتاد األورويب  ععلت هذه الدول تدخل يف شراكة مج من أهم األسباب اليت بالنسبة لدول المتوسطية: .2.1

 مايلي:
البحث عن دعائم خارجية تسهل وتساعد اقتصادياهتا على االندماج بشكل إجيايب يف االقتصاد العاملي، خاصة بعد  -

 فشل سياسات واتفاقيات التعاون السابقة حيث كان يغلب عليها الطابع التباديل التجاري.
 حكومي عريب بضرورة االنفتاح على التكنولوجيا واملعرفة ونقل العلم من أجل تنمية القدرات العربية. وعي -
االسرتاتيجي ليس األمن العسكري فحسب بل األمن  تعريفروبا هو من أمن البحر األبيض املتوسط واألمن بالأو  نأم -

 .2وبلدان احلوض اجلنويب للبحر املتوسط مضطربة روبا مستقرةأو  االقتصادي والثقايف واالجتماعي فال ميكن أن تكون
اهنيار النظم االشرتاكية وإفالس االقتصاديات القائمة على مبادئها يف مقابل توسع االقتصاديات القائمة على الليربالية،  -

موحدة وإىل املنظمة العاملية باإلضافة إىل تنامي ظاهرة التكتالت اإلقليمية عامليا وتسابق الدول حنو االنضمام وااللتفاف حنو كيانات 
 .3للتجارة

روبا أن أو  روبا بغية تأمني تطويرهم وتقدمهم وتنميتهم، ويف املقابل من مصلحةأو  وعليه فإن مصلحة العرب تأسيس شراكة مع
قتصادي تساهم يف األمن االسرتاتيجي للبحر املتوسط حفاظا على مصاحلها وأمنها، من أجل إقامة منطقة أمن واستقرار سياسي ا

 واجتماعي وتأمني جمال حيوي للنشاط االستثماري.

                                                           
 .06، صمرجع سالبقرميدي عبد الوهاب ومساي علي،  :1
 .06املرجع السابق، ص: 2
للملتقى الدويل حول "آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى ، مداخلة مقدمة الجزائرية وشروط تخطيها-المخاطر االقتصادية للشراكة األوروبيةحي حممد، :فر  3

 .03، ص2006نوفمرب  13/14، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي "مة املؤسسات الصغرية واملتوسطةو منظ
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متثل الشراكة األورو متوسطية جتمعا إقليميا يشمل مجيع الدول الواقعة على البحر :  تعريف الشراكة األورو متوسطية .2
إفريقية، وتضم هذه الشراكة دول االحتاد األورويب يف مشال املتوسط سواء كانت  أو آسيوية أو روبيةأو  األبيض املتوسط سواء كانت

الكيان ليست متوسطية طاملا أهنا أعضاء يف االحتاد األورويب ومجيع الدول العربية يف شرقه وجنوبه إضافة إىل تركيا و  أو متوسطية
 .1الصهيوين

 :2وتعرف من خالل أجزائها كما يلي
روبية هي توسيع الدعم األورويب لدول تعاين من مشاكل عديدة وذلك من خالل دعوهتم للدخول يف النظام أو  من وجهة نظرف

والتجاري الرأمسايل العاملي ومواكبة التقدم اهلائل والسريع يف شىت امليادين واالندماج يف االقتصاد العاملي وفقا ملنطق االنفتاح االقتصادي 
رويب للتعاون مع دول كانت كلها تقريبا وإىل أمد قريب ضمن دائرة النفوذ األورويب بأسواقها أو  ا هنجأهنأي  ،السائد يف العامل اليوم

 .3ومواردها األولية
وسيلة أساسية ملواكبة التحوالت اجلديدة يف املنطقة مما يتطلب  فهي ومن وجهة نظر دول الضفة اجلنوبية للبحر املتوسط

 ة واالجتماعية، ويفرتض أن تقوم الشراكة بني الطرفني على مبدأ املصاحل املشرتكة.تغريات جذرية يف بناياهتا االقتصادي
ها العام ليست اتفاقا جتاريا عابرا وليست توافقا سياسيا حمددا، بينما هي سري يف تعريفوعليه فإن الشراكة األورو متوسطية ب

روبا والدول أو  والثقافية، فهي مشروع مصاحلة تارخيية بني طريق منو مشرتك يشمل كل اجلوانب االقتصادية، السياسية، االجتماعية
املتوسطية جيب أن يؤدي إىل تفاهم األطراف املشاركة حول كل املوضوعات حيث خيلق بذلك جو من االنفتاح بني األطراف 

املركز األورويب وبالتايل يرتتب عليها املشاركة، كما تدعم الشراكة االحتاد األورويب ألهنا تساهم يف قيام منطقة اقتصادية اسرتاتيجية حول 
 ضريبة القيادة. أو ان تدفع ضريبة القوة

رويب فرضته الظروف بعد هناية احلرب الباردة وبروز األحادية القطبية، مما يقلل من الدور الذي أو  فالشراكة ذاهتا هي: مشروع
إىل رغبته يف جتاوز املشكالت اليت تواجه أقطاره واملتمثلة يف  ميكن أن يلعبه االحتاد األورويب يف اجملال السياسي واالقتصادي إضافة

 .5، لذا فإن الشراكة األورو متوسطية هي مشروع تعاون قائم على حتديد كل املصاحل واألهداف لكال الطرفني4اهلجرة الكثيفة
روبية مما يضمن أو  العاملي ملبادرةباعتبارها أداة مالئمة ملواجهة املشاكل وإدماج دول اجلنوب وشرف املتوسط يف االقتصاد 

 حتقيق تقدم يف تنمية هذه البلدان وتضييق اهلواة اليت تفصل بينها وبني االحتاد األورويب يف مستويات النمو ومستويات املعيشة.
 :6ميكن حتديد أهم خصائص الشراكة األورو متوسطية يف النقاط التالية خصائص الشراكة األورو متوسطية: .3
فارق كبري على مستوى التنمية بني الدول األوروبية ودول جنوب شرق البحر املتوسط مما جيعل ارتقاء هذه األخرية  وجود -

 على مستوى التنافسية األوروبية أمرا صعبا.
 تنافسية.أهنا شراكة بني اقتصاديات تقليدية تعتمد أساسا على املوارد األولية والزراعية وبني أخرى تتميز بالتنويع وارتفاع ال -
تعكس الشراكة األورو متوسطية عدم التكافؤ يف عالقات القوى، بني االحتاد األورويب من جهة والدول املتوسطية من جهة  -

 أخرى.
                                                           

1
 .198إكرام مياسي، مرجع سابق، ص: 
داخلة للملتقى الدويل حول "آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية ، مجزائرية-محتوى الشراكة األوروسجار نادية،  وغراب رزيقة: 2

 .05، ص2006نوفمرب  13/14، جامعة فرحات عباس، سطيف، "واملتوسطة
 .09، ص1996مارس ،205، العدد لبنان،، جملة املستقبل العريب، المأزق العربيناصيف حيت، : 3
 ،مداخلة مقدمة للملتقى الوطين األول حول "املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد"، الجزائرية –الشراكة األورو متوسطية مسعداوي يوسف وآخرون، : 4

 .07، ص2003أفريل  22/23جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 
5  :  

Fatiha Talahite, l’espace monétaire et financier de la méditerranée occidentale, colloque international sur 

« l’espace économique de la méditerranée occidentale ; enjeux et prespectives », Béjaia, 25/26 juin 2000 , p451. 
 

 .49، ص1982بريوت، ، دار احلداثة، األوروبية المجموعةو  االقتصاد العربيلعلو، و : فتح ا،هل  6



 متوسطية االورو الشراكة التفاقية العام اإلطار                                       األول:             الفصل

37 

 تفعيل التعاون الثنائي بني الطرفني األورويب ودول جنوب البحر املتوسط. -
 تفاوض دول جنوب البحر املتوسط بصورة منفردة.تفاوض االحتاد األورويب ككتلة قوية متماسكة سياسيا وعسكريا بينما ت -
التقارب والتعاون املشرتك، أي ال بد االتفاق حول حد أدىن من املرجعيات املشرتكة واليت تسمح بالتفاهم واالعرتاف  -

 املشرتكة. باملصلحة العليا لألطراف املتعاقدة وجيب أن يكون على أساس الثقة وتقاسم املخاطر من أجل حتقيق األهداف واملصاحل
متوسط األجل بني طرفني إحدامها وطين واآلخر أجنيب للمراسلة نشاط معني داخل دولة البلد  أو هي اتفاق طويل -

خاصة، وال تقتصر على تقدمي حصة يف رأس املال، بل ميكن أن تتم  أو املضيف، حيث قد يكون الطرف الوطين شخصية معنوية عامة
 .1معرفة...إخل أو نقل تكنولوجي أو من خالل تقدمي خربة

 :2حتددت منطلقات هذه الشراكة بتوافق أطراف الشراكة الثمانية والعشرين كما يليمنطلقات الشراكة األورو متوسطية:  .4
 املتوسطية يف اقتصاد السوق. الدول اندماج اقتصاديات -
 روبا.أو  جذب االقتصاديات املتوسطية عرب نافذة -
جتارة املواد املصنوعة على أساس املعاملة باملثل مع إلغاء نظام األفضلية املعممة وهذا من شأنه أن يفتح أسواق لبلدان  حترير -

 جنوب وشرق املتوسط أمام اإلنتاج األورويب املتفوق تكنولوجيا واألقوى تنافسيا.
 العالقات االورو متوسطية من التعاون الى الشراكة  ثانيا:

العالقات األورو متوسطية يستوجب الوقوف عند مسار تطور هذه العالقات، وذلك من خالل عرض أهم إن تسهيل فهم 
ىل املراحل التارخيية اليت مر هبا املشروع األورو متوسطي وهلذا ارتأينا إىل تقسيم التطور التارخيي التفاقية الشراكة األورو متوسطية إ

 ر برشلونة والذي يعترب نقطة حتول كبرية يف مسار العالقات.مرحلتني حبيث يكون احلد الفاصل بينهما مؤمت
 (1991-1911)اتفاقيات التعاون األورو متوسطي  .1

إن العالقات األورو متوسطية هي عالقات قدمية، قدم ضفيت املتوسط، وهذا راجع إىل العديد من املقومات من بينها املوقع 
املتبعة يف التعامل بني الطرفني، فهناك تطور يف العالقات باملوازاة مع التطور الذي  اجلغرايف غري أن االختالف يكمن من حيث السياسة 

كان حيصل على مستوى االحتاد األورويب قبل إعالن مؤمتر برشلونة، حيث عرفت هذه املرحلة توقيع عدة اتفاقيات للتعاون واليت ميكن 
 أن نلخصها يف املراحل التالية:

وهو العام الذي شهد معاهدة روما  1957بدأت هذه املرحلة منذ عام  :(1911-1911)المرحلة األولى:  .1.1
هلا دول املغرب العريب أو  املنشئة للمجموعة األوروبية حيث اقتصر اهتمام اجلماعة األوروبية حبوض البحر املتوسط على ثالث مناطق

 .3الكيان الصهيوينوالثانية الدول األوروبية املتوسطية غري األعضاء والثالثة 
، إشراك البلدان املغاربية مثل تونس واملغرب يف املشروع املتوسطي باالعتماد 1958حيث حاولت فرنسا منذ اتفاقية روما 

 .19624على العالقات املتميزة اليت تربطها هباتني الدولتني والتحاق اجلزائر هبما بعد نيل استقالهلا عام 
 

                                                           

1 :  Labouy Marie Françoise, le partenariat de l’union Européenne avec les pays tiers, conflits et convergences, 

Brylant, Bruxelles, 2000, pp 39-40. 

الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى  اثار وانعكاساتمداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول " ،االقتصاد الجزائري ومتطلبات الشراكة األورو جزائرية: شهرزاد زغيب وملياء عماين، 2
 .05، ص2006نوفمرب  13/14، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي "مة املؤسسات الصغرية واملتوسطةو منظ
 .200إكرام مياسي، مرجع سابق، ص:  3
مداخلة مقمة ضمن الندوة الدولية حول "التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية ، المنطقة العربيةمشاريع التكتالت األجنبية في مفتاح صاحل، :  4

 .500، ص2004ماي  09/08مي األوروبية"، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب، جامعة فرحات عباس، سطيف، يو 
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ىل االتفاقيات أو  ادية الثنائية بني اجملموعة األوروبية والدول املتوسطية وكانتوعلى إثر ذلك مت إبرام بعض االتفاقيات االقتص
، إضافة إىل اتفاقييت تعاون مع كل من املغرب وتونس 1963سنة  الكيان الصهيوينواتفاقية جتارية مع  1962املربمة مع تركيا سنة 

 .1سنوات 5ملدة  1969سنة 
خالل الفرتة  نتجتأين ترسخ مستوى التدفقات التجارية واليت  تي البححيث متيزت هذه االتفاقية بالطابع التجار 

وتفوق امليزان الفرنسي لفائدة مصاحلها )اجملموعة األوروبية( السياسية ، 2االستعمارية خاصة مع )املغرب، تونس( بالنسبة لفرنسا
 .3واالقتصادية والثقافية

االقتصادية األوروبية واليت متثلت يف دخول بضائعها إىل األسواق كما مت حتديد االمتيازات املمنوحة من طرف اجملموعة 
ختفيض الرسوم عليها، واالمتيازات املمنوحة من طرف تونس واملغرب من جهة ثانية واليت متثلت يف حترير  أو األوروبية دون رسوم مجركية

، بية مع استثناء املنتجات النفطيةا السوق األورو الصادرات من السلع الصناعية التونسية واملغربية من الرسوم واحلصص عند دخوهل
 .4إضافة إىل إعطاء بعض اإلعفاءات للسلع الزراعية مقابل متتع اجلانب األورويب حبق الدولة األوىل بالرعاية

تعترب مرحلة متهيدية لتنشيط  :(PMG)املة شالسياسة المتوسطية ال (1989-1912 )المرحلة الثانية: .2.1
ل أو  املة واملتوازنة واليت تعترب مبثابةشروبا ما يسمى بالسياسة املتوسطية الأو  تبنت 1972املتوسطية، ففي سنة  العالقات األوروبية

روبية إقليمية جتاه حوض البحر األبيض املتوسط، وهتدف للمسامهة يف تنمية دول املتوسط من خالل زيادة التبادل التجاري أو  سياسة
الدول والتعاون املايل داخل إطار جمموعة من االتفاقيات الثنائية حيث مشلت كل من تونس  وفتح أسواق اجملموعة لصادرات تلك

الكيان أما  1977لبنان ومصر واألردن وسوريا ووقعت اتفاقياهتا يف جانفي  1976والغرب واجلزائر اليت وقعت اتفاقياهتا يف أفريل 
، علما أن هذه السياسة كانت تدور حول نقطتني 1978رب واليت دخلت كلها حيز التنفيذ يف نوفم 19765ففي  الصهيوين
 :6أساسيتني
وضع نظام أفضليات جتاري يسمح حبرية دخول املنتجات الصناعية للدول املتوسطية إىل السوق األوروبية مينح هلذه الدول  -

بعض املنتجات احلساسة كاملنتجات  نفس األفضلية التجارية املمنوحة للدول األعضاء يف السوق األوروبية املشرتكة آنذاك، ما عدا
النسيجية اليت خيضع دخوهلا إىل السوق األوروبية إىل نظام احلصص، أما فيما خيص املنتجات الزراعية فقد مت تقدمي تنازالت تعريفية من 

أجل محاية املنتجني  الطرفني إضافة إىل وضع جداول زمنية حتدد حجم املنتجات الزراعية اليت يتم دخوهلا إىل السوق األوروبية من
 األوروبيني.

التعاون املايل املوزع بني املساعدات املالية املمنوحة من قبل ميزانية اجملموعة األوروبية والقروض املمنوحة من قبل البنك  -
 األورويب لالستثمار وفق شروط ميسرة وبنسب فوائد منخفضة.

 
 
 

 

                                                           
 .200إكرام مياسي، مرجع سابق، ص:  1
 .171-170، ص ص 1997ل للنشر، املغرب، ا، دار توبقالمشروع المغاربي والشراكة األورو متوسطيةفتح ا،هل ولعلو، :  2
 .500، ص، مرجع سابقمشاريع التكتالت األجنبية في المنطقة العربيةمفتاح صاحل،  : 3
 .25، ص1995 املغرب، ، احلوليات املغربية لالقتصاد، عدد خاص،األوروبية-العالقات المغربيةإشكالية فتح ا،هل ولعلو،  : 4
 .201-200إكرام مياسي، مرجع سابق، ص ص :  5

6  :  Perigot François, les relations entre l’union européenne et les pays méditerranéens, quel rôle pour la 

France, rapport de conseil Economique et social, la documentation française, Paris, 1998 , pp36-37. 
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 (1991-1912في اطار السياسة المتوسطية الشاملة ) (: االتفاقيات االورو متوسطية المبرمة01الجدول رقم)
 
 تاريخ التوقيع طبيعة االتفاقية الدولة

 تركيا

 (accord créant une association) اتفاقية شراكة

1970 

 1972 قربص

 1977 مالطا

 accord de libre échange et de coopération 1975 والتعاون اتفاقية التبادل احلر الكيان الصهيوين

 تونس

 اتفاقية التعاون الشاملة
Accord de libre échange globale 

 1976أفريل   25

 1976أفريل   26 املغرب

 1976أفريل   27 اجلزائر

 1977جانفي   18 مصر

 1977جانفي   18 األردن

 1977جانفي   18 سوريا

 1977ماي   3 لبنان
Source : Perigot François, les relations entre l’union européenne et les pays méditerranéens, quel 

rôle pour la France, rapport de conseil Economique et social, la documentation française, Paris, 1998 , 

p38. 

 

التفاقيات التعاون على حماور اقتصادية وجتارية وتقنية واليت من شأهنا املسامهة يف حتقيق  الجانب االقتصاديحيث يشمل 
التنمية االقتصادية واالجتماعية للدول املتوسطية نظرا للتفاوت الكبري على الصعيد االقتصادي واالجتماعي بني دول الضفة الشمالية 

 للمتوسط املتقدمة ودول جنوبه وشرقه النامية.
حبركة تدفقات رؤوس األموال األوروبية حنو هذه البلدان يف شكل استثمارات أجنبية مباشرة، وإقامة  لجانب التقنيا اهتمو 

 .1مشروعات مشرتكة للتعاون الفين الصناعي على مستوى عدة جماالت كأعمال التنقيب وجماالت الصناعة التحويلية والتعدين...إخل
ن التسهيالت التجارية املمنوحة من قبل عن طرف للطرف اآلخر ملزم مبوجب فقد تضمن مجلة م أما الجانب التجاري

 :2اتفاقيات التعاون هذه بتقدمي التسهيالت التالية
عند انطالق  % 80اإللغاء التدرجيي للرسوم اجلمركية على وارداته من املنتجات الصناعية حبيث ختفض هذه الرسوم بنسبة  -

د السنة األوىل لالتفاقية، وهكذا أصبحت املنتجات الصناعية جلميع الدول املتوسطية املتعاقدة مع العمل باالتفاقية مث تزول كليا بع
 .1978اجملموعة األوروبية معفاة من كل احلواجز اجلمركية بنهاية سنة 

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص التحليل واالستشراف مكانة الغاز الطبيعي في اتفاقية الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبيسهام،  بشكيط  1

 .94، ص2008/2009االقتصادي، جامعة منتوري، قسنطينة، 
، 2005/2006يا للتجارة جامعة اجلزائر، يف علوم التسيري، املدرسة العل ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستريالشراكة األورو متوسطية بين الطموحات والواقعميموين مسري،  :  2
 .74ص



 متوسطية االورو الشراكة التفاقية العام اإلطار                                       األول:             الفصل

40 

 إزالة مجيع القيود الكمية على مجيع السلع، ما عدا بعض املنتجات الزراعية وبعض أنواع املنسوجات.  -
التعريفة على قائمة خمتارة من املنتجات الزراعية لفرتات حمددة من السنة ولكميات حتدد سنويا، وختتلف كذلك  ختفيض  -

 من دولة إىل أخرى حسب التعاون يف هيكل الصادرات الزراعية.
جلزائر( فقد اقتصرت على وفيما يتعلق بالتزامات الدول املتوسطية املتعاقدة ومن بينها الدول املغاربية الثالثة )تونس واملغرب وا

من اتفاقيات اجلات  03املنصوص عنها يف املادة  **وكذا التزامها بتطبيق قاعدة املعاملة الوطنية *التزامها بقاعدة الدولة األوىل بالرعاية
روبا أو  وسطية حنوكما أن صادرات الدول املت  ***من اتفاقية اجلات اخلاصة مبكافحة اإلغراق 06مع جواز استخدام ما تضمنته املادة 

 عالوة على املواد األولية واملعدنية تتمثل أساسا يف املنتجات الزراعية والنسيجية اليت كانت ختضع ملعاملة خاصة يف مسألة دخوهلا إىل
 حىت زمنيا. أو السوق األوروبية من خالل نظام احلصص اليت كانت حمددة سواء كميا

 أن امليزان التجاري للسلع هلذه الدول مع اجملموعة األوروبية هو يف صاحل هذه لكن وبالرغم من هذه احلوافز التجارية إال
 روبا أكثر مما تصدر إليها كما هو مبني يف اجلدول التايل:أو  األخرية، أي أن الدول املتوسطية تستورد من

 (1991-1912(: المبادالت التجارية بين الدول المتوسطية والمجموعة األوروبية خالل الفترة ) 01الجدول رقم )
 الوحدة مليار دوالر أمريكي

 1972 1986 1990 1992 1994 1995 
 39,8 32,2 32,9 31,4 16,7 2,8 الصادرات تجاه المجموعة األوروبية

 63,1 49,1 43,4 40,3 26,6 4,8 الواردات من المجموعة األوروبية
Source : Perigot François, les relations entre l’union européenne et les pays méditerranéens, quel 

rôle pour la France, rapport de conseil Economique et social, la documentation française, Paris, 1998 , 

p55. 

 

روبا أكثر من أو  كانت واردات الدول املتوسطية من  1995إىل غاية  1972سنة  : منذ1من خالل اجلدول نستنتج أنه
ليصل إىل  1992مليار دوالر أمريكي سنة  10,5إىل  1972مليار دوالر أمريكي سنة  2صادراهتا إليها، حيث ارتفع األجر من 

 .1995مليار دوالر أمريكي سنة  23,3و 1994مليار دوالر أمريكي سنة  16,9
م أن اجملموعة األوروبية تعد أهم شريك جتاري ألغلب الدول املتوسطية )ما عدا األردن ولبنان(، حيث جتاوزت نسبة مع العل

ما نسبته  1980( حيث صدرت سنة 1994-1989من إمجايل صادراهتا حنو اخلارج خالل الفرتة ) %50صادراهتا حنو اجملموعة 
 من إمجايل وارداهتا من اخلارج. %62,9بية، واستوردت ما نسبته من إمجايل صادراهتا حنو اجملموعة األورو  51,4%

يف الوقت الذي مل تتعدى جمموع صادرات اجملموعة األوروبية  %58يف حني أهنا استوردت  %57,1صدرت  1990ويف 
وارداهتا وهذا حسب  من إمجايل %6,2من إمجايل صادراهتا يف حني أن وارداهتا من هذه الدول مل تتعد  %8,2حنو الدول املتوسطية 

 .1995إحصائيات سنة 

                                                           
 هي ميزة جتارية مينحها طرف لطرف آخر البد أن تنسحب إىل كل األطراف األخرى دون املطالبة بذلك. قاعدة الدولة األولى بالرعاية:  *

ة ال تقل امتيازا عن تلك اليت متنحها للسلعة املناظرة هلا واملنتجة حمليا فيما يتعلق بالضرائب لتزم األطراف املتعاقدة بأن تعطي السلعة املستوردة معاملت: يعين أن قاعدة المعاملة الوطنية  **
 والرسوم.

الدول سعر بيعها يف سوق ن لة أن يقل سعر السلعة املباعة عقيام الشركة ببيع منتوج معني يف سوق دولة أخرى بأسعار تقل عن السعر العادي يف حامكافحة اإلغراق:  سياسية  ***
أن يقل سعر البيع عن تكلفة إنتاج  وردة، أاملستو  املصدرة هلا، أو أن يقل سعر السلعة املباعة يف سوق السلعة املستوردة عن سعر بيعها يف أسواق أخرى )سوق ثالثة غري الدولة املصدرة أو

 .95سهام، مرجع سابق، ص بشكيطالسلعة( نقل عن: 
 .98سهام، مرجع سابق، ص بشكيط:  1
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وهي الربتوكوالت اليت  1996إىل غاية  1978فقد متثل يف الربتوكوالت املالية األربعة اليت وقعت منذ  الجانب المالي أما
على مسامهة مالية من اجلماعة األوروبية للمساعدة يف النمو االقتصادي للدول العربية  1977جاءت يف نص االتفاقية سنة 

 :1كما يلي  ستثماراملقدمة من البنك األورويب لالاملتوسطية، بلغ جمموع هذه املساعدات مبا فيها القروض 
 ( مبجموع 1981-1978الربتوكول املايل األول )مليون إيكو. 639 
 ( مبجموع 1986-1982الربتوكول املايل الثاين )مليون إيكو. 975 
 ( مبجموع 1991-1987الربتوكول املايل الثالث )مليون إيكو. 1555 
 ( مبجموع 1996-1992الربتوكول املايل الرابع )مليون إيكو. 1913 

 :2حيث خصصت هذه املساعدات املالية يف امليادين التالية
 .مشاريع استثمار يف اإلنتاج واملنشآت اإلنتاجية والبيئة 
 الالحقة ملشاريع استثمارية. أو نشاطات التعاون التقين سواء التمهيدية 
 .نشاطات التعاون يف ميدان البحث والتكوين 

 :3السياسة املتوسطية الشاملة على أربع جماالت هيحيث تركزت رؤية 
  حترير املبادالت التجارية بني اجملموعة االقتصادية والدول املتوسطية الغربية األوروبية إىل أقصى حد ممكن مع اختاذ

 املتوسطية الغربية األوروبية.القرارات واإلجراءات الالزمة حلماية اإلنتاج الزراعي لدول اجملموعة ومحاية الصناعات الوطنية للدول 
 من خالل ميزانية اجلماعة األوروبية، ويف  أو اتباع سياسة املساعدات املالية فيشكل قروض يف البنك األورويب لالستثمار

 ظل شروط تفضيلية وحمددة لظروف كل حالة على حدة.
  وبية.سياسة عامة خبصوص العمالة املهاجرة من دول املتوسط إىل دول اجلماعة األور 
  إقامة مشروعات للتعاون الفين الصناعي بني اجلانبني وذلك يف أعمال التنقيب والتسويق وتبادل املعارف والتكنولوجيا

 بني اجلانبني.
 وميكن توضيح جمموع هذه الربتوكوالت املالية األربعة يف اجلدول التايل:

 (1991-1918في إطار البرتوكوالت المالية ) (: المساعدات المالية المقدمة للدول المتوسطية 01الجدول رقم ) 
 الوحدة: مليون إيكو.

 المجموع ميزانية المجموعة األوروبية البنك األوروبي لالستثمار مساعدات البرتوكوالت المالية
 (1981-1978)األوىل 
 (1986-1982)الثاين 
 (1991-1987)الثالث 
 (1996-1992)الرابع 

332 
560 
940 

1218 

307 
415 
615 
695 

639 
975 
1555 
1913 

 1082 2032 3010 المجموع
 باالعتماد على: الطالبةمن إعداد  المصدر:

- Perigot François, les relations entre l’union européenne et les pays méditerranéens, quel rôle pour 

la France, rapport de conseil Economique et social, la documentation française, Paris, 1998 , p216. 

                                                           
 .201: إكرام مياسي، مرجع سابق، ص 1
لنيل شهادة دكتوراه دولة، كلية العلوم مقدمة أطروحة  ، -حالة دول المغرب العربيدراسة  – متوسطيةدراسة تحليلية لواقع وآفاق الشراكة االقتصادية األورو شريط عابد،  :  2

 .88، ص2004-2003االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
 .209، ص2000، لبنان، دار الفكر، أوروبا والعرب من الحوار... إلى الشراكةارم، صمسري :  3
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نالحظ حجم الزيادات واالخنفاضات يف مبالغ الربتوكوالت وهي ترجع أساسا إىل ما خيدم مصلحة  1من خالل اجلدول
 اجملموعة األوروبية باعتبارها هي اليت حتدد املبالغ واملشاريع املخصصة هلا.

اليت وجدت من  حيث يعترب حجم هذا التعاون متواضعا مقارنة مبا حتتاجه الدول املتوسطية من مساعدات بغية حتقيق الغايات
أجلها، وكذلك مقارنة مبسامهات الدول األخرى يف املنطقة، وعالوة على عدم حتقيق األهداف الرئيسية هلا وهي عدم دعم املشاريع 

ع اليت من شأهنا حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية وتباطؤ الكثري من الدول املستفيدة من هذه املساعدات املالية يف تنفيذ املشاري
 حسب الرزنامة الزمنية احملددة، إضافة إىل افتقاد الربتوكوالت املالية املساواة يف التعامل، فهي تفضل بلدان على بلدان أخرى.

( السياسة املتوسطية املتجددة ال بد من اإلشارة إىل حوار الثمانينيات من 1995-1989وقبل التطرق إىل املرحلة الثالثة )
 :2واملغرب العريب، حيث ميكن حصره يف النقاط التالية روباأو  القرن املاضي بني

  إىل الثمانيات من القرن املاضي ونظرا للمشاكل والظروف اليت كان يعيشها دول حوض  3+3تعود فكرة  :3+3حوار
ب املتوسط إىل إقامة نوع من احلوار بني دول مشال وجنو  1983عام  انيس الفرنسي السابق فرنسوا ميرت البحر املتوسط أدى بالرئ

وذلك من أجل مناقشة التغريات االجتماعية واالقتصادية يف هذه البلدان ومل  (اجلزائر، املغرب، تونس، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا)
 (املمثلون لشمال املتوسط)والذي مت بفرنسا وضم كل من فرنسا، إسبانيا، إيطاليا  1988يتبلور هذا احلوار إال حبلول عام 

حيث طرحت خالل هذا اللقاء فكرة التعاون بني دول املتوسط الغريب خللق  (املمثلون للضفة اجلنوبية)ب، تونس واجلزائر، املغر 
 حركة جديدة بني ضفيت املتوسط.

  وضم دول احتاد املغرب العريب اخلمس )تأسس يف هذه  1981عقد هذا احلوار يف مدينة طنجة املغربية عام : 4+1حوار
 روبا )فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، الربتغال( وكان من بني أهدافه ما يلي:أو  الفرتة( ودول جنوب غرب

 .كسر احلواجز وطرح املشاكل اليت يعاين منها املتوسط ملعاجلتها 
 .دفع عجلة احلوار إىل األمام وذلك على أعلى مستوى سياسي 

باإلضافة إىل  4+5اليت شاركت يف حوار وحضرته الدول  1990وهلذه األسباب مت عقد لقاءين رمسيني األول يف روما عام 
وحضرته كل الدول سابقة الذكر مبا فيها مالطا واليت حضرت  1991حوار مالطا كعضو مراقب، واللقاء الثاين عقد يف اجلزائر عام 

 هذه املرة كعضو كامل احلقوق.
  بروما ويتعلق األمر بدول االحتاد املغريب العريب )املغرب،  1990سنة  5+5تأسس حوار غرب املتوسط  :13+1حوار

، (الربتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا ومالطا)اجلزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا( ومخس دول الساحل الشمايل الغريب للبحر األبيض املتوسط 
 ة: اجلانب السياسي واجلانب االقتصادي واجلانب االجتماعي الثقايف.حيث يتناول احلوار ثالث عناصر متكامل

عدة صعوبات بسبب التناقضات واالختالفات املتوسطية واألوروبية حيث مت بعث حوار  5+5ولكن سرعان ما واجه حوار 
وآخر  2003مرب مث يف تونس يف ديس 2002مبدينة لشبونة، مث كان اجتماع آخر يف طرابلس يف ماي  2001يف جانفي  5+5

 .2012اجتماع كان يف روما يف فيفري 

                                                           
 .100-99-97سهام، مرجع سابق، ص ص بشكيط:  1
نيل شهادة ل أطروحة مقدمة ، الشراكة األورو متوسطية، ودورها في استقطاب االستثمار األجنبي المباشر في المغرب العربي )الجزائر، تونس، المغرب(ليليا بن منصور،  : 2

 .70، ص2012-2011دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 (، املوقع األلكرتوين:5+5:منتدى احلوار يف احلوض الغريب للمتوسط )  3

www.diplomatie, ma/arab/politique étrangère, dialogue en méditerranée-occidentale/tabid/1616/language/en-

us/défault, aspx, consulte leM 22/10/2013, à 12 :40. 

http://www.diplomatie/
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أصدرت اللجنة األوروبية ورقة  :(PMRالسياسة المتوسطية المتجددة ) (1991-1989)المرحلة الثالثة  .3.1
واليت كانت هتدف إىل  1989عمل تضمنت مقرتحاهتا إعداد سياسة متوسطية جديدة واليت مت تقدميها يف اجتماع سرتاسبورغ يف 

 :1اجملموعة األوروبية لصاحل الدول املتوسطية فيما يلي حصر عمل
 .دعم اإلصالحات االقتصادية يف الدول املتوسطية وكذا االستثمار اخلاص 
 .زيادة حجم املساعدات املالية الثنائية، مع تسهيل دخول منتجات هذه الدول إىل السوق األوروبية 
 توسطي.تعزيز وتقوية احلوار االقتصادي والسياسي األورو م 

 1992ودخلت حيز التنفيذ يف  1990وعرفت هذه الورقة بعنوان "إعادة توجيه السياسة املتوسطية واليت مت صياغتها عام 
( من األبعاد األساسية هلذا التوجه هو سعيها إىل ختطي العالقات القدمية للتعاون وخلق أطر PMR)السياسة املتوسطية اجلديدة 
 1992االت منها: االقتصادي، املايل، والثقايف عن طريق طرح مبادرات جديدة مع حلول عامي جديدة لتعاون يف خمتلف اجمل

 :2ومن أهم هذه املبادرات 1993و
 ميد-  [ كامبوسmed-compus:]  تسمى هذه املبادرة إىل توسيع نطاق نقل املعارف العلمية التقنية هبدف حتفيز

 القدرات لنمو بلدان املتوسط غري األوروبية.
 ميد- [ اينفستmed-invest:]  وتسعى إىل تكوين شركات صغرية يف خمتلف بلدان املتوسط وتنميتها وجتديدها

 من برامج االعتماد والتجارة.
 أو  -ميد[ ربسmed-urbs:]  وهتدف هذه املبادرة إىل حتفيز النمو املدين لبلدان املتوسط غري األوروبية كإدارة املوارد

 لوماتية.املائية ومعاجلة النفايات محاية البيئة، التأهيل واإلدارة املالية والضريبية لإلدارات احمللية واملبادرات يف قطاع االتصاالت واملع
 ميد- [ ميدياmed-media:] فيز العالقات بني الشركات العاملة يف وسائل االتصال اجلماعي وهتدف إىل حت

 وتبادل الربامج اإلذاعية املرئية وتأهيل العاملني املتخصصني.
  :تشكل برنامج تعاون علمي وتكنولوجي يتعلق باحملافظة على البيئة، الطب، علم احلياة، إدارة املوارد املائية.ابن سينا 
  ميتابmetab:  املبادرة كل من البنك األورويب لالستثمار بالتعاون مع البنك الدويل وهتدف إىل حتقيق مت إعداد هذه

 استثمارات يف قطاع اإلنتاج البيئي بالنسبة لبلدان املتوسط غري األوروبية مع مشاركة برامج األمم املتحدة للبيئة.
 ماست-mast: أقمار صناعية لاللتقاط التلفزيوين[  ويرتبط بالربنامج السابق ويهدف إىل حتقيق تكنولوجيا متعددة[

ملناقشة إمكانية التطوير الفعلي  1995جوان  26/27وأنظمة إعداد املعلومات وبناء على ما سبق انعقد مؤمتر "كان" بفرنسا يومي 
يب املتوسطي يف برشلونة، للسياسة املتوسطية اجلديدة لالحتاد األورويب، حيث تضمن البيان اخلتامي الصادر عنه تأييد عقد املؤمتر األورو 

 وذلك بغية وضع أسس جديدة للعالقات األوروبية املتوسطية. 1995وهلذا مت إعداد مشروع اإلعالن الرمسي ملؤمتر برشلونة يف نوفمرب 
 مرحلة الشراكة بعد مؤتمر برشلونة  .2

دولة  27ملرحلة وذلك مبشاركة حيث اعترب بداية هذه ا 1995نوفمرب  28و27مت عقد مؤمتر برشلونة األورو متوسطي يومي 
والذي اعترب مبثابة شهادة ميالد الشراكة األورومتوسطية، وذلك من خالل تبنيه لدعائم أساسية إلقامة شراكة أمنية وسياسية واقتصادية 

حيث مت وضع نظام تعاون إقليمي سياسي اقتصادي اجتماعي ثقايف ألجل  3ومالية باإلضافة إىل شراكة اجتماعية وثقافية وإنسانية
، من خالل إزالة القيود املفروضة على حرية تنقل املنتجات )الزراعية، الصناعية( 2010رو متوسطية يف أو  إنشاء منطقة جتارية حرة

 ورؤوس األموال.
                                                           

 .100سهام، مرجع سابق، ص بشكيط : 1
 .73ليليا بن منصور، مرجع سابق، ص : 2
 .134،  ص1999مارس ، ، ورقة مقدمة لوقائع الندوة املنعقدة يف باريس، دار الكنوز األدبيةاألوروبية-العربيةإعالن برشلونة، الشراكة االقتصادية : عيسى حيدر مراد،  3
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جاء نتيجة توصيات واجتماعات وندوات سبقت إن مؤمتر برشلونة األورو متوسطي  تطور فكرة مؤتمر برشلونة:  .1.2
 املؤمتر )مت اإلشارة إليها من قبل(، ميكن ذكر بعضها كاآليت:

  مت عقد اجتماع بلدان املتوسط عند اقرتاح الرئيس الفرنسي )فرانسو ميرتان( خالل زيارته للمغرب لعقد  1983عام
 (.5+5( اليت أصبحت فيما بعد )4+5اجتماع )
  بدأ التطور اجلذري يف سياسة  1992ففي جوان  1993ل اتفاقية ماسرتخيت حيز التنفيذ يف مع دخو  1992جوان

األورويب جتاه املتوسط حيث أشارت قمة لشبونة للمجلس األورويب إىل أن شرقي وجنويب املتوسط باإلضافة إىل الشرق األوسط هي 
 قرار اجلماعي.مناطق جغرافية هلا كبرية االحتاد األورويب يف إطار األمن واالست

  اجتماع اجمللس األورويب )كرفو( جزيرة يونانية حيث أقر دعم السياسات املتوسطية اجلديدة.1994جوان : 
  اقرتاح اللجنة األوروبية بتأسيس الشراكة األورو متوسطية.1994أكتوبر : 
  دول املتوسطية يف الضفة : توضيح مبادئ الشراكة األورو متوسطية املدروسة من قبل املفوضية وحث ال1994ديسمرب

 اجلنوبية القبول هبا.
  جويلية  26/27: اجتماع اجمللي األورويب يف )كان( بفرنسا حيث مت عقد مؤمتر كان بفرنسا يومي 1995جويلية

ه تأييد ملناقشة إمكانية التطوير الفعلي للسياسة املتوسطية اجلديدة لالحتاد األورويب والذي تضمن البيان اخلتامي الصادر عن 1995
 .1995عقد املؤمتر األورو متوسطي يف برشلونة يف نوفمرب 

  نوفمرب  27/28: انعقاد مؤمتر برشلونة للشراكة والتعاون األورو متوسطي مبدينة برشلونة اإلسبانية يومي 1995نوفمرب
إيرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، أملانيا، النمسا، بلجيكا، الدمنارك، إسبانيا، فلندا، فرنسا، )روبية أو  دولة 15حبضور  1995

، األردن، لبنان، مالطا، الكيان الصهيويناجلزائر، قربص، مصر، )دولة متوسطية  12و (الربتغال، اليونان، اململكة املتحدة، السويد
ة عليهما من طرف ، حيث استبعدت ليبيا ويوغسالفيا بسبب العقوبات املفروض(املغرب، سوريا، تونس، تركيا، السلطة الفلسطينية

 هلذا املؤمتر وهو وضع أسس جديدة للعالقات األوروبية املتوسطية. االساسيكان الغرض و  ،1الواليات املتحدة األمريكية
 :2لقد أثار مؤمتر برشلونة عند انعقاده إىل ثالث أهداف وهي أهداف وأسس مؤتمر برشلونة: .2.2
  متوسطي حيث حث اإلعالن على اجتماع دوري لوزراء اخلارجية وطرح تبين آليات للتنمية املستقبلية للحوار األورو

 موضوعات ومسائل تناوهلا الوزراء وكبار املوظفني واخلرباء وممثلو اجملتمع املدين.
  تشجيع االتصاالت بني الربملانيني والسلطات اإلقليمية واجلهات االجتماعية حيث أنشئت اهليئة األوروبية املتوسطية ملسار

ة وكان من واجبها االجتماع دوريا للتحضري للقاء وزراء اخلارجية وتقييم األوضاع وتقدمي تقييم على تقدم مسار برشلونة ومجيع برشلون
 مكوناته وجتديد برامج العمل.

  2010إنشاء منطقة للتبادل احلر يف عام. 
نوع من االنقطاع يف احلوار أحيانا ليستأنف  (ةقبل وبعد مؤمتر برشلون)ما جيب اإلشارة إليه انه حدث ما بني هاتني املرحلتني 

ي واليت كانت وال تزال القضية األساسية يف جدول أعمال احلوار العريب، حيث لكيان الصهيونيأحيانا أخرى بسبب الصراع العريب اال
اجمللس الوزاري األورويب يف  لطلب اجلانب األورويب استبعاد العراق وليبيا يف احلوار، ليستأنف من خالل اجتماع 1992توقف يف سنة 

يف اليونان بغرض دعم السياسة املتوسطية، واليت مت إقرارها يف أملانيا خالل القمة األوروبية يف نفس السنة واليت وجهت أسسا  1994
 .3روبية متوسطية مت صياغتها الحقا يف وثيقة مؤمتر برشلونةأو  عامة لسياسة

                                                           
 .99، ص1997، جانفي 215، لبنان، العدد مجلة المستقبل العربي -قراءة في مؤتمر برشلونة للتعاون المتوسطي -أسئلة برشلونةعبد الرمحان مطر، :  1

2 :Armin Riess, Patrick Vanhouldt and Kristian Uppenberg , the méditerranéen région  (special report), EIB 

papers, volum6, N°2, 2001, p59. 

 .98، صمرجع سابقشريط عابد،  :  3
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 :1يف إطار مؤمتر برشلونة يف النقاط التاليةوميكن حصر أهم أسس السياسة املتوسطية 
  اعتماد الشراكة على إطار شامل بغية حتقيق تنمية شاملة على كافة األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية

 والثقافية واإلنسانية.
  صناعتها وهياكلها اإلنتاجية تقدمي معونات ومساعدات تقنية ومالية وتكنولوجية للدول املتوسطية الشريكة بغرض تأهيل

واالستفادة من التطور التكنولوجي وبالتايل الدخول يف منافسة دولية، والتقليل من اآلثار السلبية اليت قد تنجم عن دخول اتفاقيات 
 الشراكة حيز التطبيق يف هذه الدول خصوصا على املستويني االقتصادي واالجتماعي.

 اور اليت جاء هبا إعالن برشلونة مع بعض االختالفات من اتفاقية إىل أخرى سواء من تتضمن اتفاقيات الشراكة مجيع احمل
تواريخ التوقيع عليها وتواريخ دخوهلا حيز التنفيذ بعد مصادقة كل من الربملان األورويب وبرملانات الدول األوروبية  أو حيث بعض بنود

 دول املتوسطية الشريكة املوقعة على االتفاقية.يف االحتاد األورويب وكذا برملان ال 1995األعضاء سنة  15
  حترير التبادل التجاري بني االحتاد األورويب والدول املتوسطية الشريكة من خالل إقامة منطقة التبادل احلر األورو متوسطية
سنة للسلع  12ر بـ واخلاصة باملنتجات املصنعة، حيث تتم عملية التفكيك التعريفي بشكل متدرج خالل فرتة تقد 2010يف آفاق 

الصناعية املستوردة من دول االحتاد األورويب من كل دولة شريكة موقعة على االتفاقية وعرب مراحل زمنية حمددة، أما جتارة اخلدمات 
ت فسوف يتعامل معها يف إطار االتفاقيات العامة لتجارة اخلدمات "اجلات" وفق قواعد منظمة التجارة العاملية يف حني أن املنتجا

 الزراعية والصيد، سوف يتم حتريرها تدرجييا يف إطار نظام تفضيالت متبادل بني الطرفني.
 :2وعليه فقد حدد الشركاء األورو متوسطيون السبعة والعشرون األهداف الرئيسية للشراكة وهي

  السياسي واألمين(.حتديد منطقة مشرتكة للسالم واالستقرار عن طريق تعزيز احلوار السياسي واألمين )اجلانب 
  إقامة منطقة تشرتك يف الرخاء من خالل إقامة شراكة اقتصادية ومالية واإلقامة التدرجيية ملنطقة التجارة احلرة )اجلانب

 االقتصادي واملايل(.
  التقارب بني الشعوب عن طريق شراكة اجتماعية وثقافية وبشرية هتدف إىل تشجيع التفاهم بني الثقافات والتبادل بني

 اجملتمعات املدنية )اجلانب االجتماعي والثقايف والبشري(.
 الشراكة األورو متوسطيةاتفاقية ثالثا: مضمون وأبعاد 

 12، ومشاركة وزراء خارجية  وزيرا( 15لقد مت عقد مؤمتر برشلونة مبشاركة وزراء خارجية الدول األعضاء يف االحتاد األورويب )
 ، حيث يعترب هذا املؤمتر شهادة ميالد الشراكة األورو متوسطية.دول عربية 8دولة متوسطية من بينها 

 مضمون اتفاقية الشراكة األورو متوسطية .1
إن مضمون اتفاقيات الشراكة املوقعة بني االحتاد األورويب والدول املتوسطية حتتوي على عدد من العناصر املشرتكة اليت ميكن إمجاهلا  

 :3على النحو التايل
  جتارة بني االحتاد األورويب والدول العربية املعنية خالل فرتة زمنية حمددة ختتفي بعدها الرسوم اجلمركية والعوائق إقامة منطقة

األخرى اليت تعرتض حرية انتقال السلع واخلدمات بني األطراف املتعاقدة وختتلف الفرتة الزمنية املتفق عليها الستكمال منطقة التجارة 
السلع ونسب التخفيضات اجلمركية وفرتات السماح املقررة من دولة عربية إىل أخرى حسب طبيعة اهلياكل احلرة كما ختتلف قوائم 

 اإلنتاجية والتوازنات القائمة بني القطاعات اإلنتاجية واخلدمات املختلفة يف كل دولة على حدا.

                                                           
 .81مرجع سابق، ص الشراكة األورو متوسطية بين الطموحات والواقع،ميموين مسري،  : 1
 .103سهام، مرجع سابق، ص بشكيط : 2
 ، بني الفرص واحملاذير، املوقع األلكرتوين:اتفاقية الشراكة األورومتوسطيةعة، فحسن نا:  3

www.manaten.org/economy/10-04/economy-04102004, consulté le 17/11/2010 à 11 :30. 

http://www.manaten.org/economy/10-04/economy-04102004
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  الصناعة وإعادة هيكلتها على النحو الذي ميكنها تقدمي ما ميكن من املساعدات املالية واملعونة الفنية الالزمني لتحديث
من التكيف مع متطلبات رفع قدراهتا التنافسية وتقليل اآلثار السلبية احملتملة واملتوقعة نتيجة فتح األسواق احمللية أمام املنتجات 

طرق توزيعها واتفاقهما على  الصناعية األوروبية األكثر تقدما وختتلف قيمة وأشكال هذه املساعدات وتلك املعونة كما ختتلف
 القطاعات والصناعات املستفيدة يف حالة إىل أخرى ومن دولة عربة إىل أخرى.

  التعاون يف كافة جماالت وميادين النشاطات األخرى مثل: التعليم، الصحة، والطاقة وتكنولوجيا االتصاالت والنقل
 األموال...إخل.ومكافحة اجلرمية املنظمة واإلرهاب وجتارة املخدرات وغسيل 

وختتلق أمهية األوزان النسبية لكل من هذه اجملاالت وامليادين وأشكال التعاون املقرتحة والوسائل املوضوعة حتت تصرف 
األطراف املتعاقدة من حالة إىل حالة على سبيل املثال: هجرة العمال ومكافحة اإلرهاب حتتل موقعا أكثر تقدما على جدول األعمال 

 الدول مقارنة بدول أخرى وهكذا. بالنسبة لبعض
لقد عكس اإلعالن الصادر عن اتفاقية برشلونة رؤية االحتاد األورويب ملا جيب : أبعاد اتفاقية الشراكة األورو متوسطية .2

 لي:يأن تكون عليه عالقته بدول حوض املتوسط وذلك من خالل ثالث أبعاد متمثلة فيما 
السالم واالستقرار واألمن يف منطقة البحر املتوسط جيب أن يكون هو األساس إن حتقيق البعد السياسي واألمني:  .1.2

"اقتناع األطراف املشاركة يف املؤمتر بأن السالم  على: صما جاء يف إعالن برشلونة الذي ن، وهو 1ألي تعاون بني دول حوض املتوسط
يتعهدون بالعمل على تشجيعه وتوطيده بكل إمكانياهتم، واالستقرار واألمن يف منطقة البحر األبيض املتوسط تشكل مكسبا مشرتكا 

من أجل هذا يوافق املشاركون على إجراء حوار سياسي مكثف ومنتظم يرتكز على احرتام املبادئ اجلوهرية للقانون الدويل ويعيدون 
 .2التأكيد على عدد من األهداف املشرتكة يف جمال االستقرار الداخلي واخلارجي..."

التهديد هبا، باإلضافة  أو اإلعالن على احرتام وحدة أراضي كل من الدول األطراف واالمتناع عن اللجوء إىل القوةكما يؤكد 
إىل التعاون على منع ومكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة، والعمل على احلد من التسليح، ومنع انتشار األسلحة النووية والكيمياوية 

توسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، والنظر يف إجراءات تعزيز األمن وبناء الثقة هبدف إجياد والبيولوجية وعلى جعل منطقة امل
 .3رويب متوسطي لتحقيق هذا اهلدفأو  منطقة سالم واستقرار يف املتوسط مبا يف ذلك التوجه يف األجل الطويل إىل إمكان عقد ميثاق

ايل من بني املرتكزات األساسية للشراكة األورو متوسطية، يعد اجلانب االقتصادي وامل البعد االقتصادي والمالي: .2.2
 ذلك أن دعم التنمية االقتصادية يف الدول املتوسطية الشريكة من قبل االحتاد األورويب من خالل تعزيز التعاون االقتصادي واملايل سواء

القروض املمنوحة من قبل البنك األورويب  أو برنامج "ميدا"تعلق األمر باملساعدات املمنوحة يف إطار األداة املالية للشراكة واملتمثلة يف 
من خالل اتفاقيات املشاركة اليت يربمها  2010لالستثمار باإلضافة إىل تعزيز التعاون بغرض بناء منطقة التبادل احلر حبلول عام 

 االحتاد األورويب مع دول جنوب املتوسط.
 40وهو مبثابة العمود الفقري إلقامة منطقة حرة للتبادل اليت ستضم أكثر من  وميثل هذا احملور أساس الشراكة األورو متوسطية

مليون نسمة، ويتطلب إنشاء هذه املنطقة تعاون متعدد األبعاد بني الشمال واجلنوب للمتوسط ومن بني  800دولة تضم أكثر من 
 :4البنود اليت جاء هبا مؤمتر برشلونة يف هذا اجملال

                                                           
، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "آثار وانعكاسات لماذا االختالف؟ PHAREو MEDAالمساعدات المالية في إطار برنامج الطاهر هارون وعادل بلجبل،  :1 

 .02، ص2006نوفمرب  13/14عباس، سطيف، يومي الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"، جامعة فرحات 
2:  Déclaration de Barcelone, Adoptée lors de la conférence Euro méditerranéenne des Ministres des affaires 

étrangères des 15 pays de l’union européenne et 12 pays méditerranéens a Barcelone, le 27/28 novembre 1995 , p03.  

3 :  Jean Klean, l’organisation de la défense, mais aussi prévision des conflits, monde diplomatique, décembre 

1996, p04. 

 .14، ص1997، دار تويقال للنشر، املغرب، متوسطية-المشروع المغاربي والشراكة األوروفتح ا،هل ولعلو، :  4



 متوسطية االورو الشراكة التفاقية العام اإلطار                                       األول:             الفصل

47 

 من خالل رفع مستوى التشغيل وختفيف فجوة التنمية بني الدول األوروبية ونظريهتا من جنوب  حتسني الظروف املعيشية
 املتوسط.
 1التشجيع والرفع من التعاون والتكامل االقتصادي بني دول املنطقة. 
 .تعزيز التعاون من أجل حتقيق منطقة التبادل احلر 
  تعزيز التعاون املايل واالقتصادي يف كافة القطاعات االقتصادية، وضرورة زيادة االستثمارات األجنبية املباشرة ودعم

 املدخرات الوطنية هبدف رفع الكفاءة اإلنتاجية وزيادة الصادرات.
 2التأكيد على أمهية التعاون اإلقليمي واحلفاظ على البيئة وااللتزام خبطة عمل املتوسط. 
 .دعم اجلهود الرامية إىل حتديث وإعادة هيكلة الصناعة والزراعة للقطاع العام واخلاص 
 .التشجيع على خلق وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ووضع آليات لالستثمار املشرتك 
 .تشجيع على تنويع املنتجات املصنعة لألسواق احمللية والتصدير 
 ية واملسامهة يف تنمية تصدير املنتجات املصنعة.تثمني املوارد البشرية والقدرات الصناع 
  مرافقة إعادة اهليكلة للقطاع الصناعي بربامج تأهيل يهدف إىل حتسني قابلية املنتجات املنافسة واالستثمار األجنيب املباشر

ل التكنولوجيا ورفع مستوى مع التأكيد على الشروط اليت تساعد على االستثمار وإزالة احلواجز والعراقيل اليت تعيقه وبالتايل نق
 .3التصدير

منطقة احلوض املتوسطي مزيج للثقافات واحلضارات وكانت دائما ملتقى  البعد الثقافي واالجتماعي واإلنساني: .3.2
، واهلدف من 4احلضارات على مدى آالف السنني، بل أن امسها يف حد ذاته مستمد من االعتقاد القائم على أهنا متثل مركز العامل

ة يف اجملال الثقايف واالجتماعي واإلنساين حسب ما جاء يف إعالن برشلونة إىل تكثيف احلوار العلمي بني الثقافات واحرتام الشراك
تنوعها وما حتمله من عادات وتقاليد واحرتام األديان والطقوس الدينية ]اإلسالم، املسيحية، اليهودية[، وحماربة كل مظاهر العنصرية 

اجملتمع املدين واشرتاكه يف غدارة شؤون بالده، والتقليص من ضغوط اهلجرة الالمشروعة واالهتمام بالعامل والتعصب واالهتمام ب
 :6، ويف هذا الصدد مت التأكيد على النقاط التالية5البشري وتطويره

  ر املهم الذي دعم احلوار واالحرتام بني الثقافات واألديان مها شرطان ضروريان لتقارب الشعوب، مع اإلشارة إىل الدو
 تلعبه وسائل اإلعالم، كمنبع اإلثراء املتبادل بني األطراف.

 .دعم تنمية املوارد البشرية خصوصا يف جماالت التعليم، التكوين والشبيبة 
 .تطوير سياسة صحية فعالة وتشجيع مشاركة اجلمعيات املدنية يف التدابري الصحية واملعيشية 
 .دعم التبادل بني الفعاليات الثقافية والدينية، اجلامعات، البحث العلمي، وسائل اإلعالم، اجلمعيات والنقابات 
 .تكثيف التعاون للحد من اهلجرة الغري شرعية بواسطة برامج التأهيل املهين واملساعدة على خلق فرص العمل 

سياق التعاون يف هذه اجملاالت هتدف إىل ترقية التعاون الثقايف  ومع العلم انه مت وضع عدة برامج على املستوى اإلقليمي يف
 :7واإلنساين من بينها

                                                           
 .15ص مرجع سابق،  ،متوسطية-المغاربي والشراكة األورو المشروعفتح ا،هل ولعلو، :  1
 .70-69، مرجع سابق، ص ص العولمة اإلقليمية مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية: أسامة اجملدوب،  2
 .15، مرجع سابق، صمتوسطية-المشروع المغاربي والشراكة األورو:فتح ا،هل ولعلو،   3
 .111-109، مرجع سابق، ص ص شريط عابد:  4
 .225، ص2008، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، االقتصاد الدولي:عثمان أبو حرب،   5

6  :  Déclaration de Barcelone, op cit, pp06-07. 

7 :Commission européenne, le processus de Barcelone cinq ans après 1995-2000, office de publication, officielles 

des communautés européennes, Luxembourg, 2000 , p13.  
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 .2000: حلماية املعامل األثرية والثقافية املتوسطية يف سنة Euro med héritageبرنامج  -
 : اخلاص بتدعيم املشاريع املتوسطية يف اجملال السمعي البصري.Euro med Audiovisuelبرنامج  -
 : اخلاص بتدعيم نشاطات الشباب على املستوى املتوسطي.Euro med Jeunesseبرنامج  -

 :1ويتضح من األبعاد الثالثة إلعالن برشلونة أن االحتاد األورويب ركز على أمور رئيسية وهي

 احلد و  فتح األسواقو  االجتماعية لدول اجلنوب مما يتالءم مع آليات السوق لتحرير التجارةو  إعادة هيكلة البنية االقتصادية
هذا ما و  2حىت يتم حتقيق هذه األبعاد قدم االحتاد األورويب بعض املساعدات املالية للدول املعنية باالتفاق،و  من اهلجرة غري الشرعية

 سنتطرق إليه يف املبحث الثالث.

 االجتماعية.و  تسريع معدالت التنمية االقتصادية  

  تقليص فجوة التنمية بني املنطقتني و  زيادة التوظيفو  األطراف يف االتفاقاتحتسني األوضاع املعيشية ملواطن الدول
 .إلقليمنياالتكامل و  تشجيع التعاونو  املتوسطيةو  األوروبية

 رفع القطاع اإلنتاجي و  تنمية القطاع اخلاصو  االجتماعية مع إعطاء األولوية  لتشجيعو  حتديث البيانات االقتصادية
  قانوين مالئم لسياسة االقتصاد احلر.و  دستوري وضع إطارو  للمستوى املطلوب

 المطلب الثالث: آليات عمل اتفاقية الشراكة األورو متوسطية وأهدافها
يف إطار تنفيذ برامج الشراكة األورو متوسطية مت تبين آليات للعمل على صعيدين متوازيني األول على صعيد العالقات الثنائية 

من الدول األخرى األعضاء يف الشراكة األورو متوسطية على حدا والثاين على صعيد العالقات بني االحتاد األورويب وكل دولة 
 اجلماعية بني جممل الدول املشاركة.

 (االتفاقيات الجماعية)أوال: االتفاقيات على الصعيد اإلقليمي 
اجلماعية بني جممل الدول املشاركة،  يقصد باالتفاقيات على الصعيد اإلقليمي تلك االتفاقيات اليت تربم على صعيد العالقات

 .حيث اعتربت اتفاقية برشلونة املبدأ الذي أقيمت على أساسه الشراكة األورو متوسطية
 3تطورات مؤتمر برشلونة .1
 أو األمنية أو املتوسطية سواء السياسية تضمن مؤمتر برشلونة كما سبق اإلشارة  العديد من جوانب العالقات األوروبية 

املالية... ولكن نظرا لطبيعة موضوع األطروحة فإن ما يهمنا هو اجلانب املتعلق باملشاركة االقتصادية واملالية والتطورات  أو االقتصادية
 .1995اليت طرأت عليها منذ عقد املؤمتر من نوفمرب 

  لتجارية واليت شهد نشاطا ملحوظا على صعيد االجتماعات واللقاءات اليت متت يف القطاعات االقتصادية وا 1996ففي
 تضمنها البعد االقتصادي إلعالن برشلونة.

  األعضاء ما يقارب ثالثني اجتماعا يف هذه القطاعات، بغرض اهلدف الذي مت وضعه للتوصل إىل إنشاء  27عقد الدول
 .2010منطقة للتجارة احلرة بني الدول املتوسطية املشاركة حبلول عام 

إال أنه وبالرغم من كثرة عدد االجتماعات اليت عقدت ليس من السهل التوصل إىل أرضية مناسبة لتحقيق هذا اهلدف، 
ولتحقيقه ال يلزم فقط الربط ميكانيكيا بني عدة اتفاقيات ثنائية على املستوى الرأسي بني االحتاد األورويب من ناحية وباقي الدول 

رى، بل يلزم لتحقيق ذلك العمل وبنفس االهتمام على املستوى األفقي أيضا من خالل التعامل مع املتوسطية اجلنوبية من ناحية أخ
                                                           

 .250، ص2004مكتبة مدبويل ميدان طلعت حرب، القاهرة، ، 02، الطبعة السوق العربية المشتركة في عصر العولمةاملنذري سليمان، :  1
2
 .06 -05عادل بلجبل،مرجع سابق،ص ص و  الطاهر هارون : 

3
 .71-70أسامة اجملدوب، مرجع سابق، ص ص  : 
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متطلبات حتقيق املشاركة اجلماعية للدول املتوسطية من خالل ضرورة توافر التوافق واالنسجام يف األطر والنظم واللوائح لتحقيق نوع من 
 التكامل.

 مؤتمرات الحقة التفاقية برشلونة .2

نص إعالن برشلونة على عقد مؤمترات وزراء خارجية الدول األوروبية والدول املتوسطية سنويا وبصفة دورية وبالتناوب بني  
إال أن هذا الطلب رفض من طرف وزراء خارجية الدول العربية األعضاء إلحتضان هذه املؤمترات يف الدول العربية، وهذا ،هذه الدول

للمشاركة يف املؤمترات الوزارية اليت ستعقد يف الدول العربية، وبالتايل ستحول هذه الشراكة  الصهيوين الكيانقصد تفويت الفرصة على 
إذا ما مت عقد هذه اإلجتماعات يف الدول  الكيان الصهيوينوبالتايل تكون ،إىل الوطن العريب الكيان الصهيوينإىل جسر سياسي لعبور 

واإلعرتاف هبا بأهنا من دول املنطقة وعلى أهنا   لكيان الصهيوينغاء أحكام املقاطعة العربية الالعربية قد جنحت يف جتاوز الطريق حنو إل
 كيان متوسطي جغرافيا وسياسيا.

ففي ظل هذه املعطيات تركزت األنظار على مالطا كدولة متوسطية إلحتضان املؤمتر الثاين للشراكة األورو متوسطية )اجتماع 
أهم املؤمترات  أو الوقوف عند بعض يوفيما يل،ية واألوروبية( وقد وافقت مجيع الدول على هذا االقرتاحوزراء خارجية الدول املتوسط

 1املنعقدة كمايلي :

حبضور مجيع وزراء  1997أفريل  16-15مالطا من  -: أنعقد هذا املؤمتر يف مدينة فاليتا مؤمتر فاليتا )مالطا( .1.2
منطقة تبادل احلر بني  2على متابعة تطور إقامةركز و  األورويب وذلك برئاسة وزير خارجية مالطا، خارجية الدول املتوسطية ودول اإلحتاد

يف هذه  االقتصاديةودعم اإلصالحات ،الشركاء بواسطة تدعيم التعاون اإلقليمي عن طريق إبرام املعاهدات مع الشركاء املتوسطيني
جع البيان الدول األعضاء على اعتماد املشاريع اإلقليمية يف جمال الرتاث الثقايف الدول حتت إشراف ومتابعة املفوضية األوروبية، كما ش

  .الرامي إىل حتسني التفاهم املشرتك والتقارب بني الشعوب ودعم احلوار بني اجملتمعات املدنية واملنظمات غري احلكومة 
ركة مجيع وزراء خارجية الدول األوروبية مبشا 1998جوان  4-3بني  مؤمتر بالريمو )إيطاليا( : مت عقد هذا املؤمتر .2.2
يف  واالستمراراألمن واالستقرار والقضايا اجلوهرية املتعلقة بالشراكة  تعريفأكد البيان على الشمولية يف و دولة(،  27واملتوسطية )

احلوار حول قضايا اإلرهاب وحقوق اإلنسان، ومواصلة التعاون يف إطار الشراكة إلقامة منطقة مشرتكة من الرخاء وفقا ألهداف 
ولعل أهم ما ميز هذا املؤمتر هو التعبري ، اخلاص االستثماروتشجيع  االقتصاديةبرشلونة عن طريق التبادل التجاري احلر واإلصالحات 

لوية البعد السياسي كقاعدة أو  بوضوح من قبل الوفود العربية وتأكيدهم على ضرورة التكامل بني أبعاد الشراكة وعلى عن املوقف العريب
 واإلنسانية. واالجتماعية االقتصاديةأساسية يرتكز عليها تطوير التعاون والشراكة 

بني  -بأملانيا -متوسطي الثالث يف شتوتغارت -: مت عقد هذا املؤمتر الوزاري األورو 3مؤمتر شتوتغارت )أملانيا( .3.2
وأكد املشاركون على الشمولية خبصوص تنفيذ الشراكة وضمان األمن الشامل  ،مبشاركة مجيع الدول األعضاء 1999أفريل  15-16

وشدد ، ويات عادلة للصراعات والتوترات اليت تعيشها املنطقةوالوصول إىل تس االستقراروالدائم وتدعيمه كإجراء ال غىن عنه لتحقيق 
إلقامة حوار سياسي مدعم واختاذ اإلجراءات الكفيلة لتحسني عالقات حسن اجلوار  واالستقرارالوزراء على أمهية ميثاق السالم 

 .والتعاون اإلقليمي

                                                           
1
جامعة  ختصص حتليل اقتصادي،، نيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصاديةلمقدمة  أطروحة ،تقيمية التفاقيات الشراكة العربية االورو متوسطيةو  دراسة تحليليةعمورة مجال، : 

 . 221-222،ص ص2005/2006اجلزائر،
2
 (،الوقع االلكرتوين:1997أفريل  16-15, مالطا )األوروبي المتوسطيالمؤتمر الوزاري  : 

http://www.euromed rights.net/francais/ barcelone/pem/malte.htm. consulte  le: 24/12/2010 à 12 :00 
3
 . 224عمورة مجال،مرجع سابق،ص : 

http://www.euromed/
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اجتمع وزراء مجيع الدول األعضاء يف مرسيليا  حيث،: يعترب هذا املؤمتر الرابع من نوعه 1فرنسا –مؤمتر مرسيليا  .4.2
األقصى الشريف )اليت بدأت يف  انتفاضةضد  الكيان الصهيوينوقد أخذت حرب اإلبادة اليت شنتها ، 2000نوفمرب15/16بتاريخ 

أكتوبر  21/22( حيزا كبريا على األجواء السائدة على مستوى مقررات القمة العربية اليت أنعقدت يف القاهرة يف 28/09/2000
 على مستوى املؤمتر الوزاري الرابع لوزراء خارجية الدول األوروبية املتوسطية. أو ،2000

مث تلت هذه املؤمترات مؤمترات أخرى، من بينها مؤمتر وزراء خارجية الدول العربية املتوسطية واألوروبية الذي انعقد بربوكسل ما 
سبتمرب،مث  11ال هذا املؤمتر اجلانب األمين السيما وأنه تزامن مع أحداث حيث غلب على جدول أعم 2001نوفمرب  05/06بني 

(، مث مؤمتر وزاري لوزراء خارجية الدول 05وهو مبثابة )برشلونة 2002أفريل  22/23انعقد مؤمتـر أخـر يف فالنسيا )بإسبانيا( يومـي 
 آخر مؤمتر وزاري  لوزراء خارجية الدول املتوسطية أنعقد مث،2004أكتوبر  24/25املتوسطية األوروبية انعقد بباريس )فرنسا( يومي 

وأهم ما جاء به هو تشجيع مساعي التكتالت اجلهوية والعمل على أمن املنطقة  ، 2005ماي  30/31يف لوكسمبورغ أيام 
ة مسار برشلونة لتحقيق وتشجيع احلكم الراشد، وقد ركزت كل هذه املؤمترات على متابع املتوسطية واستقرارها وتطبيق الدميقراطية

وزراء  اجتماعاتتنظم أيضا ، الشراكة.إضافة إىل املؤمترات الوزارية لوزراء خارجية الدول العربية واألوروبية اليت تنظم بصفة دورية )سنويا(
، السياحة ،التجارة ،النقل، البيئة، الصحة، القطاعات املعنية كل ثالثي، وتكلف بوضع الربامج اجلهوية املتعلقة باختصاصاهتا )الطاقة

 (.واالتصالاإلعالم ،االستثمار ،الثقافة

 االتحاد من أجل المتوسط .3

حتت اسم: "االحتاد من أجل  2008اليت كانت تعرف باسم عملية برشلونة عام و  أعيد إطالق الشراكة األورو متوسطية 
العالقات اجلديدة اليت حتددت يف اجتماع وزراء خارجية  معها شبكةو  2008املتوسط" يف قمة باريس ملنطقة البحر املتوسط يف جوان 

دولة عضو من دول االحتاد األورويب باإلضافة إىل  27تضم الشراكة يف الوقت احلايل و  الدول األورو متوسطية يف مرسيليا يف نوفمرب
 2الشرق األوسط.و  شريك من احلوض اجلنويب للبحر املتوسط 16

 

ليس و  جنوب البحر املتوسط باعتباره يرتكز على املبادرات الشخصيةو  حياول أن يأيت بني مشالل مشروع أو  و هذا املشروع هو
 3نظرة واقعية ملشاكل البحر املتوسط عموما.و  السياسيني فهو مبين على نظرة ملشاريع ملموسةو  فقط على الدبلوماسيني

رفع املستوى السياسي للعالقة اإلسرتاتيجية بني االحتاد و  من جديد هو إعادة احليوية إىل الشراكة اإلطالقو كان اهلدف وراء 
يف حني أن االحتاد من أجل املتوسط أبقى على ما أحرزته عملية برشلونة من و  جريانه على اجلانب املقابل من البحر املتوسطو  األورويب

 عرب القومية املوجودة على أرض الواقع.و  وعات اإلقليميةمينح مواطنيه مزيدا من االلتزام جتاه املشر و  نتائج إال أنه يتمتع حبركة أكثر توازنا

                                                           
1
 . 225: املرجع السابق،ص : 

2
 املوقع االلكرتوين: االتحاد من أجل المتوسط،  : 

 .http://www.euromedalex.org/ar/about/our-mandate /union-for-the-Mediterranean/ar .consulte  le : 29/11/2010   à 

19:30. 
3
 املوقع االلكرتوين:  مشروع االتحاد من أجل المتوسط، :

http//www.aljazeera.net/NR/exeres/CC80E78-9BB9-4C30-9A79-9C0C2665EC1.htm. consulte  le :  29/11/2010   à 

20 :30 
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النظام الدوري للمشاركة يف الرئاسة من خالل رئيس ميثل  ،و تتضمن أهم التجديدات اليت أدخلها االحتاد من أجل املتوسط
دعم املشروعات ذات األمهية و  أمانة يف برشلونة مسؤولة عن حتديدو  رئيس ميثل الشركاء يف منطقة املتوسطو  دول االحتاد األورويب

 1 االنتقائية يف القطاعات املختلفة.و  اإلقليمية

 (االتفاقيات الثنائية)ثانيا: االتفاقيات على الصعيد الثنائي 
ويقصد هبا تلك االتفاقيات اليت يربمها االحتاد األورويب بشكل ثنائي مع كل دولة متوسطية شريكة على حدا، حيث شرعت 

ة الدخول يف مفاوضات مع الدول املعنية إلبرام اتفاقيات شراكة حتل حمل اتفاقيات التعاون املربمة مع هذه الدول املفوضية األوروبي
 :2سابقا واليت كانت جتدد بشكل دوري، ومنه فقد أعلن كل من الطرفني على تأسيس كيان متوسطي موحد يضم طرفني مها

 دولة. 15الدول األوروبية األعضاء يف االحتاد  االحتاد األورويب بكل أعضائه وهياكله ويشمل 
  سوريا، األردن، لبنان، فلسطني، مصر، اجلزائر، )دول عربية  08دولة منها  12الدول املتوسطية غري األوروبية وتضم

 . الكيان الصهيوينإضافة إىل تركيا، مالطا، قربص،  (تونس، املغرب
مسرية مفاوضات ، و ميكن توضيح 2010قة التبادل احلر حبلول سنة منطفاهلدف من هذه االتفاقيات الثنائية هو تأسيس 

 لعشرة دول متوسطية باستثناء مالطا و قربص من خالل اجلدول املوايل : اتفاقية الشراكة األورو متوسطية
 (: مسيرة مفاوضات اتفاقية الشراكة األورو متوسطية.  08)رقم الجدول 

 الدخول في حيز التنفيذ التوقيع على االتفاقية نهاية المفاوضات بداية المفاوضات الدول المشاركة

 2005سبتمرب  1 2002أفريل  22 2001أكتوبر  1997جوان  اجلزائر

 2001جوان  25 1997فيفري  24 1996ديسمرب  1996ماي فلسطني

 1998مارس  1 1995جويلية  17 1995أفريل  1994ديسمرب  تونس

 2000مارس  1 1996فيفري  26 1995نوفمرب  15 1993ديسمرب  املغرب

 2001ماي  1 1997نوفمرب  24 1997أفريل  16 1995جويلية  األردن

 2004جوان  1 2001جوان  25 1996جوان  1995مارس  مصر

 2006أفريل  2002جوان  17 2002جانفي  10 1995نوفمرب  لبنان

 1995مارس  سوريا
 

 2008ديسمرب  24 2004أكتوبر  19

 تركيا
  

 1995ديسمرب  31 1995مارس  6

 2000جوان  1995نوفمرب  1995سبتمرب  1993ديسمرب  الكيان الصهيوين
 من اعداد الطالبة باالعتماد على املراجع التالية:المصدر:

 .498، ص2004، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، االتحاد األوروبي والدروس المستفادة عربياحسن نافعة،  -
- Raduran Samir et Reiffers jean-louis, le partenariat Euro-méditerranéen : 10 ans après 

Barcelone : Acquis et perspectives, forum Euro-méditerranéen des instituts économiques –FEMISE- 

Marseille, 2005 , p10. 

                                                           
 املوقع االلكرتوين: ،االتحاد من أجل المتوسط:  1

 .http://www.euromedalex.org/ar/about/our-mandate /union-for-the-Mediterranean/ar  consulte  le : 29/11/2010   à 

19:30. 
2
 .02، ص1998، 04، جملة الدراسات العليا، القاهرة، العددندوة األمن والتعاون في منطقة المتوسطسعيد األسود،  : 
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 متوسطية ثالثا: أهداف اتفاقية الشراكة األورو
من الصعب اعتبار املبادرة األوروبية من مبادرات التأهيل واإلصالح العريب تنطلق من باب املصلحة العامة لشعوب منطقة 
البحر األبيض املتوسط، قبل أن تكون انعكاسا ملصاحل ذاتية ملروجيها واملدافعني عليها، حيث تقف خلفها دوافع عدة جتعلها ضرورة 

قبل أن تكون نوعا من التربع لتأهيل وإصالح املنطقة فهو يرغب يف غدارة وتقرير شؤون املنطقة اليت  حتمية لدول االحتاد األورويب
يرتبط هبا بعالقات ثقافية وتارخيية واقتصادية وجتارية، بغية احلفاظ على مصاحله االقتصادية واألمنية، كما أهنا من جهة أخرى تتضمن 

للمتوسط بالدرجة الثانية واليت ترغب يف إنعاش وتنمية اقتصادياهتا من خالل ما ستحصل بعض اجلوانب لتطلعات دول الضفة اجلنوبية 
 عليه من دعم اقتصادي وتعاون مايل وتكنولوجي يف إطار الشراكة.

 ومن هنا فإن احلديث عن أهداف مشروع الشراكة يستوجب الوقوف عند كل طرف على حدا.
داف االحتاد األورويب من الشراكة األورو متوسطية واليت تنحصر كلها ميكن تلخيص أهم أه أهداف االتحاد األوروبي: .1

 يف كل ما خيدم مصاحله سواء اجليوسياسية، واالقتصادية والتجارية واالجتماعية وحىت الثقافية يف النقاط التالية:
 العنف )أمنية  العمل على حتقيق االستقرار واألمن يف دول منطقة املتوسط حيث تعاين بعض الدول من عدة مشاكل

وهذا عن طريق توفري عوامل االستقرار فيها من خالل العمل على إحداث منو متواصل ورفع  (السياسي، الصراع يف الشرق األوسط...
مستويات املعيشة فيها من خالل دعم وتشجيع اإلصالح االقتصادي والتعاون املايل عالوة على دعم وتشجيع اإلصالح السياسي 

 ، فاستقرار الوضع األمين وكذلك األوضاع االقتصادية يف الدول الشريكة من شأنه ما يلي:1نسان وحرية التعبريواحرتام حقوق اإل
روبا ومواجهة أخطار احلركات األصولية واإلرهاب واملخدرات واجلرمية املنظمة ومواجهة خطر انتشار أو  ضمان امن -

 األسلحة خصوصا الغري تقليدية.
روبا أو  غري املشروعة وذلك من خالل التقليل من موجة اهلجرة السرية خصوصا حنو دول جنوبإجياد حل ملشكلة اهلجرة  -

ة على )فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان...( ملا هلا من آثار سلبية واليت تتزايد من يوم إىل آخر إذا بقيت األوضاع يف دول الضفة اجلنوبي
 حاهلا.
 روبية متوسطية وهو ما ميكن االحتاد األورويب من جهة على تقوية موقعه يف أو  ادية(إقامة منطقة اسرتاتيجية )سياسية، اقتص

روبا يف االقتصاد العاملي، ومن خالل أو  الساحة الدولية، ومن جهة أخرى التكيف مع االحتاد الواسع ألقلمة العامل وضمان حصة
 .2حدة األمريكية واليت تسعى بدورها إىل االستحواذ عليهاتوسيع نفوذه يف منطقة حوض املتوسط واليت تنافسه فيها الواليات املت

  الرغبة يف توسيع السوق لصاحل صادراته من خالل ضمان مصادر دائمة للطاقة بالنفط والغاز خصوصا وأن بعض الشركاء
ن الطاقة املتوسطية، هناك عدة عوامل تساعد على زيادة الصادرات محيث ، 3يعدون دول غنية بالنفط كما هو احلال بالنسبة للجزائر

روبا ولعل أمهها القرب اجلغرايف، ووجود هياكل قاعدية مساعدة يف عملية النقل مثل األنبوبني الناقلني، أو  خاصة اجلزائرية منها إىل
ى مسافة األول من اجلزائر إىل إيطاليا عرب تونس والبحر املتوسط، والثاين من اجلزائر إىل إسبانيا عرب املغرب ومضيق جبل طارق عل

 كلم، عالوة على االحتياطات الكبرية اليت تتمتع هبا الدول الشريكة.  1370
 4التعاون يف جمال البيئة وزيادة تنمية االستثمارات األوروبية يف املنطقة العربية. 
  يف املعادلة وحماولة إجياد صيغة للتقارب والقضاء على النزاع القائم. الكيان الصهيوينإدخال 
 

                                                           
1  :  Qualalou fathallah, Après Barcelone : le Maghreb est nécessaire, Ed: l’Harmattan , paris, 1996, p16. 

، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "اآلثار االقتصاد الجزائري ومسار برشلونة، دراسة تحليلية للجانب االقتصادي التفاقية الشراكة األوروجزائريةبراق حممد وميموين مسري،  : 2
 .05، ص2006نوفمرب  13/14حات عباس، سطيف، يومي مة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"، جامعة فر و وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظ

 .05براق حممد، ميموين مسري، مرجع سابق، ص  3
 .94، مرجع سابق، ص:شريط عابد  4
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  1لالستحواذ على السوق اإلفريقية الدول االسيويةمسابقة. 
تسعى دول الضفة اجلنوبية والشرقية للمتوسط من وراء شراكتها مع االحتاد  أهداف الدول المتوسطية الشريكة: .2

املنطقة وحل األورويب إىل حتقيق مجلة من األهداف سواء على الصعيد السياسي واالقتصادي واالجتماعي وحماولة حتقيق االستقرار يف 
، 2النزاعات بطرق سلمية خصوصا النزاع يف الشرق األوسط واالندماج أكثر يف النظام العاملي والذي من مساته بروز التكتالت الكربى

 :3وميكن تلخيص أهم أهدافها فيما يلي
الزراعية وهو ما ميكنها فتح األسواق األوروبية أمام صادراهتا الصناعية من جهة وختفيض القيود املفروضة على الصادرات  -

 )الدول املتوسطية( من حتقيق فائض كبري من خالل مبادالهتا التجارية مع االحتاد األورويب.
احلصول على املساعدات املالية والقروض اإلمنائية بغية متويل خمتلف املشاريع، عالوة على جذب رؤوس األموال األجنبية  -

 ، إضافة إىل دور البنك األورويب لالستثمار يف هذا اجملال.خاصة األوروبية يف شكل استثمارات مباشرة
 التغلب على املشاكل االجتماعية اليت تعاين منها وخاصة البطالة. -
 تشجيع نقل التكنولوجيا األوروبية من خالل املشاريع االستثمارية األوروبية. -
وروبية وهذا يف إطار فرض التعاون اليت تطرحها انتقال التكنولوجيا واملعارف احلديثة إليها واالستفادة من اخلربات األ -
 الشراكة.

 حتويل منط العالقة مع االحتاد األورويب من عالقة مانح ومتلقي إىل عالقة تعاون ومصاحل مشرتكة. -
التقليل من حدة املشاكل االجتماعية واليت تأيت على رأسها البطالة واليت تعاين منها شرائح واسعة من جمتمعات  أو القضاء -

 الضفة اجلنوبية والشرقية للمتوسط.
 ، وتشكيل شراكة حقيقية ثقافية واقتصادية وعلمية.2010رو متوسطية يف حدود أو  بناء منطقة رخاء وازدهار -
 .4االستفادة من برنامج ميدا املانح للمساعدات املالية بشكل إعانات وقروض تقدمها البنوك األوروبية -
 لة احلماية اجلمركية واالنفتاح على اخلارج يف إطار منطقة التبادل احلر.حتسني القدرة التنافسية بواسطة إزا -
 تأهيل اليد العاملة وتطوير القطاعات القادرة على التصدير. -
إعطاء حركية أكثر لتشجيع اإلصالحات االقتصادية وجبدية أكثر وإحداث قطيعة مع املمارسات السابقة يف ظل االقتصاد  -

 .5املوجه أو املركزي
أن الشراكة ال ميكن أن تقوم إال إذا كانت هناك مصاحل مشرتكة بني الطرفني فإن اتفاقية الشراكة األورو متوسطية تسعى ومبا 

 إىل حتقيق مخس أهداف رئيسية وتتمثل فيما يلي:
 ة.توفري إطار مالئم للحوار السياسي بني األطراف يهدف تدعيم العالقات فيما بينها يف مجيع اجملاالت ذات األمهي 
 .تنمية وترقية املبادالت التجارية، وحتديد شروط التحرير التدرجيي لعمليات تبادل السلع واخلدمات ورؤوس األموال 
 .تشجيع االندماج املغاريب عن طريق تنمية املبادالت والتعاون فيما بني الدول املغاربية وبني هذه األخرية واالحتاد األورويب 
 .تشجيع التعاون يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية واملالية 

                                                           
 .06، صمرجع سابق حممد، فرحي :  1

2 :Schmid dorothée, optimiser le processus de Barcelone, occasional papers,  institut d’études de la sécurité de 

l’union européenne, paris, N°36, Juillet 2002, p30. 
 .16، ص1998، جملة الدراسات العليا، القاهرة، العدد السادس، الشراكة األوروبية المتوسطية ومستقبل االقتصاد العربيتقي عرفات حسن، :  3
 .05براق حممد وميموين مسري، مرجع سابق، ص : 4
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة يوسف بن خدة )اجلزائر الجمارك في ظل اقتصاد السوق )حالة الجزائر(دور مراد زايد، :  5

 .148، ص2005/2006سابقا(، 
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 .تسهيل تنقل األشخاص خاصة فيما يتعلق بتسهيل واإلسراع يف منح التأشرية 
 وميكن توضيح أهداف الشراكة األورو متوسطية من خالل الشكل التايل:

 (: أهداف الشراكة األورو متوسطية 01)  رقم شكلال
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : ECORYS-NEI, Evolution à mi-parcours du programme MEDAII, Rapport final, site 

d’internet : http://www.euromedheritage.net/resources/meda-évaluation-midterm-report, 2005-fr-pdf, 

consulte le : 10/01/2014 à 09 :30, p25. 

 

 واإلقليمي الثنائيفتح احلوار يف اجملال -
 وضع إجراءات لتطوير الشراكة-
 حتضري ميثاق لصاحل السلم واالستقرار-

 خلق منطقة للسلم واالستقرار سياسية وأمنية

 االهداف العامة الشراكة االهداف

الدعم املايل من االحتاد األورويب لصاحل -
التحديات االنتقال االقتصادي ومساندة 

االجتماعية واالقتصادية الناجتة عن هذا 
 االنتقال

توسيع تدفق االستثمارات لفائدة دول -
 الضفة اجلنوبية للبحر املتوسط

إنشاء التبادل احلر بني االحتاد األورويب -
وشركائه يف منطقة املتوسط وبني الشركاء 

 .أنفسهم

 اقتصادية ومالية

 

 خلق منطقة لالزدهار املشرتك
 

 خلق تبادل-
 تنمية املوارد البشرية-
مساندة تطور اجملتمع املدين والتنمية -

 املدنية
 

 اجتماعية وثقافية

 

 تشجيع التفاهم املشرتك
 

 تنمية جمتمع مدين حر ومزدهر
 

 

http://www.euromedheritage.net/resources/meda-évaluation-midterm-report
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 التفاقية الشراكة األورو متوسطيةاالقتصادية و  الجوانب الماليةالمبحث الثالث: تحليل 
جه: االستقرار السياسي، محاية البيئة، االستثمار، أو  وألن جماالت التعاون يف إطار الشراكة األورو متوسطية كثرية وتشمل عدة

ز على اجلانب املايل واالقتصادي فقط باعتباره التجارة، تقوية للروابط الثقافية، اهلجرة...إخل، إال أننا من خالل هذا املبحث سنرك
 اهلدف الرئيسي الذي أدى إىل حتقيق شراكة فعلية بإنشاء منطقة التجارة احلرة.

 فمجمل املساعدات املقدمة يف إطار التعاون االقتصادي واملايل لصاحل الدول املتوسطية اهلدف منها هو:
 منطقة التبادل احلر. دعم عملية االنتقال االقتصادي وإقامة -
العمل على إجياد وتوفري حميط مشجع لتنمية القطاع اخلاص وإعادة اهليكلة الصناعية ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -

 واخلوصصة وترقية االستثمارات وإصالح اإلدارة وتوحيد املعايري وإصالح النظام املصريف واملايل. 
 ية الشراكة األورو متوسطيةالمطلب األول: الجانب التجاري التفاق

وقع يف إطار اتفاقية الشراكة بني االحتاد األورويب والدول ت( املZLEيتمثل اجلانب التجاري يف إنشاء منطقة التبادل احلر )
وغري اإللغاء للعراقيل اجلمركية،  أو وذلك بتحرير املبادالت التجارية والتفكيك 2010املتوسطية  والذي دخل حيز التنفيذ يف سنة 

 اجلمركية.
 :1ضح إعالن برشلونة عدد من العناصر اليت تتعلق خبلق منطقة التجارة احلرة واملتمثلة يفأو  فلقد

 زيادة سرعة التنمية االجتماعية االقتصادية املدعمة يف الدول األورو متوسطية. -
 فيها.حتسني املستويات املعيشية لسكان هذه الدول وزيادة فرص العمل وتقليل فجوة التطور  -
 تشجيع التعاون والتكامل اإلقليمي. -

 حيث ناد إعالن برشلونة شراكة اقتصادية ومالية تعتمد على:
 إنشاء منطقة جتارة حرة. -
 تطبيق تعاون اقتصادي مالئم يف عدد من اجملاالت مثل الصيد والطاقة واملياه والزراعة. -
 الدعم املايل من االحتاد األورويب لشركائه. -

 المنظمة إلنشاء منطقة التبادل الحر األورو متوسطيةأوال: األسس 
مليون نسمة هي  800إىل  600دولة، يبلغ عدد سكاهنا  40إن اهلدف من إنشاء منطقة التبادل احلر اليت تضم أكثر من 

 25ألوروبية يفوق دولة، وبينما عدد الدول ا 15يف خدمة املصاحل األوروبية أساسا أن عدد الدول املتوسطية اجلنوبية قد ال يفوق 
 دولة وأغلبها دول متقدمة صناعيا وهو ما جيعل الشراكة األورو متوسطية ذات طابع خاص جدا.

يقصد مبنطقة التبادل احلر التزام كل دول األعضاء بإلغاء الرسوم اجلمركية على تدفق  منطقة التبادل الحر: تعريف .1
دولة عضو حبقها يف فرض ما تراه من قيود على باقي دول العامل خارج منطقة السلع واخلدمات فيما بينها ويف نفس الوقت حتتفظ كل 

، ولكل دولة احلق يف 3، أي إزالة العوائق التجارية فيما بينهم دون العوائق القومية املنفصلة ضد التجارة على العامل اخلارجي2التبادل
تعرف اجلات  4يف املنطقة دون االلتزام بتعريفة مجركية موحدةفرض الرسوم اجلمركية على ما تستورده من دول األخرى غري األعضاء 

(GATT منطقة التبادل احلر على أهنا تلك اجملموعة املكونة من إقليمني مجركيني واليت تكون فيها احلقوق اجلمركية والتنظيمات )

                                                           
 .387للطباعة والنشر، مصر، دون ذكر السنة، ص، دار إجيي 01، الطبعة العولمة ومستقبل االقتصاد العربي، الفرض والتحديات:نبيل حشاد،   1
 .142، ص2000، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات دولية:حممود يونس،   2
 .195، ص2003، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، االقتصاد الدولي، التجارة والتمويل:كامل بكري،   3
 .310، ص2003، الفتح للطباعة والنشر، اإلسكندرية، لعالقات االقتصادية الدولية عوض ا،هل، اني: زينب حس 4
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التحفظات وإقصاء هذه  أو من الشروط التجارية األخرى بينهما غري مشروطة، إال يف احلاالت الضرورية اليت تقضي الرضوخ جلملة
 .1الشروط يكون نتيجة لتسهيل املبادالت التجارية القائمة على املنتجات األصلية املكونة ملنطقة التبادل احلر

وتعرف على أهنا نظام قانوين منشأ لكيانات قانونية ذات طبيعة اقتصادية، جتارية، صناعية، خدمات...إخل تعمل يف إطار من 
االقتصادية، وتظهر بأنواع وأشكال خمتلفة: مدينة، ميناء، إقليم بالكامل للدولة، يف إقليم دولة أخرى، وتعترب أجنبية يف نظر احلرية 

 .2القانون اجلمركي والضرييب ولو كانت يف حدود الدولة السياسية وختضع لسيادهتا ومتتاز العمليات فيها بالسرعة والفعالية والسرية
يف منطقة التبادل احلر على أهنا جتمع اقتصادي بني جمموعة من الدول، يتم مبوجبه حترير التجارة فيما بني ومما سبق ميكن تعر 

، مع احتفاظ كل دولة بتعريفتها اجلمركية إزاء الدول خارج املنطقة 3هذه الدول من كافة احلواجز اجلمركية والقيود األخرى على التجارة
 .4تمثل يف تعظيم اإلنتاج وحجم التجارة بني دول املنطقةوذلك هبدف حتقيق منافع اقتصادية ت

 :5من خالل التعريف ميكن استنتاج خصائص منطقة التبادل احلر واملتمثلة فيما يلي
  العامليةUniversalité أي املناطق االقتصادية احلرة مفتوحة على كل املتعاملني الذين يرغبون يف اإلقامة بدون أي :

 نسية األصلية لروس األموال املستثمرة.تفرقة بالنظر إىل اجل
  املساواةEgalité أي ال يوجد هناك أي متييز تفضيلي يف املعاملة داخل نفس املنطقة ذلك أن االمتيازات متنح :
 للجميع.
  تعطيل القواننيDéréglementation ،حيث تتميز بتعطيل األنظمة القانونية املعمول هبا داخل اإلقليم اجلمركي :
 تثىن منها فال ختضع العمليات بداخلها للقواعد العامة والقيود املطبقة بالنسبة لنفس األنشطة داخل اإلقليم اجلمركي.حبيث تس
  الال بريوقراطيةDébureaucratisation أي أهنا تتميز أيضا بانسحاب ملحوظ لإلدارات، فاإلجراءات اإلدارية :

 داخل املنطقة تتميز بالسرعة واملرونة والبساطة.
  التعطيل الضرييبDéfixalisation إن امليزة األساسية ملنطقة التبادل احلر تكمن يف نظامها الضرييب الذي خيضع له :

 املتعاملون ومن خالل خمتلف العمليات اليت جتري داخل املناطق االقتصادية احلرة.
 :6مجلة من املبادئ واملتمثلة فيما يليتقوم املنطقة األورو متوسطية للتبادل احلر على  مبادئ منطقة التبادل الحر: .2

بعد ما كانت التسهيالت التجارية اخلاصة باملنتجات املعنية : (La réciprocité)مبدأ المعاملة بالمثل  .1.2
مبوجب اتفاقية التعاون متنح م نقبل طرف واحد وهو االحتاد األورويب الذي كان يسمح بدخوهلا إىل أسواقه بكل حرية وبدون إجبار 

اآلخر على القيام بذلك غري أنه مبوجب االتفاقية فسيكون حترير املبادالت التجارية اخلاصة هبذه املنتجات من الطرفني أي وفق الطرف 
 املعاملة باملثل.
أي هذه املنطقة ال تتم إقامتها بشكل مباشر بني الطرفني مبجرد دخول  :(La progressif)مبدأ التدرج  .2.2

سنة وهذا بغية متكني الدول املتوسطية االستعداد أكثر لعملية  12االتفاق حيز التنفيذ وإمنا بصورة تدرجيية خالل فرتة تقدر بـ 
 االنضمام.

                                                           
 .130، ص2006، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، منظمة التجارة العالمية النظام الدولي للتجارةمصطفى سالمة،  :  1
 .39، ص2002الكتاب احلديث، مصر،  ، دارالنظرية العامة للمناطق االقتصادية الحرة –التطورات العالمية في االقتصاد الدولي حممودي مراد،   2
 .29، ص1998، دار الكتاب احلديث، مصر، االقتصاد والعولمةحسني عمر،   3
 .29، ص1998دار الفكر العريب، مصر، ، -النظرية والتطبيق -التكامل االقتصادي أنشودة العالم المعاصرحسني عمر،   4
 .39-38حممودي مراد، مرجع سابق، ص ص   5

6 :  El Watan, Quotidien National d’information, N°3345 du 3 décembre 2001, les archives, site officiel de quotidien 

www.ELwatan-dz consulté le : 13/01/2014 à 19 :45. 

http://www.elwatan-dz/
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االتفاقية للدول املتوسطية : مسحت (Les flexibilités et adaptationمبدأ المرونة والتكييف ) .3.2
رزنامة التفكيك التعريفي اخلاص مبنتجات معينة وإحداث تعديال فيه  أو )الطرف املغاريب بشكل خاص( من إمكانية تغيري يف جدول

إحدى خالل الفرتة االنتقالية بعد االتفاق مع الطرف األورويب وهذا يف حالة ما إذا سبب عملية التفكيك هذه يف أضرار كبرية على 
 مخس سنوات حسب القطاع. أو القطاعات االقتصادية يف مدة ثالث

 :كما تقوم منطقة التبادل احلر على فكرة تعدد األنظمة التجارية وذلك من خالل
سيكون النظام املعتمد نظام حرية التبادل الكاملة حسب ما جاء يف نصوص اتفاقية  بالنسبة للمنتجات الصناعية -

  مايلي:تتضمن  مراكش، حيث
 تشمل هذه الفئة املعدات الصناعية اليت ال تصنع حمليا، فعلى سبيل املثال جند  :المنتجات الصناعية المحررة لالستيراد

كمتوسط إمجايل الواردات للدول املغاربية القادمة من اجملموعة األوروبية، وتعد الرسوم اجلمركية والضرائب   %12أهنا متثل حوايل 
 عليها ملغاة بدء من دخول االتفاقيات حيز التنفيذ.املماثلة املفروضة 

 :وهي تشمل املواد األولية  المنتجات الصناعية الوافدة من المجموعة األوروبية والتي يتم تدريجيا فتح باب استيرادها
كمتوسط إلمجايل واردات الدول املغاربية من   %80واملنتجات املصنعة األوروبية واليت تصنع حمليا واملنتجات األخرى، ومتثل حوايل 

 12االحتاد األورويب وختضع هذه املنتجات إىل ختفيضات سنوية متتالية على الرسوم والضرائب اجلمركية وفقا جلداول زمنية على مدى 
وى اإلنفاق العام، وهذا سنة، إال أن اخنفاض قيمة الرسوم اجلمركية وكذلك اخنفاض قيمة التحصيل الضرييب سيرتجم يف اخنفاض مست

 ما حيدث اختالال يف مستوى الطلب العام ومنه اختالل يف مستوى التوازنات االقتصادية الكلية.
: وهي الفئة اخلاصة مبنتجات الصناعة الزراعية والغذائية املفروض عليها ضريبة االسترياد، بالنسبة للسلع الزراعية والغذائية -

لتمييز املتبادل أي مبعىن آخر جمال لتجارة حرة غري مقيدة يف جمال السلع الزراعية والغذائية وذلك ملا حيث الشراكة ستعتمد على مبدأ ا
تفرضه السياسة الزراعية األوروبية املشرتكة من قيود، وهذا نتيجة الصراع وتضارب املصاحل بني املنتجني األوروبيني واملنتجني غري 

بيل املثال التجارة اخلاصة بالسلع الزراعية والغذائية ختضع للضريبة اخلاصة بالعنصر الزراعي ، فعلى س1األوروبيني ضمن البحر املتوسط
ية، املكون للمنتج الصناعي الزراعي، واهلدف من هذا هو محاية الصناعة الزراعية األوروبية من منافسة املنتجات الصناعية الزراعية املغارب

 .2بوفرة يف اإلنتاج الزراعيخاصة التونسية واملغربية اللذين تتميزان 
ستخضع لإلجراءات املنصوص عليها يف اتفاقية مراكش وهي إجراءات محائية يصعب حتريرها  فيما يخص الخدماتو  -

حتريرا كامال يف مدة زمنية قصرية، كما تنص الشراكة على السماح باجلمع بني شهادات املنشأ بني خمتلف األعضاء يف منطقة التبادل 
 .3متوسطية املزمع إنشاؤهااحلر األورو 

 ثانيا: إجراءات وقواعد إنشاء منطقة التبادل الحر األورو متوسطية
إن منطقة التبادل احلر هي مساحة جغرافية مغلقة ومعزولة وغري مأهولة بالسكان خمصصة لالستخدام من قبل التجار 

 .4واملستثمرين ملمارسة نشاطاهتم فيها ويف حدود نصوص قانون املناطق التجارية احلرة
الدول األورو متوسطية من  توجد هناك ستة شروط ترتبط بزيادة قدرة شروط وحوافز إنشاء منطقة التبادل الحر: .1

 :5استيعاب الفوائد النامجة عن حترير التجارة وتقليل تكاليف التعديل املرتبطة واملتمثلة يف
                                                           

 كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة يبضمن الندوة الدولية حول "التكامل االقتصادي العر مقمة مداخلة ، االقتصاديةالمنطقة العربية وصراع المصالح ، عمورة مجال و رمحون هالل:  1
 .531، ص2004ماي  09/08جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي  ،العربية األوروبية"، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب

 .54، ص1993، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ، رؤية اقتصادية معاصرةإشكالية الزراعة العربية: النجفي سامل توفيق،  2
 .532، مرجع سابق، صعمورة مجال و رمحون هالل:  3
 .365، ص2009والطباعة، عمان، ، دار املسرية للنشر والتوزيع 01بعةطال، المدخل العام–دارة األعمال الدولية اعلي عباس، :  4
 .488نبيل حشاد، مرجع سابق، ص : 5
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يف حاجة إىل أن يتم التعامل بفعالية مع االخنفاض الفعلي لقيمة العملة اخلاصة بالدول  االستقرار االقتصادي الكلي: -
د، كما أنه يف حاجة أيضا إىل بناء املصداقية من أجل جذب املستثمرين األجانب، هذا ويعد والذي يؤدي إليه تقليل عوائق االستريا

التضخم املايل املنخفض واملستقر والتمويالت العامة التدعيمية وميزان املدفوعات اجليد، كل هذه األمور تعد ضرورية للحصول على 
 فوائد االنفتاح التجاري.

لتجارية: يعين ختفيض العبء على املوازنة وتقليل اجلهود الالزمة للتعامل مع تعديل االعتماد املنخفض على الضرائب ا -
 هيكل العوائد فيما يتعلق بالضرائب احمللية.

أزمة يف ميزان املدفوعات أنه  أو أعطي املستوى املنخفض من الدين اخلارجي الثقة للمستثمرين أنه يف حالة نشوب أزمة -
 ضريبية.ليس هناك احتمال حلدوث زيادة 

 ضح املستوى املبدئي من االنفتاح التجاري قلة احلاجة إىل التعديل اهليكلي بعد الدخول ملنطقة التجارة احلرة.أو  لقد -
 .قد يسر إطار العمل الرقايب املتحرر من التوزيع اجليد للموارد -
اجملموعات املعرضة للمخاطر، حيث قد تقلل شيكات االمان االجتماعية الشاملة من تكاليف االنتقال كما قد حتمي  -

اتضح منذ عشر سنوات أن هناك حاجة إىل إصالحات وتعديالت هيكلية يف مجيع الدول األورو متوسطية ولكن بدرجات متفاوتة، 
 وهذا يدل على أن معظم الدول االورو متوسطية حتتاج إىل بذل كثري من اجلهد للقيام باإلصالحات الالزمة.

 :1واملزايا اليت توفرها منطقة التبادل احلر ومن بني احلوافز اليت توفرها نذكر ما يلي كما تتفاوت احلوافز
 اإلعفاء من الضرائب على استرياد املواد األولية والبضائع األخرى شبه املصنعة، وعلى اإليرادات ورأس املال. -
 توفري البنية األساسية واخلدمات األساسية من مياه، كهرباء واتصاالت. -
جهاز إداري يتوىل إجناز ومتابعة كافة اإلجراءات الفنية والتنظيمية لالستثمار والتجارة يف املناطق احلرة، خاصة تلك  توفري -

 اإلجراءات املتعلقة باحلكومة.
 توفري العمالة الالزمة من خمتلف التخصصات للصناعات والشركات التجارية املتواجدة يف املنطقة. -
 .2هتيئة الفرصة إلنشاء أسواق دولية يف املنطقة تتبادل فيها السلع دون تدخل أي سلطة من السلطات -
من أبرز املشاكل اليت تواجهها منطقة التبادل احلر يف غالب األحيان تكون ناجتة  عوائق إنشاء منطقة التبادل الحر: .2

 :3يليعن احنراف التجارة واإلنتاج واالستثمار وميكن توضيحها كما 
ويتمثل يف إمكانية دخول الواردات من الدول األخرى إىل بلد عضو يف املنطقة ذي تعريفة مجركية عالية  انحراف التجارة: -

عن طريق عضو ذي تعريفة منخفضة وبالتايل إمكانية حتاشي الرسوم املرتفعة اليت يفرضها البلد األول، األمر الذي يفرض ضرورة فرض 
األعضاء يف السلع ذات املنشأ اخلارجي من الدول األخرى، وخصوصا من خالل حتديد دقيق لقواعد وشهادات  رقابة على التجارة بني

 املنشأ وااللتزام هبا.
ويرتبط برتكيز إنتاج السلع اليت تتطلب نسبا عالية من املواد املستوردة ذات حمتوى استريادي مرتفع يف  انحراف اإلنتاج: -

 ة املنخفضة. البالد ذات التعريفة اجلمركي
وحيدث هذا عند تركيز املستثمرين نشاطاهتم يف الدول ذات الرسوم اجلمركية املنخفضة على املواد  انحراف االستثمار: -

 األولية والوسيطة مع إقامة مشروعات جتميع األجزاء يف بعض البلدان األعضاء يف منطقة التجارة احلرة.
 

                                                           
 .368علي عباس، مرجع سابق، ص : 1
 .271، ص2000، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، العالقات االقتصادية الدوليةعادل امحد حشيش، :  2
 .248، ص2004، منشورات أكادميية الدراسات العليا، طرابلس، 01بعة طال، ةالتكامل االقتصادي الدولي واإلقليمي في ظل العولمعلي القزويين، :  3
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 :1عاجلة هذه االحنرافات جيب اللجوء إىل ما يليملو 
 الرسوم التعويضية إلزالة فروق الرسوم اجلمركية وهي الرسوم املسموح هبا حسب قواعد "اجلات". أو الضرائب -
التحويل لتقرير ما إذا كانت السلعة من منتجات املنطقة أم ال، وتشري هذه القاعدة إىل أن منشأ السلعة هو البلد  قاعدة -

 الذي متت فيه عمليات التحويل األخرية.
 قاعدة النسب املئوية وتشرتط نسبة معينة من مدخالت اإلنتاج الوطنية. -
تتحقق منطقة التبادل احلر األورو متوسطية طبقا خلطة عمل  طية:القواعد األساسية لمنطقة التبادل الحر األورو متوس .3

 :2وجدول زمين وميكن اإلشارة إىل أبرز القواعد نذكر منها
 اعتماد تدابري وإجراءات مالئمة لقواعد املنشأ ومحاية حقوق امللكية الصناعية والفكرية واملنافسة. -
 احلر. تبين مبادئ اقتصاد السوق، ووضع إطار قانوين لالقتصاد -
 حتديث البىن االقتصادية واالجتماعية مع إعطاء األولوية للقطاع اخلاص. -
 تشجيع االستثمار األجنيب ونقل التكنولوجيا. -
 حتسني القدرة التنافسية عن طريق إعادة تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 :التعجيل بدفع املسار التنموي االقتصادي واالجتماعي املستدمي هذا من خالل -

  دعم النمو االقتصادي بتجنيد املدخرات احمللية أساسا بواسطة االستثمارات األجنبية املباشرة، وهذا ال يتأتى إال
برفع احلواجز والعراقيل أمام االستثمار بشكل عاجل، وهذا قصد نقل التكنولوجيا واالستفادة من اخلربات وزيادة من مستويات 

 اإلنتاج والتصدير.
 شاركة على إبرام اتفاقيات فيما بينها يف قطاعات خمتلفة خاصة يف جمال حتديث النسيج تشجيع األطراف امل

 الصناعي.
 .دعم التعاون يف جمال إعادة تأهيل القطاع الزراعي وتطوير القطاع الريفي 

روبا أو  يث تقرتحأما فيما يتعلق بعنصر الدعم جمال التمويل والتعاون من أجل إنشاء منطقة التبادل احلر األورو متوسطية، ح
 :3الزيادة يف املسامهات التمويلية وذلك من أجل

 مساندة إعادة هيكلة اقتصاديات الدول اليت تقبل فتح أسواقها بعد توقيع اتفاقيات الشراكة. -
شرق يف املنطقة عن طريق برامج عمل تتدخل فيها -جنوب وجنوب-تطوير التعاون اجلهوي وتقوية الروابط بني الشمال -
 .(املدن، وسائل اإلعالم، اجلامعات، املؤسسات...اخل) حكومية عناصر غري
ختصيص اعتمادات إضافية من قبل االحتاد األورويب والدعوة ميكاتريمات تنسيق تدخالت كل من البنك األورويب  -

 لالستثمار وكذا البنك العاملي وصندوق النقد الدويل نظرا الحتياجات املتوسطية الكبرية.
االعتبار اجلانب االجتماعي نظرا لتطور الدول املتوسطية يف جمال التعليم وشروط العمل والصحة والوقاية األخذ بعني  -

 االجتماعية.
ضمان املرور احلر للسلع برفع العراقيل واحلواجز وذلك مبسامهة اجملتمع املدين الذي يعترب صاحب القرار إلجناح مشروع  -

 كني وتقوية العالقات بني الوكالء االقتصاديني يف املنطقة.الشراكة واالندماج وذلك مبسامهته يف مت

                                                           
 .248سابق، صالرجع : امل 1
 .243رمحون هالل، مرجع سابق، صو  مجال عمورة:  2
 .179-178، ص ص مرجع سابق، المشروع المغاربي والشراكة األورو متوسطيةفتح ا،هل ولعلو،  : 3
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كما أن التدفق اجليد للمبادالت يف منطقة التبادل احلر يتطلب مجلة من التنظيمات الضرورية، وهو ما يدخل يف نطاق العالقة 
 :1يالتكاملية بني كل دولة من الضفة اجلنوبية وجمموعة دول الضفة الشمالية وهو ما يستلزم ما يل

 تبين قواعد املنشأ من أجل التعاون اجلمركي وشهادات اجلودة. -
 اعتماد املقاييس املثلى حلماية حقوق امللكية الفكرية. -
 تبين إجراءات املنافسة واعتماد املقاييس الفنية. -
رب متابعة وتنمية السياسات اليت ترتكز على اقتصاد السوق واندماج اقتصاديات دول هذه املنطقة من خالل تقا -

 التشريعات االقتصادية واالجتماعية يف سبيل تنسيق أكرب.
اليت يتم التصدير  أو منع التمييز والتفرقة ما بني الدول فيما خيص املبادالت التجارية، سواء تلك اليت يتم االسترياد منها -

 .2إليها وتسمى هذه الدولة "الدولة األوىل بالرعاية"
السلع واخلدمات اليت يتم مبادلتها مع املعايري الدولية فيما خيص اجلودة والنوعية، إضافة إىل احرتام القواعد الصحية  تطابق

 وكذا قواعد محاية البيئة.
 ثالثا: انعكاسات منطقة التبادل الحر األورو متوسطية

 هدافها نذكر ما يلي:إن إنشاء منطقة التبادل احلر األورو متوسطية هلا أهداف خمتلفة ومن بني أ
 جذب االستثمارات األجنبية. -
 توفري النقد األجنيب. -
 خلق فرص عمل. -
 حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية. -
 نقل التكنولوجيا واخلربة الفنية واإلدارية. -
 استخدام املوارد احمللية مما يعزز ويدعم احلركة التجارية يف البلد. -
 تنشيط قطاعي اخلدمات والنقل. -
 أن الدول العربية املتوسطية ستتحمل تكاليف إدماج اقتصادياهتا مع متطلبات نظام التبادل احلر وهذا ناتج عن: إال
 تدرجيية وذلك حسب االتفاق املربم مع كل دولة عن انفراد. أو إلغائها بصفة هنائية أو الرتاجع عن احلماية اجلمركية -
 وحترير اخلدمات وتنقل رؤوس األموال.احرتام الضوابط النوعية وقواعد املنافسة،  -

 وبالتايل فمن بني االنعكاسات اإلجيابية والسلبية الناجتة عن منطقة التبادل احلر فيما يلي:
إن منطقة التبادل احلر ستمنح بعض املزايا واملكاسب لكافة الشركاء على املدى الطويل، ميكن  االنعكاسات اإليجابية: .1

 :3تلخيصها فيما يلي
 حترير التجارة الذي تنص عليه اتفاقية الشراكة إىل حتسني القدرة والكفاءة اإلنتاجيني.يؤدي  -
اليت  أو يؤدي التزام الشركاء باتفاقيات الشراكة إىل تعزيز وتشجيع اجملال واهليكل اإلصالحي الذي سلكته الدول املتوسطية -

 هي يف إطار إجنازه.
 األجنبية بفضل توفري البيئة والشروط املواتية لذلك. تشجيع املنافسة وجلب املزيد من االستثمارات -

                                                           
 .243مرجع سابق، ص ، رمحون هاللو  عمورة مجال :  1
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إن التحديات املرتبطة بالتزامات كل من الشراكة األورو متوسطية واملنطقة العاملية للتجارة ستؤدي إىل إعادة هيكلة واسعة  -
ري أن حمتوى هذه النطاق يف اقتصاديات دول جنوب وشرق املتوسط، وهو ما يتطلب ضرورة التعاون االقتصادي اإلقليمي، غ

االتفاقيات انتقد ال سيما على مستوى حترير التجارة، معايري املنتوجات، ونظم منح الشهادات قواعد املنشأ، اإلعانات احلكومية ضمن 
 االحتاد األورويب.

ايا التنافسية سوق يؤدي توافر العمالة واملواد اخلام، وقرب املوقع اجلغرايف من األسواق األوروبية وغريها من عناصر املز  -
ية من واملتعلقة بإلغاء الرسوم اجلمركية املفروضة على التجارة بني دول االحتاد األورويب ودول املنطقة املتوسطية إىل استفادة الدول العرب

 السوق استقطاب املزيد من االستثمارات األوروبية واليت ميكن أن جتعل من الدول العربية املتوسطية قاعدة اإلنتاج والتصدير إىل
 .1األوروبية

روبا ملنتجات الدول الشريكة فمن املرتقب أن يؤدي التحرير الكامل للمبادالت التجارية أو  من منافسة دول جنوب بالرغم -
إىل األسواق األوروبية الواسعة  (املغرب، تركيا، تونس، مصر)الزراعية إىل زيادة الصادرات الزراعية للدول املتوسطية املصدرة الرئيسية 

مليار دوالر من  180حوايل  2000-1999واليت تعد من أكرب األسواق يف العامل، حيث استورد االحتاد األورويب خالل الفرتة 
مليار دوالر من اخلضروات والفواكه، وهو ما ينعكس إجيابيا على مستوى نسبة النمو االقتصادي مما  38السلع الزراعية من بينها 

 .2يف القطاع الزراعي يف هذه الدول يساهم يف خلق فرص عمل إضافية
 :3ميكن تلخيص أهم تكاليف منطقة التبادل احلر لكافة الشركاء يف النقاط التالية االنعكاسات السلبية: .2
روبا سيؤدي إىل ارتفاع مستوى الواردات العربية من السلع الرأمسالية واملنتوجات نصف مصنعة، أو  إن حترير التجارة مع -

ات سبب إعفائها من الرسوم اجلمركية يف البداية املرحلة االنتقالية، وباملقابل سيرتاجع مستوى الصادرات العربية من املنتوجات ذات امليز 
واملالبس واملصنوعات اجللدية واألمسدة حيث ستعرف الصادرات العربية يف البداية منوا بطيئا  النسبية واملنافسة العاملية كالغزل والنسيج

نسبيا بسبب عدم مرونة العرض يف هذه االقتصاديات، وعليه فإن اآلثار املتوقعة على النشاط اإلنتاجي جراء هذا االنفتاح متعددة، 
عية تعجز عن الوقوف يف وجه املنافسة بعد فقداهنا للحماية، وإغالق ميكن أن تتسبب يف ختلي البلدان الشريكة عن أنشطة صنا

مؤسسات إنتاجية وإعادة هيكلة مؤسسات إنتاجية أخرى قادرة على اكتساب وضع تنافسي حيث تبني اإلحصائيات أن هذه املنافسة 
 .4(اجلزائر، تونس، املغرب)دان املغاربية من املؤسسات الصغرية واملتوسطة املوجودة داخل البل %30الال متوازية ستؤدي إىل هتديد 

إزالة التعريفات اجلمركية يف الدول املتوسطية ستكون له بعض االنعكاسات السلبية بالنسبة ملؤسسات  أو التعجيل برفع   -
فالس عدد كبري الدول املتوسطية وذلك مبواجهتها ملنافسة شديدة من املؤسسات األوروبية وهذا نتيجة عدم التكافؤ، مما سيؤدي إىل إ

من املؤسسات يف الدول املتوسطية، ويفسح اجملال للمنتوجات األوروبية القتحام األسواق املتوسطية وهو ما ينعكس على اختالل 
جتد أن جمموع الدول الشريكة مع االحتاد األورويب قد سجلت   2006-1990، فإذا أخذنا الفرتة 5املوازين التجارية للدول املتوسطية

ا يف ميزاهنا التجاري، وهذا بالرغم من أن املنتجات الصناعية يف أغلب الدول الشريكة كانت ختضع لتدابري محائية من كلها عجز 
، ولكن مع االنضمام إىل منطقة التبادل احلر األورو متوسطية سوف يزداد (احلصص، رسوم مجركية...اخل)منافسة مثريهتا األوروبية 

بارها أكثر تنافسية مع السلع الصناعية للكثري من الدول الشريكة، وهذا نزرا للوضعية الصعبة اليت حجم الواردات من هذه السلع باعت
 تتواجد فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية.
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 تراجع إيرادات امليزانيات العامة للدول املتوسطية نتيجة إزالة التعريفات اجلمركية وبالتايل تقليص اإلنفاق العام احلكومي -
، وهذا ناتج عن إعادة ختصيص العمل والتخلي عن بعض 1ومنه حمدودية االستثمار وزيادة التضخم وارتفاع مستويات البطالة

النشاطات الصناعية غري القادرة على املنافسة، على املدى القصري، كما أن الدول اليت تعتمد على القطاع العام بشكل كبري، واليت 
املوجهة لالستهالك احمللي أقل كفاءة ستكون األكثر تعرضا للبطالة مما يرتتب عليها خلق فرص عمل يكون فيها حجم الصناعات 

جديدة، خاصة وأن املنطقة املتوسطية تعد من املناطق اليت تشهد منوا دميوغرافيا كبريا، حيث تشري إحدى الدراسات االقتصادية إىل أن 
مليون فرصة عمل يف سنة  93، وحوايل 2010مليون فرصة عمل يف  83من جمموع الدول الشريكة ال بد هلا أن توفر أكثر 

2020. 
قد يكون االختالل الناتج عن إنشاء منطقة التبادل احلر على مستوى إيرادات امليزانية العامة للدول املتوسطية أكثر حدة  -

تل مكانة هامة يف ميزانية هذه الدول وخاصة الدول من التأثري على مستوى األنشطة اإلنتاجية، وهذا باعتبار أن املداخيل اجلمركية حت
ملوريطانيا وبالتايل فقد تتضرر  %53لتونس و %65من املداخيل الضريبية للمغرب و %43غري املنتجة للنفط، حيث متثل نسبة 

 قتصادية الكلية.اقتصاديات هذه الدول نتيجة اإللغاء اجلمركي والتحرير اخلارجي إذ مل يرافقه حتسن حقيقي يف التوازنات اال
كما أن اإللغاء التدرجيي للرسوم اجلمركية خيتلف تأثريه حبسب الدول وجند ان الدول اليت تعتمد على املداخيل اجلمركية  -

ئر املتأتية من الرسوم اجلمركية املفروضة على املنتوجات الصناعية االوروبية سيكون له أثر معترب على ميزانيتها وعلى سبيل املثال اخلسا
من الناتج احمللي اإلمجايل،  %3,2من إيراداهتا أي بنسبة  %15املباشرة عن هذا اإلعفاء والتنازل عن احلماية يف تونس جتدها تقدر بـ 

 اجلمركية واملتمثلة يف دخول بعض السلع من دول أخرى غري أو باإلضافة إىل اخلسائر غري املباشرة املتعلقة هبذه اإليرادات اجلبائية
ن طريق الدول األوروبية بدون رسوم، وبالتايل فإن حجم اخلسائر يزداد بدرجة التبادل بني املنتوجات األوروبية ومنتوجات روبية عأو 

ه باقي العامل، وكذا تفضيل املستهلكني القتناء املنتوجات األجنبية بدال من املنتوجان احمللية، وهذا يؤدي إىل فقدان رسوم داخلية، ومن
 .2ر هي نقص يف إيرادات امليزانية العامة للدولةفإن كل هذه اخلسائ

وعليه فإن إنشاء منطقة التبادل احلر األورو متوسطية سيرتتب عنه تقلص وتراجع يف موارد اخلزينة العامة للدول املتوسطية، مما 
عن احلماية اجلمركية بتحسني ختفيض مستوى إنفاقها وعليه فال بد من تعويض التنازل  أو يتوجب عليها البحث عن موارد مالية بديلة

 :3القدرة التنافسية للنظم اإلنتاجية املتوسطية والبحث عن موارد جديدة وذلك باختاذ اإلجراءات التالية
تشجيع االستثمارات اخلاصة الوطنية واألجنبية مبسامهة الطرفني األورويب والعريب حىت تستطيع هذه الدول احلصول على  -

موارد جديدة، باإلضافة إىل مداخيل عملية اخلوصصة اجلارية يف معظم دول جنوب وشرق املتوسط اليت ميكنها ختفيف العبء على 
للمؤسسة العمومية العاجزة، باإلضافة إىل ضعف الضرائب املباشرة )األرباح التجارية والصناعية...( ميزانية الدولة من اإلعانات املوجهة 

ومضاعفة اإلعفاءات اجلبائية )الفالحة، املناطق احلرة...( وكذا التهرب اجلبائي املعترب وهو ما يؤكد على وجود موارد جبائية ميكن 
 جتنيدها.

ملوارد الداخلية وتوسيع الوعاء الضرييب وتقليص حجم االقتصاد املوازي غري املنظم، وهو تقوية اإلصالحات الضريبية بتعبئة ا -
 ما ينعكس على الفئات االجتماعية نتيجة تطبيق السياسات التقشفية املتبعة سابقا من طرف هذه الدول.

الناجتة عن نقص الطلب على توجيه اإلنتاج حنو األسواق اخلارجية )التصدير( لتعويض االخنفاض يف األسعار احمللية ) -
املنتوجات احمللية(، يف هذه احلالة فإن املداخيل اجلبائية فيما خيص الضرائب املباشرة على املؤسسات تبقى مضمونة وميكن أن ترتفع 
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ة على الوجه حتت تأثري تطور املستوى االستهالك الذي يؤدي إىل خلق رسوم على القيمة املضافة وكذا نتيجة ارتفاع الواردات الفالحي
 اليت تبقى خاضعة ملعدالت مجركية مرتفعة نسبيا.

 المطلب الثاني: الجانب االقتصادي والمالي التفاقية الشراكة األورو متوسطية
فشل اتفاقيات الشراكة فكل تعاون سواء   أو يعترب اجلانب االقتصادي واملايل للتعاون االورو متوسطي مبثابة املسؤول عن جناح

كان سياسي، ثقايف، اجتماعي، إنساين ال ميكن أن يتم ما مل يرفق بتعاون اقتصادي ومعونات مالية تقدمها دول االحتاد األورويب 
 للدول املتوسطية.

 أوال: الجانب االقتصادي التفاقية الشراكة األورو متوسطية
بني الشركاء ال بد من حتقيق تنمية اقتصادية تعتمد على االدخار الداخلي كقاعدة لكل  من أجل تنمية التعاون االقتصادي

استثمار وعلى االستثمار األجنيب املباشر، وهو ما يستلزم هتيئة مناخ مناسب يسمح برتقية هذه االستثمارات وبالتايل نقل التكنولوجيا 
 وزيادة اإلنتاج والتصدير.

من أهم األبعاد اليت تتضمنها االسرتاتيجية االقتصادية  فاقية الشراكة األورو متوسطية:أبعاد التعاون االقتصادي الت .1
 :1للشراكة األورو متوسطية ما يلي

مليون إيكو يف شكل معونات مالية خالل الفرتة اليت ترتاوح ما بني  4685وافقت اجللسة يف "كان" على تقدمي مبلغ  -
توفرة لدى اجملموعة األوروبية باإلضافة إىل تدخالت بنك االستثمار األورويب يف وذلك يف شكل اعتمادات مالية م 1995/1999

 شكل ديون ممنوحة لألطراف وكذلك املسامهات املالية الثنائية.
تشجيع االستثمارات اخلاصة يف املنطقة والتمويالت اخلارجية املباشرة وإزالة العوائق أمام االستثمار باستخدام آليات  -

مار ودعم املنافسة وتنمية القطاع اخلاص وإنشاء أفق لتوفري فرص العمل هبدف خلق بنية مالئمة لالستثمار لدى لتشجيع االستث
 الشركاء املتوسطني.

 روبية متوسطية.أو  تدعيم التقارب بني القواعد واألنظمة املالئمة إلنشاء منطقة حرة -
 هر نتيجة اإلصالحات االقتصادية.العمل على التخفيف من النتائج االجتماعية السلبية اليت قد تظ -
حتويلها  أو احلوار من أجل التوصل إىل حلول لدى األطراف فيما خيص املديونية والعمل على ختفيفها للبلدان املتوسطية -

 إىل مسامهات مالية، مما ساهم يف رفع مستوى االستثمار األورويب املباشر يف دول احلوض املتوسط.
 :2باإلضافة إىل

التنمية االقتصادية جيب أن تبىن على كل من املدخرات احمللية املوجهة لالستثمار واالستثمار األجنيب املباشر،  التسليم بأن -
 والتأكيد على أمهية خلق مناخ الئق الستثمار وإزالة كل العوائق اليت تعرتضه مبا يعزز نقل التكنولوجيا وتشجيع الصادرات.

منشآت األعمال من الدخول إىل اتفاقيات مع بعضها البعض، والعمل على خلق بيئة إدارية مشجعة هلذا التعاون  تشجيع -
 وما ينطوي عليه من حتديث للصناعة، وضرورة وضع برنامج للدعم الفين للمشروعات الصغرية واملتوسطة.

والعمل على التوفيق بني التنمية االقتصادية ومحاية  تنسيق الربامج متعددة األطراف القائمة، إضافة خلطة العمل املتوسطية -
 البيئة ومراعاة النواحي البيئية يف السياسات االقتصادية.

                                                           

ضمن الندوة مقمة مداخلة ، المنظومة المالية األوروبية والتعاون االقتصادي العربي متطلبان أساسيان إلرساء قواعد الشراكة األورو متوسطيةإلياس بن ساسي ويوسف قريشي، :  1
 ،الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب"، منشورات خمرب التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوروبيةالدولية حول "

 .627، ص 2004ماي  09/08جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي 
 .109-108، مرجع سابق، ص ص شريط عابد:  2
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االعرتاف بالدور احملوري لقطاع الطاقة يف املشاركة األورو املتوسطية وتعزيز التعاون وتكييف احلوار يف جمال سياسات  -
 تسيري استثمارات شركات الطاقة ونشاطاهتا.املناسب ل اإلطارالطاقة، والعمل على إجياد 

التعاون يف حتديث الزراعة وإعادة هيكلتها، وتعزيز التنمية الريفية املتكاملة والرتكيز على اجلانب الفين وتدريب األشخاص  -
 املنتمني للقطاع وجعل الزراعة أداة لتحسني البيئة والتعاون يف القضاء على احملاصيل غري املشروعة.

يف حتسني البيئة األساسية والنهوض بشبكات الطرق وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ووضع برناجما وفقا  التعاون -
 لألولويات يف هذا الشأن.

تعزيز طاقات البحث والتطوير وإنشاء شبكات علمية لتشجيع مشاريع البحث املشرتكة باعتبارها ركيزة التنمية االقتصادية  -
 واالجتماعية.

مل ما هو مؤهل للنهوض باقتصاديات البلدان املشاركة مثل االعرتاف بدور املرأة يف التنمية، احملافظة على  تعزيز وتأهيل -
 الثروة السمكية وتطويرها، واحملافظة على الثروة املائية وتنميتها، تشجيع التعاون بني السلطات احمللية بني دول األعضاء...اخل.

ى مجيع اجملاالت املذكورة أعاله إال أن توجهه العام يوحي بأنه يعطي األولوية بالرغم من مشول التعاون االقتصادي عل -
للمؤسسات االقتصادية وحميطها، باعتبارها الطرف الذي سيتعرض أكثر للمنافسة الكبرية من قبل الشركات األوروبية نتيجة انفتاح 

مبعىن آخر فأولوياته تصب كما هو  أو  إطار منطقة التبادل احلر،السلع ذات املنشأ األورويب يف ماألسواق احمللية يف الدول الشريكة أما
 ( يف امليادين الرئيسية التالية:06موضح يف الشكل رقم )

 اإلصالحات االقتصادية اهليكلية وتأهيل املؤسسات قصد مواجهة حتديات املنافسة يف إطار منطقة التبادل احلر. -
رية واملتوسطة على وجه اخلصوص برامح خوصصة مؤسسات القطاع دعم القطاع اخلاص ومنها قطاع املؤسسات الصغ -

 العام.
 تشجيع االستثمار األجنيب املباشر خاصة األورويب منه يف الدول الشريكة. -
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 (:أسس التعاون االقتصادي في إطار الشراكة األورو متوسطية.01)مالشكل رق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر :
- Mezouaghi Mihoub, la place de la connaissance dans le Partenariat Euro 

méditerranée, in BOUKELLA. M, BENABDALLAH. Y et FERFERA. M.Y (Editeurs), La 

Méditerranée Occidentale : Entre Régionalisation et Mondialisation, 2003, p22. 

 

 التفاقية الشراكة األورو متوسطيةانعكاسات الجانب االقتصادي  .2
بني الدول املتوسطية ودول االحتاد األورويب ختضع جملموعة من السياسات املرافقة اليت إن اآلثار املتوقعة من التعاون االقتصادي 

جيب تبنيها من طرف الدول املتوسطية الشريكة، وأهم هذه السياسات تلك املتعلقة بالتقومي اهليكلي واليت تظهر آثارها على مستوى 
 اإلنتاجية األخرى. االقتصاد الكلي وعلى كل القطاعات التصديرية وجمموع األنشطة

إن سياسة تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املعتمدة من طرف الدول املتوسطية خاصة املغاربية ترمي إىل حتسني كفاءة أداء 
باملنافسة على مستوى السوق احمللي، هذه السياسة تعد قضية اسرتاتيجية هامة  أو املؤسسات سواء تعلق األمر بتحسني اإلنتاجية

تتطلب شروطا لنجاحها، حيث ميثل الشرط املايل أمهها باإلضافة إىل ضرورة وجود موارد بشرية مؤهلة وبىن حتتية للتأهيل، ولكن تبقى 
واملتوسطة، وميكن للشراكة األورو متوسطية ومن خالل برنامج  مشكلة التمويل الوسيلة األهم إلجناح سياسة تأهيل املؤسسات الصغرية

 كما يلي:ميدا واالستثمارات األجنبية أن تضمن جزءا من هذا التمويل  
برنامج "ميدا" عامال مساعدا لنجاح عملية تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من الناحية النظرية إال أنه مل يرق هلدا يعترب   -

ة التطبيقية الفعلية، وذلك كون األموال اليت حصلت عليها الدول املغاربية مل تكن متوافقة مع ما كان خمصصا فعال املستوى من الناحي

 Libre échange: التبادل الحر
 احلواجز اجلمركية. تفكيك-
( Dialogue économiqueحوار اقتصادي )-

 بني الشركاء املتوسطني واالحتاد األورويب

 Investissement privé: االستثمار الخاص
.توفري مناخ أعمال مشجع لالستثمار احمللي واألجنيب 
  وسائل تشجيع وتسهيل االستثمار ، ومنها )مراكز

برامج اجملموعة ، business centresاألعمال 
 ..... األوروبية لالستثمار والشراكة ، رأمسال اخلطر

 :التحول االقتصادي/التأهيل
 Transition économique/ mise à 

niveau 

.اإلصالحات االقتصادية الكلية 
اإلصالحات القطاعية. 
 ،دعم برامج التعديل اهليكلي وكذا الدعم التقين: اخلوصصة

 .إعادة هيكلة املؤسسات العموميةإصالح القطاع املايل، 

 التدابري املتخذة من قبل الشركاء املتوسطيني-
 التدابري املتخذة من قبل االحتاد االورويب-
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يف إطار هذا الربنامج، األمر الذي سيؤخر سياسة تأهيل هذه املؤسسات مما سيرتتب على هذا التأخري مشاكل اقتصادية واجتماعية 
 تعرقل عملية التنمية االقتصادية.

االستثمارات األجنبية املباشرة، وتدفقات رؤوس األموال األجنبية من الدول األوروبية حنو الدول املغاربية ضعيفة تعترب  و  -
 االقتصادية.واليت تعد من وسائل التمويل إلجناح عملية تأهيل املؤسسات ، كانت تطمح إليه الدول املغاربية  مقارنة مبا

تأهيل قطاع املؤسسات بواسطة الشراكة مع دول متقدمة، يظهر اليوم كضرورة حتمية وعموما إذا كان التعاون من أجل 
، فإنه من الواجب على الدول 1لالندماج يف االقتصاديات العاملية وأداة أساسية لتأهيل األداة اإلنتاجية، وتوسيع النسيج الصناعي

مويل برامج إعادة اهليكلة الصناعية للشركاء من أجل النهوض األوروبية مساعدة شركائها لتحقيق هذا اهلدف، وخاصة فيما يتعلق بت
هبذه الصناعات وجعلها يف موقع تنافسي موازن ملثيالهتا األوروبية كما أن كل الدراسات تؤكد على أن االستثمارات األجنبية املباشرة 

ن يف ميزان املدفوعات ولتحفيز العرض والسماح املرافقة للتوقيع على اتفاقيات الشراكة عامل مهم لنجاحها وذلك لتعويض عدم التواز 
 .2بتحويالت مهمة للتكنولوجيا

 ثانيا: الجانب المالي التفاقية الشراكة األورو متوسطية
يعترب البعد املايل للشراكة األورو متوسطية الدعامة األساسية لتطوير الشراكة يف البحر املتوسط حيث حظي هذا البعد املايل 

 مرحلتني لكل منه مميزاهتا وآلياهتا: باهتمام كبري وفق
 .*( ]املساعدات املالية املقدمة قبل مؤمتر برشلونة[1995-1978وفق الربتوكوالت املالية ) -
والذي عوض الربتوكوالت  MEDAوفق مسار برشلونة واملتمثلة يف املساعدات املالية املمنوحة يف إطار برنامج ميدا  -
 .BEIوكذا القروض املمنوحة من قبل البنك األورويب لالستثمار  (1995-1978)املمنوحة 

 MEDAالعام لبرنامج ميدا  اإلطار .1
[ تستفيد منها مجيع الدول اليت صادقت على إعالن MEDAقام االحتاد األورويب باعتماد أداة مالية مسيت بـ ميدا ]

ى باعتبارها دوال سبق هلا إبرام اتفاقيات شراكة من االحتاد برشلونة، فيما عدا تركيا وقربص ومالطا واليت تستفيد من برامج أخر 
 األورويب.

حيث يعترب برنامج ميدا من حيث املبدأ األداة االقتصادية لالحتاد األورويب واليت تساهم يف تطبيق التزامات الشراكة األورو 
-1995)ملايل األورو متوسطي يف الفرتة املمتدة رو للتعاون اأو  مليار 4685متوسطية الفعلية، وخصص هذا الربنامج ميزانية تبلغ 

 .(2006-2000)رو للفرتة املمتدة أو  مليار 5350مبلغ  خصصو  (2000
يعترب برنامج ميدا أحد الوسائل الضرورية لنجاح اتفاقيات الشراكة األورو متوسطية والذي يهدف  أولويات البرنامج: .1.1

 املناسب لدعم العالقات بني الطرفني يف خمتلف اجملاالت. اإلطارإىل خلق 
الذي حيدد كيفيات تسيري الربنامج من  23/07/1996 الصادر يف 1488/96 مأنشئ برنامج ميدا بناء على القانون رق
 2698/2000ليعدل مرة أخرى بالقانون  07/04/1998  الصادر يف 780/98طرف اللجنة األوروبية وقد مت تعديله بالقانون 

 .27/11/2000الصادر يف 
 
 

                                                           
 .287، ص1996اهليئة املصرية للكتاب، القاهرة،  ، االقتصاد السياسي للعلم والتكنولوجيا ،نورمان كالرك، ترمجة حممد رضا حمرم:  1
مقدمة لنيل شهادة رسالة ، دور الشراكة األورو متوسطية في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانعكاسها على التجارة الخارجية، دراسة حالة الجزائرغنية العيد شيخي،  : 2

 .16، ص2009اد، جامعة دمشق، املاجستري، ختصص االقتصاد املايل والنقدي، كلية االقتص
 بحث الثاين )الفصل األول(.امل خالل مت التعرض هلا يف املطلب الثاين من  *
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 :1ويأخذ برنامج ميدا بعدين متكاملني
البعد األول: ثنائي أي بني االحتاد األورويب والدول اليت أمضت اتفاقية الشراكة حيث يتم متويل املشاريع احملددة يف الربنامج 

 التوجيهي.
أي اليت هتم كل األطراف بني ضفيت البحر املتوسط البعد الثاين: جهوي حيث يتم متويل املشاريع ذات الطابع اجلهوي 

 وتتحدد هذه املشاريع يف إطار الربنامج التوجيهي اجلهوي.
لويات ترتبط بصورة وثيقة بالشراكة ودعم اإلصالح االقتصادي يف الدول املشاركة وهذه أو  ويرتكز برنامج ميدا على ثالث

 :2األولويات هي
اإلعداد لتطبيق مبادئ التجارة احلرة وذلك عن طريق زيادة التنافس مما يفرض  دعم التحويل االقتصادي: واهلدف هو -

 حتقيق منو اقتصادي دائم خاصة بعد الرتكيز على تنمية القطاع اخلاص.
تعزيز دعم التوازن االجتماعي االقتصادي: ويتمثل اهلدف يف ختفيف الكلفة قريبة املدى يف التحول االقتصادي من خالل  -

 بة يف جمال السياسة االجتماعية.إجراءات مناس
تعزيز العمليات اإلقليمية وعمليات عرب احلدود: واهلدف هو إكمال النشاطات الثنائية بني الدول من خالل إجراءات  -

 تستهدف زيادة التبادل على املستوى اإلقليمي.
 :3شكال وهييف إطار برنامج ميدا تأخذ التمويالت ثالثة أ أشكال التمويل وآليات عمل البرنامج: .2.1
 مساعدات هنائية من امليزانية العامة لالحتاد األورويب وتسريها اللجنة األوروبية. -
رؤوس أموال جيمعها البنك األورويب لالستثمار وتتمثل يف رأس مال املخاطر واليت تستخدم لتمويل القطاع اخلاص والقطاع  -

 العام.
 قروض ميسرة وتتمثل يف ختفيضات الفوائد. -

 املساعدات من خالل آليتني:ويتم حتديد 
إعداد وثيقة بني االحتاد األورويب والدولة املعنية تسمى بالوثيقة االسرتاتيجية بالنسبة للمساعدات الثنائية وتعترب هذه الوثيقة  -

ييم شامل إطار متعدد السنوات للمساعدات املالية، وحتدد أهداف الشراكة وجماالت وأولويات التعاون حيث يتم وضعها بناء على تق
لسياسة البلد وأوضاعه السياسية واالجتماعية والثقافية ومن خالهلا يتم وضع برنامج ثالثي  توجيهي يسمى بالربنامج التأشريي الوطين: 

P.I.N  سنوات وميكن مراجعته سنويا من خالل الربامج  3مفصال أكثر من الوثيقة األوىل، حيث حيدد األولويات والربامج يف فرتة
(، وينبغي أن تكون هذه الربامج مطابقة ملخططات 2004-2000(، مث الربامج التأشريية الثانية )1999-1996ية األوىل )التأشري 

 التمويل ويتم مراجعتها سنويا ملعرفة النتائج املتوصل إليها.
لوثيقة االسرتاتيجية ويتم اعتماد ا  P.I.Rفيما خيص املشاريع اجلهوية يتم متويلها من خالل الربنامج التوجيهي اجلهوي  -

سنوات  3والربنامج التوجيهي الوطين واجلهوي من طرف اللجنة األوروبية بعد استشارة جلنة ميدا، وحيدد األولويات والربامج يف فرتة 
ملدة و  2000ملدة سنتني والثاين سنة  1997وميكن مراجعته سنويا، حيث مت  بالفعل حتديد برناجمني تأشرييني جهويني األول يف سنة 

 سنوات. 3
                                                           

جامعة حممد العلوم االقتصادية، ختصص نقود ومتويل،  يف  مقدمة لنيل شهادة املاجستري رسالة، آثار الجانب المالي للشراكة األورو جزائرية على االقتصاد الجزائريعديسة شهرة، : 1
 .93، ص2007/2008خيضر، بسكرة، 

 .94املرجع السابق، ص : 2
التكامل االقتصادي العريب كآلية ضمن الندوة الدولية حول "مقمة مداخلة ، تحليل الجوانب المالية التفاقيات التعاون والشراكة األورو متوسطية، دمدومبوهزة حممد وكمال  : 3

 09/08جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي  ،"، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريبوروبيةلتحسني وتفعيل الشراكة العربية األ
 .6، ص2004ماي 
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 :1التمويل عن طريق برنامج ميدا يكون وفقا للشروط التالية أو إن تقدمي املساعدات املالية
الشروط االقتصادية الكالسيكية: كتنفيذ املشاريع يف اآلجال احملددة واقرتاح مشاريع تدخل يف إطار تعزيز الشراكة األورو  -

 متوسطية وحمققة األهداف املتفق عليها.
 السياسية واملتعلقة أساس باحرتام الدميقراطية وحقوق اإلنسان.الشروط  -
 الشروط املتعلقة باحرتام وتنفيذ بنود اتفاقيات الشراكة املربمة ما بني االحتاد األورويب وشركائه املتوسطني. -

شكال التالية: مساعدات كما أن متويالت االحتاد األورويب ملختلف األنشطة واملشاريع يف إطار برنامج ميدا ميكن أن تأخذ األ
مالية غري مسرتجعة، رؤوس األموال اخلطرة، وحتسني نسب الفوائد على القروض املمنوحة من قبل البنك األورويب لالستثمار يف إطار 

 .%3متويله للمشاريع اليت تدخل يف محاية البيئة وهذا عن طريق ختفيض نسبة الفوائد وتقدر نسبة التخفيض بـ 
شاريع اليت يتم متويلها يف إطار برنامج ميدا وتنفيذها تستعمل املفوضية األوروبية وبالتعاون مع البلدان املستفيدة وبعد اختيار امل

حيث يبني لنا إجراءات ومراحل  Le système cycle de gestion de projetما يسمى بـ: نظام حلقة تسيري املشاريع 
 وكذا مراحل تنفيذها، وميكن توضيح هذا من خالل الشكل التايل:تصنيف واختيار املشاريع املمولة من قبل ميدا، 

 MEDA( : إجراءات تصنيف وتنفيذ المشاريع الممولة في إطار برنامج 01الشكل رقم )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالبة.من إعداد  المصدر: 
الذي يوضع من قبل املفوضية والسلطات  PINنستنتج من خالل الشكل أنه انطالقا من الربنامج االستداليل الوطين 

املختصة على مستوى كل دولة، يتم التعرف على املشاريع من قبل خرباء مت تعيينهم من قبل املفوضية األوروبية، ويتم اعتمادهم من 
 قبل الدولة املستفيدة من برنامج ميدا.

جلنة –التعرف عليها يتم تقدميها إىل جلنة خمتصة واملشاريع اليت يتم اختيارها من قبل املفوضية األوروبية بعد عملية 
MEDA-  ،تتكون من دول األعضاء يف االحتاد األورويب واملفوضية )باعتبارها مشاريع مرشحة لكي متول يف إطار برنامج ميدا

                                                           
 .19غنية العيد شيخي، مرجع سابق، ص : 1

MEDA [2+1]  

PIN 

 التعرف على املشاريع

 اقرتاح التمويل

 MEDAجلنة  –املوافقة على متويل املشاريع 

 ومتابعتهاتنفيذ املشاريع 

 التقييم
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يتم تقدميها إىل جلنة ميدا  وبعد املوافقة على متويل املشاريع املختارة من قبل املفوضية األوروبية( مرات سنويا 10األوروبية فتجتمع 
MEDA  وهذا للنظر فيما إذا كانت سوف متول يف إطارMEDA ال. أو 

اهليئة املستفيدة من التمويل املقدم من قبل املفوضية األوروبية، فهذه األخرية  أو عدها يتم تنفيذ املشاريع من قبل الدولةب
العملي للمشروع وتتم عملية املتابعة بواسطة بعثات املفوضية لدى الدول  املشاريع سوف تتابع مجيع مراحل التنفيذ ةباعتبارها ممول

 الشريكة )سفارات االحتاد األورويب(.
مث يتم تقييم كل مشروع أثناء اإلجناز وكذلك يف موعد انتهاء األشغال به واحملدد مسبقا يف عقد التمويل بني كل من املفوضية 

 األوروبية والدولة املستفيدة.
عدم حتقيقه لألهداف املتفق عليها سوف يكون  أو شروع ممول يف إطار الربنامج يف اآلجال احملددة لهاملعدم إجناز  ويف حالة

 له تأثري سليب يف عمليات التمويل املستقبلية واليت ميكن أن يستفيد منها الشريك املتوسطي يف تنفيذ مشاريعه.
 (2000-1991) 1برنامج ميدا  .3.1

األورويب يف إطار االتفاقية والربامج خطة اقتصادية هدفها دعم الدول املتوسطية من أجل تسهيل عمليات اعتمد االحتاد 
رويب كتمهيد لدخوهلا السوق املشرتكة، حيث بلغت جمموع أو  اإلصالح االقتصادي وإقامة مشاريع إمنائية يف هذه الدول بدعم مايل

 رو.أو  مليار 3,4( مبلغا قدره 1995/1999للفرتة) املوارد املالية اليت مت رصدها ضمن برنامج ميدا
من جمموع املوارد املالية يف إطار برنامج ميدا إىل التعاون الثنائي بني االحتاد األورويب ودول جنوب وشرق  %85حيث وجهت 

مج املايل هي اجلزائر وأهم الدول اليت استفادت من هذا الربنا، درجة قابليتها للتمويل الثنائي املتوسط كل دولة على حدى حسب
 ومصر واألردن ولبنان وسوريا وتونس والسلطة الفلسطينية.

لالحتاد األورويب وخصصت نسبة  15دولة متوسطية والدول  12الباقية إىل التعاون اجلهوي بني  %12يف حني مت ختصيص 
 .1إىل مكتب التعاون الفين 2%

 الشكل املواليني:و  و ميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
التكامل ضمن الندوة الدولية حول "مقمة مداخلة ، األوروبية في ظل النظام العالمي الجديد-العربيةاألبعاد االقتصادية لتجربة الشراكة : سوامس رضوان وبوقلقول اهلادي،  1

جامعة فرحات عباس،  ،منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب "،االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوروبية

 .100-99، ص ص 2004ماي  09/08سطيف، يومي 
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 (1999-1991) 1(: المبالغ المالية المخصصة للدول المتوسطية في اطار برنامج ميدا 09لجدول رقم )ا

 روأو  الوحدة:مليون
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 باالعتماد على: الطالبةمن اعداد  المصدر :

- Commission européenne : le processus de Barcelone ,cinq après ,office des publications 

officielles des communautés européennes,Luxembourg,2000,p21. 

 

 

 (09اجلدول رقم) معطيات باالعتماد على EXELمستخرج  المصدر :

 من خالل حتليل  اجلدول والشكل يتضح ما يلي : 
 اما بقية الدول فتعترب املساعدات املالية املقدمة ، سوريا مل تستخدم املبالغ املخصصة هلا اال يف حدود تقرتب من الصفرن أ

متواضعة وغري كافية لتمويل خمتلف املشاريع االقتصادية واالجتماعية يف هذه الدول حيث ترتاوح نسبة  1يف اطار برنامج ميدا 
%  األردن ........يف حني مل تتجاوز نسبة املبالغ  43،%  اجلزائر 18، % للسلطة الفلسطينية 49ب:استخدامها لألموال املعتمدة 
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 المبالغ المالية المخصصة لكل بلد في اطار برنامج ميدا خالل الفترة (: 08)الشكل رقم 
(1995-1999   ) 

 المبالخ المخصصة

 المبالغ المدفوعة

 نسبة التنفيذ المبالغ المدفوعة المبالغ المخصصة التعاون الثنائي
 %18 30 164 اجلزائر

 %49 54 111 ةالفلسطينيالسلطة 
 %23 157 686 مصر

 %43 108 254 االردن
 %1 1 182 لبنان

 %19 127 656 املغرب
 %0 0 99 سوريا
 %39 168 428 تونس
 %4 15 375 تركيا

 %22 660 2955 اجمالي الثنائي
 %48 230 480 التعاون االقليمي

 %26 890 3435 االجمالي
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% بالنسبة إلمجايل املساعدات 26، %48% اما على الصعيد االقليمي فلم تتجاوز هذه النسبة 22املدفوعة جملموع التعاون الثنائي
 الثنائية واإلقليمية .

وسط ليست قادرة على استخدام االموال املخصصة هلا اي ان املشكلة ليست فقط يف نقص من الواضح ان دول جنوب املت●
 االموال وإمنا يف عدم القدرة على انفاقها ويعود هذا اىل اسباب هيكلية تتمثل يف ضعف القدرة االستيعابية هلذه االقتصاديات .

 خمصص اىل ما يلي :  كما يعود سبب ضعف املبالغ املالية املقدمة فعليا مقارنة مبا هو●
تعدد اإلجراءات اإلدارية اخلاصة بآلية  عمل برنامج ميدا على مستوى املفوضية االوروبية عند كل مرحلة من مراحل متويل  -

 النشاطات واملشاريع .
ضح وجود عالقة بني اشرتاط املفوضية األوروبية السرعة يف تنفيذ الدول املعنية لاللتزامات الواردة يف اعالن برشلونة ومن الوا -

معدل استخدام هذه االموال وسرعة املفاوضات اخلاصة بالشراكة كما هو احلال بالنسبة لسوريا الىت مل تنته معها املفاوضات حلد 
 الساعة .

وعلى صعيد آخر فإن معظم هذه األموال املخصصة لربامج اإلصالح اهليكلي وتنشيط القطاع اخلاص ومراقبة الشريط 
 1وتتطلب عملية تنفيذها وقتا أطول نسبيا مما هو متوقع .صعبة مجيعها برامج ذات طبيعة  الساحلي وهي
        (2001-2000) 2برنامج ميدا  .4.1

يشمل مبالغ  2698/2000االحتاد االورويب قرارا جديدا رقم  ساختذ جمل 1999مع هناية  1بعد تقييم مرحلة ميدا 
رو وهو أو  مليار 5.350ب وحدد املخصص هلذه الفرتة  2ميدا ب واملسمى  2000/2006املساعدات املالية لشركائه اخلاص بالفرتة 
 املبلغ يعد مرتفع نوعا ما مقارنة بسابقه .

من خالل اجلدول ( 2005-2000) خالل الفرتة 2اطار برنامج ميدا ميكن توضيح املبالغ املالية املخصصة لكل بلد يف 
  :التايل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
1
 .04ص ، مرجع سابق ، لجبلالطاهر هارون وعادل ب:  
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 روأو  الوحدة: مليون                (2001-2000)للدول المتوسطية خالل الفترة  2(: الخطة المالية لبرنامج ميدا 10رقم ) جدولال
 

 باالعتماد على :  الطالبةمن اعداد االمصدر :
- Commission Européenne ,Evaluation à mi–parcours du programme  MEDA 2 , Rapport Final ,Office de coopération Europe Aid , Rotterdam 

18/07/2005,p38. 
 

 

 2000-2005 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات 

 التعاون الثنائي
املبلغ 

 املخصص
املبلغ 

 املدفوع
املبلغ 

 املخصص
املبلغ 

 املدفوع
املبلغ 

 املخصص
املبلغ 

 املدفوع
املبلغ 

 املخصص
املبلغ 

 املدفوع
املبلغ 

 املخصص
املبلغ 

 املدفوع
املبلغ 

 املخصص
املبلغ 

 املدفوع
املبلغ 

 املخصص
املبلغ 

 املدفوع
نسبة 
 التنفيذ

 %42 114,0 273,0 39,1 40,2 42,2 51,0 15,8 41,6 11,0 50,0 5,5 60,0 0,4 30,2 اجلزائر

 %99 426,0 430,0 98,4 79,7 93,3 72,5 60,3 81,1 80,6 100,0 62,2 0,0 31,2 96,7 السلطة الفلسطينية

 %106 492,9 464,0 132,8 110,5 150,6 159,0 56,9 103,8 25,7 78,0 62,5 0,0 64,4 12,7 مصر
 %109 284,6 262,0 42,0 57,6 50,6 35,0 46,9 42,4 49,7 92,0 10,9 20,0 84,5 15,0 االردن
 %130 130,8 101,0 27,4 27,3 40,9 18,0 24,1 43,7 5,7 12,0 2,0 0,0 30,7 0,0 لبنان

 %80 655,4 816,0 212,4 138,9 157,7 151,8 102,4 142,7 101,9 122,0 41,1 120,0 39,9 140,6 املغرب
 %40 64,0 160,0 25,0 24,3 18,2 53,0 10,1 0,7 8,5 36,0 1,9 8,0 0,3 38,0 سوريا
 %89 400,0 447,0 82,3 118,4 74,0 22,0 69,3 48,7 89,5 92,2 69,0 90,0 15,9 75,7 تونس

 %87 2567,7 2953,0 659,4 596,9 627,3 562,3 385,8 504,7 372,6 582,2 255,1 298,0 267,3 408,9 التعاون الثنائي

 %69 600,2 875,0 122,4 135,2 173,8 135,3 111,9 110,0 81,4 29,4 62,7 305,3 48 159,8 التعاون االقليمي

 %83 3167,9 3828,0 781,8 732,1 801,1 697,6 497,7 614,7 454,0 611,6 317,8 603,3 315,3 568,7 االمجايل
 %55  نسبة التنفيذ 

 
53% 

 
74% 

 
81% 

 
115% 

 
101%  
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 (.10اجلدول رقم ) معطيات باالعتماد على EXELمستخرج  المصدر:

 من خالل حتليل اجلدول والشكل يتضح ما يلي :
وذلك من خالل النسبة بني املدفوعات واللتزامات الىت زادت  1عرف حتسنا كبريا مقارنة بربنامج ميدا  2أن برنامج ميدا  -

% عام  55ارتفعت النسبة بني املدفوعات وااللتزامات من حيث ، 2يف برنامج ميدا  % 83اىل  1يف ظل برنامج ميدا   % 29من 
 . 2005% عام    103اىل  2000

وبالرغم من بعض التدابري اليت قام هبا االحتاد االورويب يف جمال تسهيل حصول الشركاء على املساعدات املالية يف اطار  -
 يع احتياجاهتم من التمويل .الربنامج اال ان املخصصات السنوية لكل شريك بقيت متواضعة وال تغطي مج

رو ولكن مل يدفع إال أو  مليون 6888فقد مت ختصيص مبلغ  2+ميدا  1[ ميدا  2006-1995اما إذا اخذنا الفرتة ] -
 رو موزعة على كل البلدان الشريكة مع وجود اختالف يف املبالغ املخصصة لكل شريك وكذا يف نسبة الدفع .أو  مليون 4043

  ( 2001-1991)تقييم برنامج ميدا  .1.1
-1995ميكن تقييم الربنامج من خالل املقارنة بني املبالغ املالية املخصصة لكل بلد يف اطار برنامج ميدا خالل الفرتة )

اكرب  2يتضح لنا ان املبالغ املمنوحة يف اطار برنامج ميدا  املواليني (10) والشكل( 11رقم )من خالل حتليل اجلدول ف ، ( 2005
 : 1ويعود هذا اىل مجلة من االصالحات واملتمثلة يف  1منحت يف اطار برنامج ميدا  من تلك الىت

واليت مسحت بالتنفيذ بشكل أسرع وأكثر  2000االصالحات اهليكلية اليت قامت هبا املفوضية اجلديدة ابتداًء من سنة  -
دخال أساليب جديدة يف العمل وإطالق حيث قام هذا املكتب بإ 2001ر ومتوسطي أو  عقالنية وذلك بتأسيس مكتب التعاون

 ...اخل . 2002عملية نقل السلطات عام 
، رفع مستوى التنسيق والرتابط وحتسني درجة فعالية ادوات التعامل بانتهاج اسلوب يتسم بقدر كبري من التنسيق والرتابط -

 يع حسب االولوية وحتدد بالتشاور.ووضع املشار  ، واجلمع بني كافة مراحل املشروع من الربجمة حىت التقييم النهائي
حتقيق توازن افضل بني املشروعات اهلامة والذي يرتكز على االصالحات الكبرية الىت مت تنفيذها لدى الشركاء املتوسطيني  -

 والقيام مبشروعات ذات طابع اكثر كالسيكية فيما يتعلق باملساعدات الفنية .
مبقتضاها مت اعادة توزيع قوة بشرية متخصصة من بروكسل اىل البعثات  والىت 2002اطالع عملية نقل السلطات عام  -

مما ادى اىل االسراع يف معدل التنفيذ وحتسني جودة املشروعات الثنائية يف منطقة حوض ، التابعة للمفوضية يف الدول املتوسطية

                                                           
1
 .100- 99ص ص ، مرجع سابق، عديسة شهرة : 
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بل البعثات حتت اشراف املقر الرئيسي اضافة حيث يتم حاليا ادارة   تلك املشروعات بصورة مباشرة من ق، 2003املتوسط منذ عام 
 بعض الربامج االقليمية البعثات . علىنقل السلطة  2004اىل ذلك بدأ يف عام 

                                                                            (2001-1991 )(: مقارنة المبالغ المالية المخصصة للدول المتوسطية في اطار برنامج ميدا خالل الفترة11جدول رقم )ال
 روأو  الوحدة : مليون

 (2001-1991ميدا ) (2001-2000) 2ميدا (1999-1991)  1ميدا  البرنامج

 التعاون الثنائي
المبلغ 

 المخصص
المبلغ 
 المدفوع

نسبة 
 التنفيذ

المبلغ 
 المخصص

المبلغ 
 المدفوع

 نسبة
 التنفيذ

المبلغ 
 المخصص

المبلغ 
 المدفوع

نسبة 
 التنفيذ

 %33 144,2 437 %42 114 273 %18 30,2 164 الجزائر

 %89 480 541 %99 426 430 %49 54 111 السلطة الفلسطينية

 %57 650 1150 %106 492,9 464 %23 157,1 686 مصر
 %76 393 516 %109 284,6 262 %43 108,4 254 االردن
 %47 132 283 %130 130,8 101 %1 1,2 182 لبنان

 %53 783 1472 %80 655,4 816 %19 127,6 656 المغرب
 %25 64 259 %40 64 160 %0 0 99 سوريا
 %65 568 875 %89 400 447 %39 168 428 تونس

 %58 3214 5533 %86 2567,7 2953 %25 646,5 2580 التعاون الثنائي
 %61 829 1355 %69 600,2 875 %48 228,8 480 التعاون االقليمي

 %59 4043 6888 %82 3167,9 3828 %29 875 3060 االمجايل
  باالعتماد على:  الطالبةمن اعداد  المصدر :

مداخلة مقدمة للملتقى لماذا االختالف؟، PHAREو MEDAالمساعدات المالية في اطار برنامج  ، عادل بلجبل، طاهر هارون -
 13/14يومي  سطيف،، جامعة فرحات عباس املتوسطة"،، على منظمة املؤسسات الصغرية، انعكاسات الشراكة على االقتصاد اجلزائري الدويل حول "اثار

 . 04، ص 2006نوفمرب 

 
 (.11اجلدول رقم )معطيات باالعتماد على  EXELمستخرج  المصدر :
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المقارنة بين نسبة المبالغ المالية المدفوعة للدول المتوسطية في اطار برنامج ميدا خالل الفترة (:10)الشكل رقم 
(1995-2005) 

   1نسبة المبالغ المدفوعة في ميدا 

 2نسبة المبالغ المدفوعة في ميدا 
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روبا الشرقية والوسطى يف أو  قورنت مبا مينحه االحتاد االورويب لدولن املبالغ املقدمة يف اطار برنامج ميدا تبقى ضعيفة اذا ما إ
رو يف سبيل تأهيل أو  مليار 41حيث خصص هلا ما يقارب  ISPAوبرنامج  SAPARDوبرنامج  PHAREاطار برنامج 

 وميكن توضيح حمتوى هذه الربامج من خالل اجلدول التايل :، 1قتصادياهتا إ
 روبا الشرقية والوسطىأو  مة لدولبرامج المساعدات المقد :(12جدول رقم )ال

 البيان )المحتوى ( البرنامج
PHARE -  وبناء املؤسسات احلكومية . الدميقراطيمتويل عملية التحول 

 متويل االستثمار الىت ال متول من طرف الربامج االخرى . -
 مليار يورو . 1.560رصد له ميزانية سنوية قدرها  -

ISPA -  البيئة . احمليط، ، القواعد اهليكلية )املنشأة القاعدية (النقلمتويل 
 مليار يورو  . 1.040رصد له ميزانية سنوية بقدر  -

SAPARD - . تنمية املناطق الريفية 
 .عة داخل الدول املرشحة لالنضمام ترقية الزرا -
 مليون يورو . 250ب رصد له ميزانية سنوية تقدر  -

مداخلة مقدمة للملتقى ، لماذا االختالف ؟ PHARE  أو MEDAالمساعدات المالية في اطار برنامج  ، الطاهر هارون وعادل بلجبلالمصدر : 
 13/14يومي  ، سطيف، جامعة فرحات عباس، "على االقتصاد اجلزائري وعلى منظمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اثار وانعكاسات اتفاق الشراكةالدويل حول "

 .06ص  ، 2006
ربا الشرقية والوسطى أو  مليار يورو لتأهيل دول 67.23حوايل  2000/2006حيث خصص االحتاد االوريب خالل الفرتة 

وهو ما تشري اليه احصائيات ، حة لالرتفاع ىف السنوات القادمة*والتغلب على الصعوبات الىت تعيق عملية االنضمام وهي مبالغ مرش
 يل :اجلدول التا

مجموع المساعدات الفنية المقدمة للدول المرشحة لالنضمام لالتحاد االوروبي خالل الفترة  :(  13جدول رقم )ال
(2000-2001 ) 

 الوحدة : مليون يورو 
 اجملموع  2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

 مساعدات ما قبل االنضمام وتتضمن :
- PHARE 
- ISPA 
- SAPARD 

3120 3120 3120 3120 3120 3120 3120 21840 
1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 10920 
1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 7280 

520 520 520 520 520 520 520 3640 
 مصاريف مرتبطة باالنضمام وتتضمن :     

 الزراعة -
 مصاريف اخرى -

_ _ 4140 6710 8890 11440 14210 45390 
_ _ 1600 2030 2450 2930 3400 12410 
_ _ 2540 4680 6440 8510 10810 33180 

 67230 17330 14560 12010 9830 7260 3120 3120 المجموع 
Source : Andre Gautier ,la construction Européenne Etape et Enjeux ,3

éme 
édition Edition 

Bréal , Paris , 2003 , p 338 

 

                                                           
1
 .06ص، الطاهر هارون وعادل بلجبل مرجع سابق : 
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                             B.E.Iبرنامج البنك االوروبي لالستثمار  .2
يف اطار ساهم البنك يف متويل مشاريع يف خمتلف اجملاالت يف الدول املستفيدة من هذا الربنامج  1995منذ اعالن برشلونة 

 الشراكة االورومتوسطية .
لالحتاد االورويب حيث يرتكز البنك على املوازنة هو مؤسسة مالية تابعة :  تعريف البنك االوروبي لالستثمار .1.2

كما يتمتع باالستقاللية املالية داخل اطار نظام الشراكة وتتثمل مهمة بنك االستثمار االورويب يف ،  املالية لالحتاد يف جتميع رأمساله
روبية داخل منطقة الشراكة وخصوصا اجلهة حتقيق االهداف املالية لالحتاد االورويب واملتمثلة يف التمويل طويل األجل للمشاريع االو 
 .1اجلنوبية حلوض املتوسط وذلك بإتباع القواعد املالية وقواعد التسيري البنكي بشكل صارم 

متويل سوق رؤوس االموال واملشاريع التنموية لدول اجملموعة االقتصادية االوروبية  اىليهدف  1958حيث تأسس يف جويلية 
 من اتفاقية تأسيسه  . 130حبسب املادة 

حيث يعمل بنك االستثمار االورويب كبنك مستقل لالحتاد االورويب للتعامل مع القطاع اخلاص والقطاع احلكومي والعام عن 
 2 .قيق التنمية املتوازنة داخل االحتاد االورويبطريق تقدمي القروض والضمانات لتح

:يعمل البنك االورويب لالستثمار على دعم جتديد الشراكة االورومتوسطية  آليات تمويل البنك االوروبي لالستثمار .2.2
رويب لالستثمار جمموعة حيث يقدم البنك االو  ، وذلك يف اجتاه تقوية التعاون االقتصادي واملايل بني االحتاد االورويب والدول املتوسطية

من املنتجات املالية املوزعة حسب استحقاقها وحجمها اىل فئات خمتلفة وأهم الطرق املستخدمة من طرف البنك لتمويل خمتلف 
  3املشاريع يف املنطقة ما يلي :

 رو .أو  مليون 25ال تتعدى مبلغ  قروض موجهة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر للمشاريع الىت -
 تدعيم رأس املال ومواجهة املخاطر . -
 رو.أو  مليون 25قروض مباشرة ]القروض الفردية[ لتمويل املشاريع اخلاصة اليت تتجاوز مبلغ  -
 آليات التمويل اهليكلي . -

عامال أساسي  يعد بنك االستثمار االورويبمتوسطية : نشاطات البنك االوروبي لالستثمار في منطقة االورو .3.2
ساهم البنك يف متويل  1995،ومنذ اعالن برشلونة 1974متوسطية منذ سنة  للتنمية االقتصادية واالستقرار يف دول الشراكة االورو

 . 2007رواىل غاية أو  مليار 7.4ب البيئة (حيث يتوفر البنك على رصيد يقدر ، املوصالت، عدة مشاريع اقليمية ضخمة )الطاقة
اىل تقدمي قروض موزعة   2001اجلغرايف أدت تدخالت البنك االورويب لالستثمار منذ انشائه اىل غاية على املستوى ف
 :  :4كالتايل

 % لدعم القطاع اخلاص . 27.6 -
 % حلماية البيئة . 24.6-
 % لتثمني موارد الطاقة وتوزيعها . 26.4 -
 % لدعم قطاع االتصاالت . 21.5 -

 :2مله يف اجملاالت االتيةكما يعمل البنك على تعميق ع   

                                                           
  . 628ص  ،مرجع سابق، الياس بن ساسي ويوسف قريشي:   1
2
 . 29ص  ، 2004 ،االسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، التوقعات–الحقائق االثار التجارية والمصرفية –اليورو العملة االوروبية الموحدة ، راغب النجارفريدة :  

3
 . 629-625ص ، ،مرجع سابق صالياس بن ساسي ويوسف قريشي : 

4
 .629ص  ، املرجع السابق : 

2
 .106ص ، مرجع سابق ، عديسة شهرة: 
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 دعم عمل االحتاد يف كافة احتاد دول املتوسط لتحقيق فضاء مشرتك من االمن واالستقرار . -
تسيري تنمية التعاون االقليمي بواسطة دعم مشاريع فعلية تعمل على تقريب البلدان املتوسطية الشريكة فيما بينهما )  -

 مشال (.-)جنوبجنوب (او مع االحتاد –التعاون جنوب 
تعزيز االستثمار االجنيب املباشر لالحتاد االورويب يف الدول املتوسطية الشريكة وتنمية املقاوالت املشرتكة بني العمالء  -

 واالوربيني واحملليني .
 متويل املشاريع ذات الطابع االجتماعي .  تعزيز -
لتقارب بذلك  املبالغ اليت مت قراضها يف الفرتة  2006رو حبلول سنة أو  مليار   10إىل 8ختصيص غالف مايل يرتاوح بني  -

 1رو. أو  مليار 12.6اليت مل تتجاوز ، 2001، 1974املمتدة بني 

تطور حجم القروض املقدمة من قبل البنك األورويب للدول املتوسطية  خالل الفرتة  انيوضح املواليني  الشكل، و اجلدول
 . (2003-  1992)املمتدة 

 ( 2003-1992)( :تطور حجم قروض البنك األوروبي لالستثمار للدول المتوسطية 14الجدول رقم )
 روأو  الوحدة :مليون

 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 السنوات
 2100 1803 1476 1214 1002 966 1127 684 1159 768 650 329 حجم القروض الممنوحة

 باإلعتماد على : الطالبةمن إعداد المصدر :
مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم رسالة ، أثار برامج التمويل األوروبية على اعادة تأهيل القطاع الصناعي الجزائري، بوهيدل سليم -
 .44،ص2004/2005، بسكرة ، جامعة حممد خيضر ، متويل، ختصص نقود، االقتصادية

 .( 14اجلدول رقم ) معطيات باالعتماد على EXELمستخرج  المصدر:
ليصل  1992رو يف سنة أو  مليون 329من  ارتفعالشكل نالحظ التطور املسجل حلجم القروض حيث  و من خالل اجلدول

رو أو  مليار 1.159رو بعدما كان أو  مليون 684مل يتجاوز  حيث 1996ليسجل اخنفاضا سنة  2003رو سنة أو  مليار 2.1إىل 
 حيث حافظ غلى نفس الوترية. 1999سجلها هو االرتفاع  املستمر حلجم القروض اعتبارا من سنة لكن أهم نقطة  1995سنة 

                                                           
1
، ختصص نقود ومتويل ، مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية رسالة ، آثار برامج التمويل اآلوروبية على اعادة تأهيل القطاع الصناعي الجزائري ، بوهيدل سليم : 

 .42ص  2004/2005، بسكرة ، جامعة حممد خيضر
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  تطور حجم قروض البنك االروربي لالستثمار للدول المتوسطية خالل الفترة( : 11)الشكل رقم  
(2003-1992) 

 حجم القروض الممنوحة
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يعترب مقبوال اذا ما قرن بالسنوات السابقة لكن ذلك يبقى غري كاف باعتباره  2003و بالرغم من أن املبلغ املنخفض لسنة 
 االنفتاح االقتصادي .  مطالبة بتكييف اقتصادياهتا  مع متطلبات مرحلة ، موجه لعشرة دول

 -1995 )رو خالل الفرتةأو  مليون 9492كما قام البنك األورويب لالستثمار بتقدمي قروض وصلت إمجايل قيمتها إىل 
 ، حيث شهدت القروض اليت يقدمها البنك األورويب لالستثمار زيادة كبرية خالل السنوات األخرية.( 2003

 التايل:ل اجلدول وميكن توضيح توزيع هذه القروض من خال
 .(2003-1991)(: التمويالت المخصصة من البنك األوروبي لالستثمار خالل الفترة  11الجدول رقم ) 

 روأو  الوحدة: مليون
 نسبة القروض المخصصة القيمة الدولة

 %0 43 مالطا
 %1 68 الكيان الصهيوين

 %2 230 السلطة الفلسطينية
 %3 290 سوريا
 %4 351,2 األردن
 %4 375 لبنان
 %7 669 قربص
 %12 1174,8 اجلزائر
 %13 1195,3 تونس
 %16 1484,3 مصر
 %16 1548,9 املغرب
 %22 2062,5 تركيا

 %100 9492 اإلمجايل
 باالعتماد على: الطالبةمن اعداد  المصدر:

- Délégation de la commission européenne , banque européenne d’investissement, site 

d’internet : http://www.deldza.ec.europa.eu/fr/ue_med/site_bei.htm    consulte le 05/02/2014  a 10 :40. 

 

( الكيان الصهيوينشروط تفضيلية للدول الشريكة )باستثناء تركيا و وقد التزم البنك األورويب لالستثمار مبنح هذه القروض وفق 
 كما هو موضح يف اجلدول التايل:،  روأو  مليون 6471,6قدرت بـ  (2002-1995)خالل الفرتة 

 
 

 
 
 
 

http://www.deldza.ec.europa.eu/fr/ue_med/site_bei.htm


 متوسطية االورو الشراكة التفاقية العام اإلطار                                       األول:             الفصل

79 

 (.2002-1991(: التمويالت الممنوحة من البنك األوروبي لالستثمار خالل الفترة ) 11الجدول رقم )
 نسبة القروض الممنوحة /القروض المخصصة القروض الممنوحة القروض المخصصة التعاون الثنائي

 %12 34,5 290 سوريا

 %40 149,5 375 لبنان

 %41 95,3 230 السلطة الفلسطينية

 %54 731,8 1359,3 المغرب

 %55 819 1484,3 مصر

 %58 697,9 1195,3 تونس

 %64 746,4 1174,8 الجزائر

 %70 254,4 363,2 االردن

 %55 3528,8 6471,9 االجمالي
 باالعتماد على: الطالبةمن اعداد  المصدر:

 ،-دراسة حالة الجزائر –انعكاسها على التجارة الخارجية ، المتوسطة، دور الشراكة االورو متوسطية في تاهيل المؤسسات الصغيرةغنية العيد شيخي، -
 . 29، ص 2009،  النقدي، جامعة دمشق، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص االقتصاد املايل

من خالل حتليلنا للجدول ميكن القول أن حجم القروض امللتزم هبا من قبل البنك لصاحل الشركاء خمتلفة من دولة إىل أخرى 
رو أو  مليون 400بعض الدول كاجلزائر ومصر وتونس واملغرب يف حني ال يتجاوز يف دول أخرى رو يف أو  حيث جندها جتاوزت مليار

ويعود ضعف نسب التسديد إىل أسباب خمتلفة من دولة إىل أخرى خاصة  %55مع العلم أن نسبة التسديد الفعلية ال تتجاوز نسبة 
تفق عليها يف عملية اإلجناز، باإلضافة إىل األسباب األمنية كما االقتصادية كعدم استكمال متويل املشاريع لعدم احرتام اآلجال امل

 .1حدث يف اجلزائر حيث توقفت العديد من املشاريع نظرا للظروف األمنية الصعبة اليت عاشتها البلد
 F.E.M.I.Pالهيئة األوروبية لالستثمار والشراكة   .3

 2003رو سنة أو  مليار 2,1الدول املتوسطية مستوى قياسي قدر بـبلغ حجم القروض املقدمة من طرف بنك االستثمار األورويب إىل 
ل سنة كاملة من نشاط اهليئة األوروبية لالستثمار والشراكة التابعة للبنك واليت جاءت لتأكيد الدور احليوي الذي يلعبه أو  واليت متثل

 البنك يف دعم التنمية االقتصادية واالستقرار يف املنطقة.
أسست اهليئة األوروبية لالستثمار والشراكة يف أعقاب اجمللس  وروبية لالستثمار والشراكة:التعريف بالهيئة األ .1.3

متوسطية، حيث ارتكز قرار اجمللس على تقوية  ، ومتثل هذه اهليئة تطور ملحوظ للشراكة األورو2002األورويب لربشلونة يف مارس 
 .2األورويب لالستثماراجلانب املايل للشراكة األورو متوسطية من طرف البنك 

على أنه غالف مايل إضايف خمصص للدول املتوسطية من قبل البنك  اهليئة األوروبية لالستثمار والشراكة ويعرف هذا برنامج
 .3األورويب لالستثمار لغرض دعم النمو االقتصادي واالستقرار السياسي واالجتماعي يف هذه الدول

                                                           
 .30غنية العيد شيخي، مرجع سابق، ص : 1
 .109شهرة، مرجع سابق، ص عديسة : 2

 املوقع اإللكرتوين: برنامج التسهيالت األوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة، F.E.M.I.Pبرنامج  :3 
www.delsyn.cec.eu, consulté le : 17/11/2010 à 13 :25. 

http://www.delsyn.cec.eu/
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 :1فيما يليللهيئة  وتتمثل األهداف الرئيسية  الستثمار والشراكة:ألهداف الرئيسية للهيئة األوروبية لا .2.3
لوية خاصة لتنمية النشاطات االقتصادية للقطاع اخلاص واملشاريع أو  : أي إعطاءتنمية القطاع الخاص المحلي المستدام -

 اليت تساهم يف خلق بيئة مالئمة لالستثمار اخلاص.
مساعدة البلدان املتوسطية على حتديات العصرنة االقتصادية واالجتماعية وتعزيز : البنية التحتية االقتصادية واالجتماعية -

 .2010اندماجها اجلهوي يف أفق إحداث منطقة التبادل احلر األورو متوسطية حبلول عام 
قطاعات )ية : دعم متزايد ملشاريع التنمية اإلقليمية واالستثمارات املرتبطة بالتنمية البشرية واالجتماعالتكامل اإلقليمي -

 .(الصحة، التعليم، محاية البيئة
 : عمليات مساعدة لدعم سلسلة االقتصادي واخلوصصة يف البلدان املتوسطية املشاركة يف إعالن برشلونة.تغير المناخ -

تتضمن أشكال التمويل املقرتحة من قبل الربنامج فيما : لهيئة األوروبية لالستثمار والشراكةا أشكال تمويل برنامج .3.3
 :2يلي

 قروض طويلة األجل للمشاريع الكبرية )البىن التحتية(. -
فتح اعتمادات )قروض شاملة( للقطاع املايل واملصريف احملليني من أجل بعض الشركات اخلاصة إما على شكل قروض  -

 باملشاركة. أو طويلة األجل
ت إدارة بنك االستثمار األورويب تسمح له رهانات على جمازفة رأس املال ومتثل موارد من ميزانية االحتاد األورويب توضع حت -

 بالتدخل يف نشاطات ال تنطبق عليها القواعد اليت تسري على قروضها املصرفية اخلاصة مبواردها.
 أدوات مالية مستحدثة كالتزويد بأشباه الصناديق اخلاصة والقروض املشروطة، قروض اإلجيار على أساس الضمانات...اخل. -
 للمساعدة الفنية خمصصة بشكل أساسي للتعريف باملشاريع وحمتوياهتا وعملية إدارهتا. صناديق -

يساهم برنامج (: 2012-2002)تقييم برنامج الهيئة األوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة خالل الفترة  .4.3
 :3توسطية من خاللاهليئة األوروبية املتوسطية لالستثمار والشراكة يف التنمية االقتصادية يف الدول امل

 غري مباشرة. أو خلق فرض عمل سواء بطريقة مباشرة -
 تعزيز قطاعات األعمال التجارية اليت تساهم بصفة رئيسية يف التنمية االقتصادية. -
 املساعدة يف تشجيع ظهور ثقافة جديدة ملباشرة العمل احلر. -
 تيسري التجارة. -
 طاع اخلاص.توفري بنية حتتية للنقل وهتيئة مواتية لتنمية الق -
تلبية احتياجات البنية التحتية يف قطاع الطاقة وتوفري خدمات الكهرباء على حنو حيقق فعالية التكاليف لتلبية الطلب  -

 املتنامي على اخلدمات وكفالة أمن اإلمدادات.
 توفري قدرات إضافية على مستوى التجارة الدولية وتعزيز التنمية االقتصادية احمللية. -
 الشركات على النمو والتوسع على املدى البعيد وحتسني فرص احلصول على القروض الصغرية. مساعدة -

كان تركيزها على املشاريع االسرتاتيجية واليت من شأهنا إحداث   2012وحسب التقرير السنوي هلذه املؤسسة املالية اخلاص بـ 
 4كما يلي:  تغيريات واضحة لالقتصاديات احمللية

                                                           
1 :FEMIP- Rapport annual-2012, p15.site internet :  www.eid.europa.eu/attachments/country/femip-annual-2012-

ar-pdf, consulté le : 26/01/2014 à 22 :00. 

 املوقع اإللكرتوين: الستثمار والشراكة،برنامج التسهيالت األوروبية المتوسطية ل F.E.M.I.Pبرنامج : 2 

www.delsyn.cec-eu. Consulté le : 17/11/2010 à 13 :25. 

3 : F.E.M.I.P, Rapport annual 2012,  op cit, p38. 
4
 : op cit,p 08. 

http://www.eid.europa.eu/attachments/country/femip-annual-2012-ar-pdf
http://www.eid.europa.eu/attachments/country/femip-annual-2012-ar-pdf
http://www.delsyn.cec-eu/
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قدم  2012رو، ويف أو  مليار 14,2البلدان املتوسطية  2002منذ سنة  F.E.M.I.Pل الذي وفره بلغ جمموع التموي -
 رو وذلك لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية للبلدان املتوسطية.أو  مليار 1,7استثمار حبوايل 

 رو يف املغرب لدعم التحول االقتصادي يف البالد.أو  بليون 1توقيع مشاريع بقيمة  -
 بليون يورو مما ميثل مستوى استثنائيا لتنفيذ مشاريع استثمارية على أرض الواقع. 1,5صرف  -
 من املشاريع على متويل مشرتك مع مؤسسات متويل دولية ووكاالت ثنائية تابعة لالحتاد األورويب. %63حصول  -
فرصة عمل  1000مؤسسة صغرية ومتوسطة جديدة من خالل قروض بنك االستثمار األورويب مما وفر  200متويل  -

 جديدة.
عملية مساعدة فنية مشلت إجراء دراسات إقليمية مبساعدة املروجني أثناء اإلدارة  15رو لصاحل أو  مليون 11,8ختصيص  -

 اليومية ملشاريعهم.
 وميكن توضيح توزيع هذه األموال حسب القطاع والدول من خالل اجلدول التايل:

 (.2012-2002حسب القطاع والبلد خالل الفترة ) F.E.M.I.P(: توزيع قروض 11الجدول رقم )
 روأو  الوحدة: مليون

 البيئة الطاقة 
خطوط 
 ائتمان

راس المال 
 البشري

 النقل الصناعة
راس المال السهمي 

 الخاص
 المجموع التنمية الحضرية

 500 الجزائر
   

72 
 

18 46 636 
 100 70 2288 مصر

 
511 490 58 45 3562 

 45 السلطة الفلسطينية
     

15 
 

60 
 89 592 111 الكيان الصهيوني

     
792 

 166 90 االردن
 

40 81 63 9 
 

449 
  لبنان

175 423 
  

135 7 
 

740 
 166 990 المغرب

 
300 604 1389 57 85 3591 

       مشاريع اقليمية
193 

 
193 

 2 90 105 130 107 150 475 سوريا
 

1059 
 3132 56 4 923 420 110 656 81 882 تونس

 14214 232 363 3090 1793 580 1375 1400 5381 المجموع
Source : FEMIP , Rapport annuel 2012, p 18. 

من خالل اجلدول نالحظ على مستوى التخصيص حبسب القطاع حصل قطاعا النقل والطاقة على أكثر من نصف األقراض 
مليون يورو ومت أيضا توقيع أربع  303توقيع أربعة مشاريع صناعية بلغت رو، ومت أو  مليون 956لصاحل مثانية مشاريع بلغ جمموعها 

رو واثنني من خطوط االئتمان للمؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم بلغت أو  مليون 24عمليات رأس مال سهمي  خاص جمموعها 
 مليون 115يف جمال التنمية احلضرية بلغا رو لدعم املؤسسات الصغرية ومتوسطة احلجم احمللية، كما مت توقيع مشروعني أو  مليون 115

 مليون 100رو إضافة إىل توقيع مشروع يف قطاع االبتكار بقيمة أو  مليون 62،5رو وعمليتني يف قطاع املياه والزراعة مبجموع أو 
 .1روأو 
 

                                                           
1: F.E.M.I.P, Rapport Annual 2012, p09. 
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 IEVPالشراكة و  الوسيلة االوروبية للجوار .4
( باعتماد أداة مالية جديدة لتعويض كل 2+1بعد برنامج ميدا ) يف إطار السياسية األوروبية للجوار قام االحتاد األورويب

لدول الضفة اجلنوبية واليت دخلت حيز التنفيذ يف  (IEVP)الوسيلة األوروبية للجوار والشراكة  أو الربامج السابقة أطلق عليها باألداء
 وميكن تقسيم ذلك على فرتتني: 2007جانفي 
الربامج املالية املتواجدة أصال،  أو متويل برامج سياسة اجلوار من الوسائلحيث مت : (2001-2004)الفترة األولى  -

 .1روأو  مليون 255واليت بلغت قيمتها حوايل 
مت استعمال الوسيلة املالية للجوار والشراكة لتعويض الوسائل السابقة، من أجل ضمان  :(2013-2001)الفترة الثانية  -

تنفيذ خطط العمل وتنفيذ سياسة احلوار يف اجململ )بني االحتاد األورويب والشركاء وكذلك بني الشركاء أنفسهم وحتديد للمشاريع 
رو وعلى مدى سبع سنوات )خارج أو  مليار 11,2ف مايل يقارب الشرقية...اخل، حيث خصص هلا غال-اجلنوبية، اجلنوبية-اجلنوبية

جمموع ميزانية برنامج ميدا  (2006-2000)ميزانية البنك األورويب لالستثمار، هذه املساعدات اليت فاقت مثيلتها يف الفرتة السابقة 
، وقد وجهت هذه املبالغ املالية 2رو، موجهة بذلك إىل البلدان اليت وقعت على خطة عمل لروسياأو  مليار 8,9أي   *TACIS و

من  يف إطار هذه األداة اجلديدة لتمويل عدة مشاريع مهمة منها: القطاع املايل، الشرطة، التنمية، املياه، النقل، اإلدارة، القضاء وغريها
 .3القطاعات األخرى

آلية مالية مبسطة باملقارنة مع برناجمي ميدا حيث يتم تقدمي األداة املالية للجوار والشراكة كأداة سياسية ويقصد منها تشكيل 
، ويتوجب على األداة املالية أن تكون قادرة على التأقلم مع تغيري األولويات وأن 2007اللذين حلت مكاهنما يف  TACISو

 تتمتع بصفة املرونة وجيب أن تستند على مبدأ التمويل املشرتك.
 روبا والربملان األورويب مها شريكان يف القرار.أو  كة لعملية قرار مشرتك أي أن جملسكما ختضع األداة املالية لسياسة اجلوار والشرا 

 :4ويتم تنظيم عمل اآللية األوروبية للجوار والشراكة كالتايل
 روبا، منطقة املتوسط.أو  مشولية إقليمية: سياسة اجلوار، منطقة شرق أو برامج إقليمية  -
دميقراطية، اهلجرة، مكافحة الفقر، حيث مت حتديد منظور متعدد السنوات برامج مواضيع متخصصة: حقوق اإلنسان، ال -

 لكل موضوع، على أن يتم حتديد برامج سنوية.
 من ميزانية اآللية املالية لسياسة اجلوار والشراكة. %60برامج لكل بلد، أكثر من  -
 عمل واليت تتقدم باجملال.برنامج احلكم الراشد ملن أجل تقدمي مساعدة أكرب للبلدان اليت وقعت على خطط  -
 .%5احتياطي للمشاريع اجلديدة واإلجراءات االستثنائية  -
 روبا.أو  ملنطقة شرق 3/1ملنطقة املتوسط  3/2تتوزع امليزانية بنسبة  -

                                                           
 .87بن منصور، مرجع سابق، ص ليليا : 1
 يهدف إىل تعزيز االنتقال حنو اقتصاد السوق وتعزيز الدميقراطية وحكم القانون يف الدول الشريكة يف أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. (2006-2000)للفرتة  TACISبرنامج   *
 ، املوقع اإللكرتوين:اسة الجوار األوروبيةيس : 2

90 plan, oun.net/euromedp/spip/IMG/doc/paquet-II, politique-de voisinage-ar-doc, p8, consulté le : 14/01/2014 à 
13 :40. 

 .218ليليا بن منصور، مرجع سابق، ص : 3
 ، املوقع اإللكرتوين:اسة الجوار األوروبيةيس:  4

90 plan, oun.net/euromedp/spip/IMG/doc/paquet-II, politique-de voisinage-ar-doc, p8, consulté le : 14/01/2014 à 
13 :40. 
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للدول نالحظ أن املساعدات املالية املقدمة من االحتاد األورويب  2007ويف األخري واستنادا لتقرير البنك الفرنسي يف ديسمرب 
عرفت  الستثمار والشراكةاملتوسطية الشريكة من خالل برنامج ميدا وقروض البنك األورويب لالستثمار ومساعدات اهليئة األوروبية ل

 :1( كمايلي18اجلدول رقم )من خالل ذلك  وميكن( 2013-1995تطورا خالل الفرتة )
 المتوسطية الشريكة(: تطور المساعدات المالية األوروبية للدول 18الجدول رقم )

 روأو  الوحدة: مليار
 1991-1999 2000-2001 2001-2013 

  5,4 0,9 برنامج ميدا
 * 7.5   الوسيلة األوروبية للجوار والشراكة
  0,5 4,6 قروض البنك األوروبي لالستثمار

 8.7 6  2002الهيئة األوروبية لالستثمار ابتداء من 
 16.2 11,5 5,5 المجموع
 2.3 1,7 1,4 السنوي المتوسط

 %35+ %21+  نسبة التطور
Source : François Magnan-Marionnet et Pascale Coutmine et Philippe Bonzou, le 

partenariat économique et financier euro-méditerranéen, Bulletin de la Banque de France 

N°168 Décembre 2007, p39. 
 من خالل اجلدول تبني مايلي:

 + ( 1999-1995( مقارنة بالفرتة )2006-2000خالل الفرتة )  %21عرفت املساعدات املالية تطورا بـ
حيث قدم هذا األخري من خالل اهليئة األوروبية لالستثمار ، من طرف البنك األورويب لالستثماروذلك نتيجة القروض املمنوحة 

 رو.أو  مليار 6( قروض مببلغ 2004-2002)والشراكة خالل الفرتة 
رو للدول املتوسطية والشريكة وقامت أو  مليار 1,3منحت اهليئة األوروبية لالستثمار والشراكة أكثر من  2006ففي سنة 
 بتوزيعها كما يلي:

 لدعم مشاريع البنية التحتية خاصة يف جمال الطاقة. 43% -
 حلماية البيئة. 24% -
 لدعم قطاع الصناعة. 15% -

 رو.أو  مليون 12,3ويف إطار املساعدات التقنية للهيئة األوروبية املتوسطية لالستثمار والشراكة قامت بتمويل عمليات مببلغ 
 + 2002( مقارنة بالفرتة )2013-2007خالل الفرتة ) %35كما ارتفعت هذه املساعدات املالية بنسبة-

لوسيلة األوروبية للجوار والشراكة، وكذلك القروض املقدمة من طرف ( وذلك نتيجة املخصصات املالية املقدمة من خالل ا2004
 .روأو  مليار 8,7البنك األورويب لالستثمار واليت بلغت 

 
 

                                                           
1 :François Magnan-Marionnet et Pascale coutmine et Philippe Bonzou, le partenariat économique et financier 

euro-méditerranéen, Bulletin de la Banque de France N°168 Décembre 2007, p38.  

 7,5للدول املتوسطية أي  3/2لدول شرق أوروبا و 3/1مليار أورو إال أن هذا املبلغ موزع كما يلي:  11,2كما ذكرنا سابقا أن املبلغ املقدم من خالل الوسيلة األوروبية للجوار قدر بـ   *
 مليار أورو لدول شرق أوروبا. 3,7مليار أورو للدول املتوسطية و
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 لشراكة األورو متوسطية )االستثمار األجنبي المباشر(التفاقية اثالثا: الجانب التقني 
دول العامل واليت تبني أن املبادالت تعددت مفاهيمها إىل لقد عرفت العالقات االقتصادية تطورا ملحوظا وسريعا فيما بني 

انتقال وتنقل األشخاص، السلع ورؤوس األموال، وهذا ما تؤكده نظريات التجارة اخلارجية يف ميدان التبادل الدويل، وتطور النظام 
 غالل املشاريع التنموية يف الدول.االقتصادي العاملي يف إطار العوملة عن طريق فتح اجملال أمام االستثمارات األجنبية واست

 ماهية االستثمار األجنبي المباشر .1
خيتلف االستثمار األجنيب املباشر يف مضمونه عن الشراكة االقتصادية، حيث يقوم على االنفراد باإلنتاج وامللكية الكاملة ٍلرأس 

 جه االستثمار األجنيب املباشر.أو  املال، بالرغم من أن الشراكة هي وجه من
يعرف االستثمار األجنيب بصفة عامة على أنه مجيع الفرص املتاحة : االستثمار األجنبي المباشر تعربف .1.1

لالستثمار يف األسواق األجنبية مهما كانت أدوات االستثمار املستخدمة، وتتم االستثمارات اخلارجية واألجنبية من قبل األفراد 
، حبيث يعرب االستثمار األجنيب املباشر على حصة ثابتة للمستثمر املقيم يف اقتصاد 1غري مباشر أو واملؤسسات املالية إما بشكل مباشر
 ما يف مشروع مقام يف اقتصاد آخر.

حيث يعرفه صندوق النقد الدويل على أنه: "ذلك النوع من أنواع االستثمار الدويل الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم يف 
مة يف اقتصاد آخر، وتنطوي هذه املصلحة على وجود عالقة طويلة األجل بني املستثمر اقتصاد ما على مصلحة دائمة يف مؤسسة مقي

 .2املباشر واملؤسسة، باإلضافة إىل متتع املستثمر بدرجة كبرية من النفوذ يف إدارة املؤسسة"
أكثر من  أو %10 ووفقا للمعيار الذي وضعه صندوق النقد الدويل يكون االستثمار مباشرا، حني ميتلك املستثمر األجنيب

أسهم رأس املال إحدى مؤسسات األعمال ومن عدد األصوات فيها حبيث تكون هذه احلصة كافية عادة إلعطاء املستثمر رأيا يف 
إدارة املؤسسة، كما يتميز هذا الشكل من أشكال التدفقات املالية عن غريه من األشكال األخرى بأنه يتضمن حتركات رأس املال ليس 

 .3حصص ملكية وإمنا يف شكل آالت وتكنولوجيا ومعرفة ومهارات فقط يف شكل
 :4لالستثمار األجنيب عدة أسباب ميكن ذكر أمهها فيما يلي أسباب االستثمار األجنبي المباشر: .3.1

 امتالك املستثمرين ملصادر دخل جديدة حتقق درجة من التوزيع لالقتصاد الوطين. -
 دائمة حيتاجها االقتصاد الوطين. سلعيةتأمني مصادر  -
االستفادة من االخنفاض النسيب لتكلفة عوامل اإلنتاج األخرى يف الدول املضيفة لالستثمار كإجيار األراضي، أجور  -

 العمال، مقارنة باملستويات العالية السائدة يف الدول الصناعية.
املستثمر األجنيب يستغل مزاياه التنافسية ألطول فرتة ممكنة، اخنفاض حدة املنافسة يف السعر واجلودة يف البلد املضيف جتعل  -

 خاصة إذا وجد ارتفاع يف الطلب على منتجاته يف البلد املضيف.
 حتقيق العوملة واإلسهام يف تدويل املنتجات وخلق املنتجات ذات شهرة عالية. -

 نوعني رئيسني من عوامل اجلذب وهي:كما تشري كثري من الدراسات أن االستثمارات األجنبية املباشرة حتتاج إىل 

                                                           
 .76، ص2004 عمان،، دار وائل للنشر،03الطبعة ، رات اإلطار النظري والتطبيقات للعمليةإدارة االستثماحممد مطر،  :1
مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف  رسالة، 2008-1998دراسة حالة الصناعة الصيدالنية –أثر الشراكة األورو متوسطية على تنافسية القطاع الصناعي الجزائري توايت حممد،  :2

 .23، ص2009/2010العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد صناعي، جامعة حممد خيضر، بسكرة، 
ار اجلامعية، ، الددراسة مقارنة: )تركيا، كوريا الجنوبية، مصر(–محددات االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر في البيئة االقتصادية العربية أمرية حسب ا،هل حممد،  :3

 .19، ص2004/2005اإلسكندرية، 
مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف  واقع وآفاق،–االستثمار األجنبي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد اجمليد أونيس،  :4

 .252، ص2006يل ر أف 17/18الدول العربية"، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 
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اخلسارة )اسرتداد رأس املال  أو الضمانات: الوسائل الكفيلة حبماية رأس املال املايل واملعرفة التكنولوجية ضد خطر الضياع -
 وحتويل األرباح(.

 اإلنتاج والنمو.احلوافز: السياسات اليت متكن املشروع األجنيب من حتقيق أكرب معدل لألرٍباح وحتقيق أعلى معدالت  -
تكمن أمهية االستثمار األجنيب املباشر حسب االقتصاد بني ذوي النظرة  أهمية االستثمار األجنبي المباشر:  .4.1

 :1التفاؤلية يف عدة نقاط أمهها
للمستثمر األجنيب خربات إعالنية وتسويقية وقنوات اتصال مسبقة باألسواق العاملية مما يؤدي إىل توسيع نطاق السوق  -

نيب احمللي وفتح أسواق عاملية جديدة أمام املنتجات احمللية وبالتايل إمكانية إقامة العديد من الصناعات املساعدة اليت متد املشروع األج
 الصيانة واإلصالح اليت حيتاجها املشروع األجنيب. أو باحتياجاته
ورهم احلقيقية وزيادة قدراهتم اإلنتاجية وهذا تؤدي االستثمارات إىل حتقيق وفرات اقتصادية للعمل تتمثل يف ارتفاع أج -

 بتدريب القوى العاملة على األساليب الفنية املتطورة ووسائل رفع الكفاءة اإلنتاجية.
استقدام االستثمارات األجنبية إىل الدول املضيفة يعد عالجا للظواهر غري الصحية مثل هجرة األدمغة ورؤوس األموال  -

 إلنتاجية من عمال ورؤوس أموال للعمل مع املستثمر األجنيب يف الداخل بدال من أن تسعى إليه يف اخلارج.وهذا بإبقاء هذه العوامل ا
 االستثمار األجنبي المباشر وإعالن برشلونة .2

إن املنافسة األوروبية للمنتجات الصناعية لدول الضفة اجلنوبية سيكون هلا أثر كبري على هذه الدول، ومن هنا فإن هذه الدول 
روبية وخاصة أن املساعدات املالية املقدمة وقروض البنك األورويب لالستثمار أو  تريد تعويض هذا اجلانب حبصوهلا على استثمارات

مية تبقى دائما غري كافية، أمام املشاكل الداخلية املعقدة اليت ستنجم عن االنفتاح، لذا يعترب القطاع الصناعي اجملال األكثر أمهية للتن
 ة وباعتباره اجملال املفضل لتكوين األرباح ورفع قدرة اإلنتاج.االقتصادي

إن السياسة األوروبية اجلديدة تكونت من أجل البحث عن إنعاش الطلب لدول الضفة اجلنوبية بنظام تفضيل غري متناظر أي 
ملعاملة باملثل مما كان له تأثري مباشر حرية النفاذ إىل أسواق دول الضفة اجلنوبية للمنتجات الصناعية األوروبية دون تبادل أي دون ا

 . 2على العرض نظرا لتأثري درجة االنفتاح على املنافسة
وهلذا البد من ترك اجملال لقوى السوق لتحقيق التوازن، حيث سيكون صعبا جدا بالنسبة لدول الضفة اجلنوبية إذا مل تعتمد 

وهلذا فإن اللجوء إىل رؤوس األموال األجنبية وخاصة تدفق االستثمارات  على قدراهتا اخلاصة يف اإلنتاج وختفيف مديونيتها الثقيلة
 األجنبية املباشرة هو شرط ضروري للرفع من اإلنتاجية ويعترب عامل رئيسي يف جناح االنفتاح.

رة على ومن املؤكد فإن االستثمار األجنيب خيضع للمبادرة اخلاصة، لكن تبقى حكومات دول االحتاد األورويب تتمتع بالقد
تطوير سياسة تشجيعية موجهة لتفضيل وجهتها حنو دول جنوب املتوسط وهذا يف حالة إمتام كافة اإلجراءات املطلوب اختاذها يف 

 نفس اجملال من طرف سلطات دول جنوب املتوسط.
وانب اإلجيابية اهلامة حيث وعموما فإن االستثمارات بني االحتاد األورويب والدول املتوسطية وفقا التفاقية الشراكة تعد من اجل

زيادة االستثمارات األجنبية املباشرة ذات التكنولوجيا العالية داخل الدول املتوسطية ميثل شرطا إلجناح هذه الشراكة، ألنه يؤدي إىل 
لالستثمارات ويف  حتقيق التنمية االقتصادية ورفع معدل النمو االقتصادي علما أن االحتاد األورويب يضم عددا من أهم الدول املصدرة

أملانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا، وزيادة هذه االستثمارات اجتاه الدول املتوسطية يساهم يف تقليل الفجوة وعدم ، مقدمتها بريطانيا
من إمجايل حجم تدفقات االستثمارات األجنبية يف الدول العربية  %37التكافؤ بني األطراف، حيث بلغت مسامهة دول االحتاد بـ

                                                           
 .64، ص2007، 5، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العددأزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية االستثمار األجنبيبن محودة حمبوب وبن قانة إمساعيل، :  1
 .76، ص مرجع سابقليليا بن منصور،  : 2
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املطروحة للبيع للقطاع اخلاص يف ظل عملية اخلصخصة،  أو توسطية حيث تتجه معظمها حنو شراء األصول العامة اململوكة للدولةامل
 .1توسيع منشآت قائمة أو أي أن هذه االستثمارات ليست باالستثمارات احلقيقية اليت تعتمد على إقامة املنشآت اجلديدة

يكون لديها حصة كبرية لعماهلا يف سوق العمل األجنيب داخل دول االحتاد األورويب،  كما أن مطالبة الدول املتوسطية أن
سيشكل اهتماما أكرب من االحتاد األورويب لضخ مزيد من االستثمارات املباشرة يف الدول املتوسطية ومنه توجيه هذه االستثمارات حنو 

العمالة واليت تؤدي إىل احلد من البطالة، وهي أحدا أهداف  إقامة مشاريع إنتاجية جديدة واليت سوف ختلق فرص عمل وتوظيف
االحتاد األورويب من اتفاقيات الشراكة ملعاجلة مشكلة اهلجرة واحلد منها، ويف املقابل يتطلب من الدول املتوسطية خلق مناخ جاذب 

ر الصرف، املباشرة وترسيخ االستقرار املايل وأسعلالستثمار وإصدار القوانني والتشريعات املناسبة لتشجيع دفع االستثمارات األجنبية ا
حيث أصدرت معظم الدول العربية املتوسطية قوانني لتشجيع االستثمار باإلضافة إىل امتالكها إىل العديد من عناصر ومقومات 

يف االسرتاتيجي، كما ميكن االستثمار مثل توفر األيدي العاملة الضخمة منخفضة األجر مبختلف مستوياهتا الفنية وأيضا موقعها اجلغرا
تطوير البنية األساسية اليت متكن الربط بني الدول املتوسطية واالحتاد األورويب لتسهيل حركة نقل السلع والبضائع واألشخاص بني مجيع 

 األطراف.
يبية موجهة خاصة فبعد مرور عدة سنوات على مؤمتر برشلونة بدأ شركاء االحتاد األورويب اجلنوبيني يف تطبيق عدة تغريات ضر 

للمستثمرين األجانب من خالل ختفيض الضرائب وإلغائها أحيانا يف بعض القطاعات االسرتاتيجية، ومنحت امتيازات لشركات 
التصدير من أجل جتسيد منطقة للتطور والتقدم، علما أن نصيب هؤالء الشركاء من االستثمار غري كاف، حىت أن االستثمارات 

 .2من استثماراهتا العاملية يف الضفة اجلنوبية %2ى األوروبية ال متثل سو 
حول االستثمار األجنيب املباشر يف املتوسط نظرا لقلق الشركاء يف هذا  2002حيث دار نقاش واسع من مؤمتر برشلونة سنة 

مت الدعوة يف هذا املؤمتر  ، حيث2010املؤمتر عن وضعيتهم يف ظل العوملة وأفاق االنفتاح املستقبلي على منطقة التبادل احلر يف سنة 
 إىل الرفع من الفعالية االقتصادية وزيادة جهود العصرنة واإلصالح يف كل اجملاالت.

هذه االتفاقية البد من دعم وتوجيه االستثمارات املباشرة حنو الدول األقل منو وهي الدول املتوسطية وأن  فإلجناحوعليه 
يتحمل االحتاد األورويب مسؤولياته حنو دعمها، وهذا مرهونا مبدى قدرة الدول املتوسطية على سرعة التكيف مع األوضاع اجلديدة، 

 رات األوروبية.وتوفري كل العناصر الالزمة جلذب االستثما
يتم تبادل وضعية االستثمار األجنيب املباشر يف إطار : آليات االستثمار األجنبي المباشر في المنطقة األورو متوسطية .3

 :3اتفاقية الشراكة األوروبية املتوسطية من خالل اآلليتني التاليتني
( التابع لبنك االتطرف إليه سابق)مت : (FEMIP)برنامج التسهيالت األورو المتوسطية لالستثمار والشراكة  1.3

لوية أو  االستثمار األورويب والذي يرتجم املساعدات املالية يف إطار قروض البنك األورويب لالستثمار للدول املتوسطية والذي يعطي
 للقطاع اخلاص ويساعد الدول املتوسطية على حتقيق تنمية اقتصادية واستقرار سياسي واجتماعي.

واليت تعمل على تقدمي خدمات االستثمار وتساعد على  طية لوكاالت إنعاش االستثمار:الشبكة األورو متوس 2.3
تصاديات الدول املتوسطية وتتابع باستمرار تطورات الرتكيبة السكانية، الدخل، التجارة اخلارجية، االستثمارات قاكتشاف مقومات ا

 الوافدة واخلارجة هلذه الدول.
 

                                                           
 .77املرجع السابق، ص : 1
 .80، صاملرجع السابق : 2
، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى االستثمار األجنبي في منطقة تبادل حر، أورو متوسطيةعبد الرمحان تومي،  : 3

 ..08-07، ص ص 2006نوفمرب  13/14منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي 
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 جذب االستثمار األجنبي المباشردور الشراكة األورو متوسطية في  .4
التشريعي  اإلطارإن جذب االستثمارات وخاصة األجنبية منها هو عملية تتطلب القيام بإصالحات هتدف باألخص إىل إجياد 

والقانوين والتجاري كتبسيط القوانني ووضع قانون بشأن التنافس، كما تعترب اخلصخصة أيضا جمال أساسي يف هذه اإلصالحات اليت 
جانب تؤثر إجيابيا على التمويالت العامة وتسمح بتحسني الفعالية يف اإلنتاج والبنية التحتية وهتيئة البيئة املالئمة جلذب املستثمرين األ

 خاصة.
حيث يتمثل دور منطقة التبادل احلر األورو متوسطية يف تشجيع االستثمار األجنيب من خالل املساعدات املالية لربنامج ميدا 
ومساعدات وقروض البنك األورويب لالستثمار حيث سعى االحتاد األورويب يف تنفيذ برامج ماكرو اقتصادية واملشروطة بتنفيذ 

ضافة إىل وضع برامج لصاحل القطاع اخلاص كمراكز األعمال واملساعدات للشركات ذات رأس املال اإلصالحات االقتصادية باإل
املشرتك واهلدف منها رفع مستوى تنافسية الشركات احمللية وحتسني متويل الشركات وإصالح القطاع املصريف من خالل املساعدات 

 .1رؤوس أموال املخاطرة أو األورويب لالستثمار كقروض كالتقنية اليت يقدمها البن
 المطلب الثالث: تقييم اتفاقية الشراكة األورو متوسطية

من فرص  وما قد تفرضه من قيود ال بد من إدراج جمموعة من املالحظات لفهم  ةهذه االتفاقي وفرهقبل التطرق إىل ما قد ت
 :2هذه املالحظات فيما يلي األهداف والدوافع املختلفة لألطراف املعنية يف اتفاقية الشراكة وميكن إمجال

 ختص املرجع الذي على أساسه ميكن إجراء املقارنة وحتديد املكاسب واخلسائر احملتملة لألطراف املعنية. المالحظة األولى:
 وذلك ألهنا ليست اتفاقيات اقتصادية فقط بل اتفاقيات شاملة. ةتتعلق بطبيعة االتفاقيالمالحظة الثانية: 
كتلة يدخل ك ةالشراكة األورو متوسطية فالطرف األورويب يف هذه االتفاقي ةتتعلق بطريف العالقة يف اتفاقيالمالحظة الثالثة: 

كدول متفرقة بالرغم من انتمائها إىل نظام   ةدولة يف توسع مستمر أما الطرف العريب فيدخل هذه االتفاقي 15واحدة ضخمة تضم 
 إقليمي واحد سابق لوجود النظام األورويب نفسه.

 أوال: اآلثار اإليجابية التفاقية الشراكة األورو متوسطية
االستثمار األجنيب املباشر وطبقا  أو من أهم إجيابيات الشراكة األورو متوسطية هو توقع ارتفاع حجم االستثمارات الوطنية

 :3ألهداف اتفاقية الشراكة األورو متوسطية ميكن استخالص بعض اآلثار اإلجيابية املتوقعة منها
التقدم فيما يتعلق بالتحرير التجاري، حيث وقعت الدول األورو متوسطية على اتفاقيات شراكة مع االحتاد األورويب  -1

 تنص على التقليل التدرجيي للتعريفات الصناعية وإزالة احلواجز غري اجلمركية.
الل برنامج ميدا، باإلضافة إىل زيادة الزيادة يف الدعم املايل من االحتاد األورويب لشركائه من دول البحر املتوسط من خ -2

 القروض املقدمة من طرف بنك االستثمار األورويب للمنطقة.
تعزيز العالقات السياسية والدبلوماسية وإقامة حوار سياسي منتظم بني دول االحتاد األورويب والدول العربية املشاركة يف  -3
 االتفاقية.

 منطقة الشرق األوسط وحل العديد من القضايا السياسية واألمنية خلق مناخ مناسب لالستقرار السياسي والسالم يف -4
 املوجودة يف املنطقة.

                                                           
 .153عديسة شهرة، مرجع سابق، ص:  1
 حسن نافعة، اتفاقية الشراكة األورو متوسطية بني الفرص واحملاذير، املوقع اإللكرتوين:: 2

www.mauraten.org/economy/10-04/economy-04102004. consulté le: 17/11/2012 à 11:30. 

 .489نبيل حشاد، مرجع سابق، ص:  3

http://www.mauraten.org/economy/10-04/economy-04102004
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خلق فرص عمل جديدة مما يؤدي للحد من البطالة وزيادة الرخاء يف الدول العربية وزيادة املعونات الفنية واإلدارية  -5
 والتنظيمية من دول االحتاد األورويب إىل الدول املتوسطية.

 ات املختلفة يف جمال التعليم والتدريب املهين وتعزيز القدرة البحثية يف الدول العربية.تقدمي اخلدم -6
تقدمي اخلدمات املختلفة ملنع التدهور البيئي والسيطرة على التلوث وضمان االستخدام الرشيد للموارد الطبيعية هبدف  -7

ارد املائية وإدارة الطاقة وإدارة املخلفات واإلدارة البيئية للمناطق ضمان التنمية املتواصلة وذلك يف العديد من اجملاالت مثل إدارة املو 
 .1الشاطئية وغريها يف اجملاالت األخرى

تنمية وتشجيع القطاع الصناعي والقدرة التنافسية للصناعات العربية املختلفة واملسامهة يف إعادة هيكلة القطاع الصناعي  -8
وفري املناخ املالئم لتطوير املشروعات الصناعية اخلاصة لتحفيز النمو والتنوع يف اإلنتاج يف بعض الدول العربية وكذلك املسامهة يف ت

 الصناعي هذا باإلضافة إىل نقل التكنولوجيا واالخرتاعات واالهتمام بالبحوث والتطوير للعديد من الصناعات اهلامة.
من به ل املشاركة مثل القطاع املايل وما يرتبط املسامهة يف تدعيم وإعادة هيكلة العديد من القطاعات اهلامة يف الدو  -9

 .والتأمنيحتسني النظم احملاسبية والرقابية والتنظيمية يف القطاع املصريف 
التعاون يف الدول املشاركة يف تنمية وتطوير قطاع النقل وما يرتبط به من إعادة بناء وحتديث البنية األساسية من طرق  -10

  املسامهة يف حتديث املعدات الفنية للنقل الربي والسكك احلديدية...اخل.وموانئ ومطارات هذا باإلضافة إىل
من مث حتسني األحوال املعيشية و التعاون مع الدول املشاركة لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية املستدامة فيها  -11

 .2للسكان وحتسني نظم الرعاية الصحية والضمان االجتماعي
الرخيصة واملواد اخلام باإلضافة إىل قرب املوقع اجلغرايف من األسواق األوروبية وعناصر املزايا التنافسية يؤدي توافر العمالة  -12

 أيضا إىل جذب املزيد من االستثمارات األوروبية اليت ممكن أن تتخذ من الدول العربية املتوسطية قاعدة اإلنتاج والتصدير.
 تفادة من املعاملة التفضيلية بني االحتاد األورويب واملنطقة املتوسطية.عودة االستثمارات العربية إىل املنطقة لالس -13
إن قيام شركات خمتلطة بني الطرفني يسمح للشركات العربية االستفادة من التكنولوجيا املتقدمة وتطويعها وتوظيفها اليت  -14

 والفنون اإلنتاجية واإلدارية.قد جتلبها الشركات األجنبية املشاركة باإلضافة إىل اكتساب املهارات التسويقية، 
تتيح قواعد املنشأ االستفادة من مبدأ الرتاكم الثنائي ومتعدد األطراف الذي يسمح باستخدام املكونات األوروبية دون  -15

 التأثري على صفة املنشأ املتوسطي حيث مينح املنتج حق التمتع باإلعفاء اجلمركي.
مليون نسمة مبعدل  380الفرصة املوجودة أمام الشركات العربية واليت تتمثل يف فتح السوق األوروبية حبجم أكثر من  -16
 .3ألف دوالر سنويا 20دخل فردي 

 ثانيا: اآلثار السلبية التفاقية الشراكة األورو متوسطية
لشراكة من التجارة الدولية ومستوى العالقات إن التباين يف مستوى التقدم االقتصادي ونسبة كل طرف من أطراف اتفاق ا

البينية كلها أسباب تتوقع من خالهلا آثار سلبية لالتفاقية، حيث أشار خرباء صندوق النقد الدويل إىل أن دول جنوب وشرق املتوسط 
كية والتكاليف الكبرية روبا من جراء ما سيرتتب عليها من خفض إيرادات الرسوم اجلمر أو  ستتعرض خلسائر مالية بسبب الشراكة مع

                                                           
مداخلة مقمة ضمن الندوة الدولية حول "التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة  ، عربية ما لها وما عليها وسبل تفعيلها-المشاركة االوروسلوى حممد مرسي،  : 1

 .564، ص2004ماي  09/08الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي العربية األوروبية"، منشورات خمرب 
 .566املرجع السابق، ص :  2
مة ضمن الندوة الدولية حول "التكامل االقتصادي العريب  مداخلة مق، ، انعكاسات التعاون األورو متوسطي على الشركات العربية المتوسطيةبعداش عبد الكرمي وحوشني كمال:  3

و مغاريب، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوروبية"، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األور 
 .146، ص2004ماي  09/08
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لتعديل هياكلها العمالية واالستثمارية ودعم صناعتها، يف حني تدفق االستثمارات األوروبية إليها غري مؤكد خاصة إذا بقيت احلواجز 
 :2، وميكن تلخيص اآلثار السلبية التفاقية الشراكة األورو متوسطية فيما يلي1بني دول جنوب وشرق املتوسط

مستويات املعيشة يف الدول األورو متوسطية يف الوصول إىل نفس مستويات دول االحتاد األورويب، بالرغم مل تنجح  -1
 من التطور يف مجيع اجملاالت إىل أن مشكلة البطالة مازالت متفاقمة.

 شراكة.كان التكامل التجاري األورو متوسطي حمدودا فلقد استغرق األمر كثريا من الوقت للتوقيع على اتفاقيات ال -2
كانت الزيادة يف االستثمار األجنيب املباشر الداخلي أقل مما كان موجودا حيث كانت التدفقات الداخلية من االحتاد  -3

 األورويب تتناقص كنسبة من إمجايل االستثمار األجنيب املباشر اخلارجي باالحتاد األورويب.
سطية تعاين من عدم املرونة وزيادة القيود وما زالت لت الدول األورو متو ابالرغم من التقدم يف بعض اجملاالت، ماز  -4

 حباجة إىل إصالحات هيكلية يف نظام التعليم وسوق العمل من أجل املسامهة يف منو أكثر سرعة لإلنتاجية.
مل تكن هناك آلية واضحة يف إطار عملية برشلونة لتحفيز اإلصالح اهليكلي يف دول الشراكة، فاهلدف االقتصادي  -5
يكن هناك حافزا يف  الدول، ومل مجيع هدف، وكان هذا 2010شراكة األورو متوسطية هو إنشاء منطقة جتارية حرة حبلول الرئيسي لل

 .3الشراكة حىت بالنسبة للدول اليت كانت قادرة على حتقيق درجة كبرية من التكامل االقتصادي
تكامل العريب يف هذه املفاوضات، فعدم التنسيق حمدودية الفوائد احملققة من الشراكة األورو متوسطية نتيجة لغياب ال -6

بني الدول العربية على طاولة املفاوضات أدى إىل فقداهنا للعديد من املزايا اليت كان من املمكن احلصول عليها مقابل قيامها بالعديد 
 .4من التنازالت لصاحل الدول األوروبية

ية أمام املنتجات األوروبية، ونتيجة الخنفاض القدرة اإلنتاجية ستؤدي الشراكة األورو متوسطية إىل فتح األسواق العرب -7
والتكنولوجية يف العديد من الدول العربية، وكذلك إلغاء الرسوم اجلمركية على العديد من املنتجات األوروبية مما سيؤثر على بعض 

ملنتجات األوروبية مما يؤدي إىل خروج املنتجني املؤسسات الصناعية الصغرية يف الدول العربية وذلك بسبب عدم قدرهتا على منافسة ا
 احملليني من السوق لنقص الكفاءة اإلنتاجية ومنه إغالق املؤسسات الصناعية وزيادة حجم البطالة.

ختفيض العائد من حصيلة اجلمارك نتيجة إللغاء العديد من التعريفات اجلمركية، وطبقا التفاقية الشراكة األورو  -8
ىل ختفيض إيرادات املوازنة العامة للدول العربية املختلفة، وملعاجلة ذلك لن يتم إال بإجراء املزيد من األعباء متوسطية سوف يؤدي إ
 الضريبية على املواطنني.

استثناء امللف الزراعي من مفاوضات الشراكة األورو متوسطية مل يكن يف صاحل الدول العربية املتوسطية املوقعة على  -9
لتمتع هذه الدول )اجلزائر، املغرب، تونس، األردن، مصر( مبميزات متفاوتة يف القطاع الزراعي، ويرجع عدم  هذه االتفاقية وكذلك

إدراج امللف الزراعي يف هذه االتفاقية إىل حصول القطاع الزراعي األورويب على دعم كبري من االحتاد األورويب أي االحتاد األورويب 
ملنتجات اليت تتمتع فيها الدول العربية مبيزات نسبية، بينما ميارس سياسات حتريرية يف العديد ميارس سياسة محائية يف مواجهة بعض ا

من املنتجات اليت ليس للدول العربية مصلحة كبرية يف حتريرها، وإذا كانت الدول العربية استطاعت احلصول على بعض املزايا يف امللف 
حملدودة لتصدير منتجات جديدة مل تتمتع من قبل حبصص ومزايا تفضيلية، وكذلك الزراعي فإهنا مل تتعد احلصول على بعض احلصص ا

 حتديد مواسم التصدير لبعض املنتجات الزراعية.
 ضعف املساعدات املالية واملعونات الفنية املقدمة للدول املتوسطية. -10

                                                           
جملة دراسات اقتصادية، مركز البصرية للبحوث ، -حلم قديم وكوابيس جديدة –السوق العربية المشتركة بين النظرية وتحديات الكيانات االقتصادية البديلة : مدحت العراقي،  1

 .50-49، ص ص 2007، جويلية 09واالستشارات واخلدمات التعليمية، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، العدد 
 .491-490نبيل حشاد، مرجع سابق، ص ص :  2
 .492املرجع السابق، ص:  3
 .566سلوى حممد مرسي، مرجع سابق، ص:  4
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من البالد يف املناطق األخرى، ضعف استثمارات دول االحتاد األورويب يف معظم الدول املتوسطية باملقارنة بالعديد  -11
ويرجع ذلك إىل عدم وجود الشفافية وغياب النظام املؤسسي املناسب حلماية املستثمر األجنيب وتشجيعه على االستثمار يف هذه 

 .1الدول
 عدم قدرة اجلهاز اإلنتاجي للعديد من الدول العربية املتوسطية للتكييف السريع مع متطلبات هذه الشراكة من إلغاء -12

احلواجز اجلمركية وحترير للمبادالت مما يرتتب عليها العديد من اآلثار السلبية على هذه االقتصاديات سواء على مستوى التوازنات 
 .2اجلزئية أو الكلية

املنشأ بني كل من بلدان املغرب العريب وبلدان املشرق العريب، فقد مسحت هذه  قواعد عاملة غري املتساوية يف امل -13
مل تسمح بذلك لبلدان املشرق العريب حيث مسحت فقط  ، بينما، لدول املغرب العريب فيما بينها*باعتماد املنشأ الرتاكمياالتفاقية 

 بالرتاكم مع االحتاد األورويب.
حمدودية االستفادة من قواعد املنشأ إذا مل ترتبط بتنمية قطاع املنتجات الوسيطة واليت مل حتظى باهتمام كايف حىت  -14

 اآلن.
لتحقق لملا يتوفر لديها من خربات كافية د بشكل مباشر دول االحتاد األورويب، يالقواعد املتشددة للمنشأ سوف تفإن  -15

 من استيفاء شروط املنشأ وحتديد مصادر منشأ املدخالت.
رية إىل وجود فارق كبري يف مستوى التنمية بني الدول األوروبية والدول العربية املتوسطية مما جيعل ارتقاء هذه األخ -16

 مستوى التنافسية األوروبية أمرا صعبا.
تعترب اتفاقية بني اقتصاديات تقليدية تعتمد أساسا على املوارد األولية والزراعة وبني أخرى تتمتع بالتنوع وارتفاع  -17

 التنافسية.
هو ما جيعل اتفاقية بني جتمعات سكانية غري متكافئة من حيث القدرة الشرائية وال من حيث عدد السكان، و  تعترب -18

 .3تأهيل االقتصاديات العربية املتوسطية أمرا ضروريا
عدم التوازن والتكافؤ يف القدرات التفاوضية لدى الطرفني، عالوة على ضعف التحضريات الوطنية على مستوى دول  -19

 اجلنوب املتوسط، مقابل التحضري اجلماعي والتقين املدروس الذي يتميز به أداء دول االحتاد األورويب.
املساعدات األوروبية املمنوحة ضمن اتفاقية الشراكة هي مساعدات مشروطة سياسيا متعلقة بالدميقراطية وحقوق  -20

اإلنسان واقتصاديا متعلقة بنفس الشروط املفروضة من البنك والصندوق الدوليني واملتمثلة يف تبين هذه الدول لسياسات تقشفية 
 وانكماشية.
وية للنمو االقتصادي واملتمثلة أساسا يف الصناعة، حيث مت إعطاء أمهية كبرية لقطاع مل ميس التعاون اجملاالت احلي -21

 الطاقة حيث اهلدف منها يتمثل يف تقوية السياسة الطاقوية لالحتاد األورويب وضمان تأمينها.
 مل حيظ التعاون التقين والعلمي بأمهية كبرية، حيث مل ميس إال تكوين العمال. -22
شخاص، حيث له أثر كبري على الدول العربية املتوسطية خاصة تونس واملغرب واليت تستفيد من غياب حرية تنقل األ -23

 مداخيل معتربة من العمال املهاجرين.

                                                           
 .567املرجع السابق، ص : 1
 .569املرجع السابق، ص : 2
، أو بصيغة أخرى أن أجزاء هذا املنتوج مت صنعها يف أكثر من %100املنشأ الرتاكمي: يقصد به هو أن املنتوج يأخذ صفة املنشأ أو األصل حىت ولو مل يتم إنتاجه يف ذلك البلد بنسبة   *

 بلد )بني دول املغرب العريب مثال(.
وبية"، مداخلة مقمة ضمن الندوة الدولية حول "التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األور   ،الجزائر مسار برشلونة: الفرص والتحدياتقدي عبد اجمليد،  : 3

 .50ص ، 2004ماي  09/08منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي 
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 .1التخلي على مبدأ عدم املعاملة باملثل والذي كان معموال به يف إطار االتفاقيات الثنائية القدمية -24
ة الواردات من السلع الرأمسالية ومدخالت اإلنتاج مبعدل أعلى من زيادة احتمال زيادة العجز يف امليزان التجاري لزياد -25

 الصادرات يف املدى القصري واملتوسط، بسبب نقص مرونة عرض القطاع اإلنتاجي يف املدى القصري.
 نقل بعض الصناعات األوروبية واليت تستغين عنها دول االحتاد األورويب ال حتتاجها بالضرورة الدول املتوسطية. -26
االتفاق على قواعد منشأ خمتلفة عن نظريهتا مع االحتاد األورويب تؤدي إىل عدم االستفادة من املزايا املمنوحة للدول  -27

 املتوسطية من الرتاكم متعدد األطراف.
املستهلك،  أو سيرتتب على االتفاقيات التفضيلية بني االحتاد األورويب والدول العربية املتوسطية سواء بالنسبة للمنتج -28

روبا عن املنتج الذي يستورد مدخالته من بلد آخر وهو متييز تتحمله البلدان العربية أو  تفضيل املنتج الذي يستورد مدخالته من بلد
 .2فقط

 ثالثا: إجراءات تفعيل اتفاقية الشراكة األورو متوسطية
فإن هناك بعض املالحظات للتصحيح اجلزئي لنمو  على الرغم من السلبيات املشار إليها من مشروع الشراكة األورو متوسطية

 .3العالقات اجلديدة بني الدول املتوسطية واالحتاد األورويب
أمهية التنسيق العريب أمام القضايا املطروحة يف التفاوض الثنائي للحصول على أفضل الشروط عند إقامة عالقات  -1

 الشراكة.
أكثر فأكثر إىل وضع تنافسي من خالل االستثمارات املشرتكة  روبا والتأهلأو  إقامة تكتل عريب لالنكشاف أمام -2

 املتصاعدة وحتسني الكفاءة اإلنتاجية والتجارية.
 املشاركة وجتنب سياسة االنتقاء واالستبعاد اليت متت يف برشلونة. تعريفضرورة توسيع  -3
ل العريب يف التعامل مع كافة اجملموعات ضرورة اإلسراع يف إنشاء منطقة التجارة احلرة العربية الكربى لتقف ممثلة للتكت -4

 اإلقليمية مبا فيها االحتاد األورويب.
 :4وبناء على ما سبق ميكن القول أن تفعيل اتفاقية الشراكة األورو متوسطية يتطلب العديد من اإلجراءات نذكر منها

ني املناسبة والقضاء على البريوقراطية خلق املناخ اجلاذب لالستثمارات األوروبية يف البالد العربية عن طريق سن القوان -
 .5وحتسني اإلجراءات اإلدارية والفنية

زيادة الدعم املخصص من االحتاد األورويب للدول املتوسطية إلعادة هيكلة بعض القطاعات االقتصادية فيها وذلك حىت  -
 يتسىن هلا زيادة قدرهتا التنافسية يف األسواق األوروبية.

من اإلصالحات االقتصادية للدول العربية املتوسطية لتحسني البيئة التنظيمية والقطاعات االقتصادية البد من إجراء املزيد  -
 املختلفة وذلك لزيادة قدرهتا على االستفادة من اتفاقية الشراكة األورو متوسطية واحلصول على العديد من املزايا منها.

تبار األحوال االقتصادية يف الدول العربية املتوسطية والتخلي عن ضرورة االهتمام مبوضوع قواعد املنشأ مع األخذ يف االع -
فرض القيود الوقائية واملعاملة غري املتساوية ملنتجات ناشئة يف كل من دول االحتاد األورويب والدول العربية املتوسطية املشاركة يف 

 االتفاقية.

                                                           
 .227، مرجع سابق، صدراسة تحليلية وتقييمية التفاقيات الشراكة العربية األورو متوسطيةعمورة مجال،  : 1
 .145عبد الكرمي وحوشني كمال، مرجع سابق، ص بعداش:  2
 .230-229سليمان املنذري، مرجع سابق، ص ص  : 3
 .570سلوى حممد مرسي، مرجع سابق، ص:  4
 .570املرجع السابق، ص : 5
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العلمي والتعليم والتطوير التكنولوجي والتدريب هبدف  زيادة الدعم األورويب للدول العربية املتوسطية يف جمال البحث -
 الوصول إىل زيادة القدرة اإلنتاجية للدول العربية املتوسطية.

التنسيق بني الدول العربية املتوسطية للضغط على دول االحتاد األورويب إلعادة النظر يف امللف الزراعي ومنح املزيد من  -
 للوصول إىل أسواق االحتاد األورويب.املزايا للمنتجات الزراعية العربية 

ة املتوسطية للضغط على دول االحتاد األورويب لفتح ملف حرية انتقال األشخاص والعمالة فيما يالتنسيق بني الدول العرب -
من أيضا بينها وبني الدول العربية املتوسطية ذلك أن الشراكة ال تعين انتقال رأس املال والسلع واخلدمات فقط وإمنا جيب أن تتض

 انتقال األشخاص والعمالة.
إن اإلسراع بعمليات التنمية االقتصادية يف العديد من الدول العربية املتوسطية يتطلب تكنولوجية متقدمة وتطوير سريع  -

السريع يف العامل للربامج التعليمية والتدريب، هذا باإلضافة إىل تغيري جذري يف العديد من املناهج الثقافية واالجتماعية ملسايرة التطور 
 .1الغريب

روبا، مما يؤكد أن أو  ميكن القول أن سياسة اجلوار األورويب واتفاقية برشلونة مها إحدى األدوات والوسائل اليت تستخدمها -
جلانب األوروبية ستشهد استمرارية على الرغم من العوائق اليت تواجه الشراكة، ومرد ذلك أن االحتاد األورويب هو ا-العالقات العربية

حىت وقف  أو الرئيسي يف عملية الشراكة بينما اجلانب العريب يتلقى كل ما يصدر من اجلانب األورويب ومنه يبقى عاجزا عن دعم
عملية الشراكة وهذا ما يؤكده االحتاد األورويب باعتبار أن سياسة اجلوار ما هي إال تعزيز التفاقية برشلونة، ولكنها يف نفس الوقت 

لتعامل مع املنطقة كتكتل إقليمي وإمنا كأقطار متفرقة، فسياسة اجلوار تقوم على أهداف وأدوات برشلونة لتقوي بذلك تأكيد لعدم ا
 التعاون مع كل دولة على حدى.

فبالرغم من أن سياسة اجلوار تطرح نفسها كوسيلة لتسريع التنمية االجتماعية واالقتصادية ولتقليص الفقر يف املناطق احلدودية 
هيل التبادل يف إطار تعاون عرب احلدود، وتعترب كفصل جديد ينفتح لسياسة االحتاد األورويب، غري أن حدوده حتتاج إىل حتديد ولتس

ولتحقيق هذه األهداف ال بد من توفر هياكل وإصالحات تسعى إليها دول جنوب املتوسط، تعمل على هتيئة أرضية  ، بصورة أفضل
وتنمية املوارد البشرية وتعزيز البنية األساسية القتصاديات دول جنوب املتوسط مبا يتالءم مع سياسة مناسبة لتدفق استثمارات جديدة 

 .2االحتاد األورويب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

 .571، صمرجع سابقسلوى حممد مرسي،  : 1
 .89-88ليليا بن منصور، مرجع سابق، ص ص  : 2
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 خالصة الفصل:

 استخلصنا النتائج التالية:و ، تطرقنا من خالل هذا الفصل لإلطار العام التفاقية الشراكة االورو متوسطية

 باعتبارها مالنمو والتوسع واهلجو  اسرتاتيجياتومصرييا، وهي بذلك تصنف ضمن  اسرتاتيجياقرارا  االجنبيةتعترب الشراكة  -
 .ملواجهة املنافسة املتزايدةاالقتصادية املؤسسات  التوجه الذي من املفروض أن تسلكه جل

اجلديدة  لالسرتاتيجيةاحملدد  1995مشروع الشراكة االورو متوسطية الذي مت اإلعالن عنه يف مؤمتر برشلونة يعترب  -
األورويب وذلك بإجياد صيغة جديدة للتعاون بني الطرفني، تتمثل يف إقامة شراكة ترتكز على إنشاء منطقة حرة للتبادل  لالحتاد

 .السبعيناتواإلحالل حمل إتفاقيات التعاون املوقعة يف 
الشراكة األورو متوسطية مت تبين آليات للعمل على صعيدين متوازنني األول على صعيد العالقات الثنائية  اتفاقيةيف إطار  -

الثاين على صعيد العالقات و ، كل دولة من الدول األخرى األعضاء يف الشراكة األورو متوسطية على حداو  بني االحتاد األورويب
 .الدول املشاركةاجلماعية بني جممل 

يعطي األولوية للمؤسسات االقتصادية وحميطها، باعتبارها الطرف  التفاقية الشراكة االورو متوسطةاالقتصادي  ان البعد -
السلع ذات  مالذي سيتعرض أكثر للمنافسة الكبرية من قبل الشركات األوروبية نتيجة انفتاح األسواق احمللية يف الدول الشريكة أما

 .املنشأ األورويب يف إطار منطقة التبادل احلر
تتمثل اجلوانب و ، لشراكة األورو متوسطية الدعامة األساسية لتطوير الشراكة يف البحر املتوسطالتفاقية ايعترب البعد املايل  -

الوسيلة ، تسهيالت اهليئة االوروبية للشراكة ، قروض البنك األورويب لالستثمار، برامج ميدا املالية املتعلقة بعملية الشراكة يف ما يلي:
هدف ف ،كذا املساعدات الثنائية اليت تقدمها الدول األعضاء يف االحتاد األورويب إىل الشركاء املتوسطنيو ، الشراكةو  االوروبية للجوار

اصة متويل التنمية للطرف اجلنويب من خ، الشركاء املتوسطني هو بناء إسرتاتيجية مالية طويلة املدى هتدف إىل حتقيق مبادئ الشراكة
 حوض املتوسط.

من إمجايل حجم تدفقات االستثمارات األجنبية يف الدول العربية املتوسطية  %37بـ االورويب  بلغت مسامهة دول االحتاد -
 .هذه االستثمارات ليست باالستثمارات احلقيقية اليت تعتمد على إقامة املنشآت اجلديدة أو توسيع منشآت قائمة اال

خرية بتعزيز واملتمثلة على وجه اخلصوص يف التزام هذه األ ،متوسطية من آثار إجيابية الشراكة األورو ةرغم ما توفره اتفاقي -
وجعله أكثر تنافسية وجلب املزيد من االستثمارات  ،جل إعادة تأهيل نسيجها الصناعيوتشجيع النهج اإلصالحي الذي باشرته من أ

إال أن الدراسات  ،من الدعم املايل والفين األورويب وكسب اخلربات واملعارف وحتويل التكنولوجيا وتوفري الشغل واالستفادة ،األجنبية
اليت متت يف هذا اجملال والسيما املتعلقة بآثار منطقة التبادل احلر على هذه االقتصاديات )من خالل جتارب بعض الدول( تكاد جتمع 

وذلك هلشاشة اقتصاديات هذه  ،على أن املكاسب اليت جتنيها هذه الدول ستكون ضئيلة جدا مقارنة مع التضحيات اليت تقدمها
اختالف مستويات التنمية بني الطرفني وكذا العراقيل املرتبطة بتصنيف املشاريع ذات األولوية من طرف اإلحتاد األورويب وضعف الدول و 

 حجم االستثمارات األجنبية وقلة حجم املساعدات املالية.
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مال حترير واستك االقتصاديالبد من مواصلة سياسة اإلصالح  اتفاقية الشراكة االورو متوسطيةمن أجل جناح  -
باإلضافة إىل االستفادة من الفرتات اإلنتقالية اليت مينحها االتفاق للتأقلم مع  ،خوصصة املؤسسات العموميةو ، االقتصاديات العربية

 الظروف واملستجدات اجلديدة وخصوصا يف جمال الزراعة والصناعة. 
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 تمهيد:

مر االقتصاد اجلزائري بعدة تطورات نتيجة للظروف االقتصادية والسياسية اليت عاشتها البالد عقب االستقالل وما شهدته من 
بغية حتقيق االستقرار االقتصادي وبناء اهلياكل القاعدية للدولة اليت   إصالحاتاألمر الذي جعل الدولة اجلزائرية تقوم بعدة ، أزمات

 مة عقب االستقالل.كانت شبه معدو 

تصنع املؤسسة اجلزائرية ، و الوطين باالقتصادترقى و  حيث طغى مفهوم الشراكة كنظرة إسرتاتيجية ووسيلة تتجاوز احلدود الوطنية
 أهنا تعيش شبه عزلة تامة عن احمليط اخلارجي .و  لنفسها مكانة بني املؤسسات العاملية خصوصا

وبدخول ، ليت حتتل مركزا خصوصيا إزاء اجملموعة األوروبية قد شاركت يف مؤمتر برشلونةواجلزائر تعترب أحد الدول املتوسطية ا
العديد من الدول العربية و  املغربو  إليها كل من تونس انضمتاأللفية الثالثة وقعت على إتفاق الشراكة باألحرف األوىل بعد أن 

 املتوسطية .

 اإلطارو  االقتصادية اإلصالحاتبعد و  ة االقتصاد اجلزائري قبلسوف نتعرض يف هذا الفصل اىل وضعي األساسوعلى هذا 
ثالث  إىلوذلك من خالل تقسيم الفصل ، هلذه االتفاقيةاالقتصادية و  اجلوانب املاليةواىل حتليل  لشراكة االورو جزائريةالتفاقية االعام 

 مباحث كالتايل:

 .قتصاديةاملبحث األول: وضعية االقتصاد اجلزائري يف ظل اإلصالحات اال -
 .العام التفاقية الشراكة االورو جزائرية  اإلطاراملبحث الثاين:  -

 .التفاقية الشراكة االورو جزائرية االقتصاديةو  اجلوانب املاليةاملبحث الثالث:  -
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 المبحث األول: وضعية االقتصاد الجزائري في ظل اإلصالحات االقتصادية
 ذلك من خالل اعتماد مجلة من االجراءاتو ، كثر دول العامل ضرورة حتميةصبحت قضايا االصالح االقتصادي يف ا أ

وهذه ، واءخارجية على حد سو  الرتتيبات التصحيحية الواجب ادخاهلا على االقتصاديات اليت تعاين من ازمات هيكلية حادة داخليةو 
حترير ، اسة صرف لتشجيع منو الصادراتسي1املتمثلة فيما يلي:و  (1989االجراءات ناجتة عن اجتماع واشنطن )جون وليمسون

مراقبة ، اعادة تكييف القوانني، تشجيع االستثمار االجنيب املباشر، حترير التجارة، االصالح الضرييب، الرتشيد املايل، السياسة املالية
 ضمان حقوق امللكية.، النفقات العامة

مما أدى إىل تشوهات  1986أزمة احملروقات سنة  عرف االقتصاد اجلزائري وضعا غري متكافئ منذ االستقالل إىلحيث 
عرف االقتصاد اجلزائري على مدى سنوات قليلة تغريات عديدة  حيثاخلارجي كبريا جدا و  إذ كان االختالل الداخلي، هيكلية عميقة

 ملموسة.

ن هذا اإلصالح حترير االقتصاد ابتدءا من منتصف الثمانينات باعتبار أو  و على هذا األساس ظهرت مقاصد اإلصالح
االقتصاد وضعية سوف نتعرض يف هذا املبحث إىل  يهعل، و ا حتقيق انتعاشا اقتصاديايعمل على إرجاع التوازنات الكربى اليت من شأهن

 بعد اإلصالحات االقتصادية باإلضافة إىل حتديات االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة.و  اجلزائري قبل

 ( 1987 -1962)زائري قبل اإلصالحات االقتصادية المطلب األول: االقتصاد الج

 السياسيةو  االجتماعيةو  متيزت الوضعية االقتصادية للجزائر بعد االستقالل بالتدهور وبصعوبات يف كافة امليادين االقتصادية
 لى السلطات التدخل إلصالححيث ورثت اجلزائر يف هذه املرحلة اقتصادا يتميز بالتبعية لالقتصاد الفرنسي لذلك كان جيب ع، املاليةو 
 معاجلة االختالل الذي يعاين منه االقتصاد الوطين.و 

 ) مرحلة إضفاء السيادة الوطنية( (1966-1962 )أوال: تطور االقتصاد الجزائري خالل الفترة

سنة من  132االقتصاد اجلزائري إىل السوق بعد أن أصبحت اجلزائر بلدا مستقال بعد مرور  ةبداية عود متثل هذه الفرتةو 
 االحتالل الفرنسي.

 متيزت بداية هذه الفرتة بوضعية اقتصادية ميكن وصفها كما يلي: : (1966 -1962 )مرحلةواقع و  مميزات .1
 2مليون هكتار. 5.5قطاع اجلزائريني التقليدي و  مليون هكتار 2.2قطاع زراعي يتوزع ما بني قطاع املعمرين  -

حية باجلزائر مع أغلب الوحدات الصناعية التحويلية شاغرة بعد مغادرة هكتار من أخصب األراضي الفال 90000ترك  -
 3.املعمرين 

غياب شبه تام للصناعات األساسية مع اإلشارة إىل وجود بعض الصناعات التحويلية ذات طبيعة حرفية متمركزة حول  -
 ملعمرين. % من النشاطات الصناعية بيد ا80كانت حوايل و  باجلزائر العاصمة املوانئ الرئيسية

حتسني أدائها يف مشال البالد أين تتواجد و  هي أحد العوامل املساعدة على تسريع الدورة اإلنتاجيةو  اهلياكل القاعدية  -
 املؤسسات املصرفية.و  شبكة التوزيع التجاريةو  اجلالية الفرنسية

                                                           
1
 .134ص  ،1996ماي  ،االردن، املنتدى الثقايف )شومان( ،االصالح االقتصادي الفرضية الغائبة،جودة عبد اخلالق: 

2
 .33، ص 1991اجلامعية، اجلزائر،  تديوان املطبوعا،اقتصاد الجزائر المستقلة،أمحد هين  : 
3
 33ص  ،1999 ،ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ،اجلزء األول،إعادة تنظيم مسارهاو  سياسة تخطيط التنمية بالجزائر،   بلقاسم حسن هبلول :
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 .ة من قبل مالكيها األوروبينيالتجاريو  املؤسسات الصناعيةو  التخلي شبه التام عن االستغالالت الفالحية احلديثة -

 .خاصة على مستوى املوانئ الكربىو  وجود قطاع مصريف متكون فقط من فروع أجنبية متمركزة أساسا يف مشال البالد -

العمال احملرتفني منها و  اتاإلطار ترك فراغا كبريا يف ، مغادرة ما يقارب مليون إطار تقين أورويب قبيل إعالن االستقالل -
 هو ما عطل سري االقتصادو  مستخدماو  ألف عامال 100و ألف إطار متوسطا 35و إطار من املستوى العايلألف  50حوايل 

 .اإلدارة متاماو 

مليون فرنك من اجلزائر إىل  720حتويل  1962رؤوس أمواهلم حيث سجل يف شهر جوان و  سحب املعمرين ملدخراهتم  -
 1.فرنسا عرب البنوك

أمام هذه الوضعية كان البد للسلطات اجلزائرية التدخل يف  2:ه المرحلةإجراءات السلطات الجزائرية في هذ .2
 هي:و  أربعة اجتاهات رئيسية

 .التجارية املرتوكة من قبل مالكهاو  املؤسسات الصناعيةو  تأسيس جلان التسيري يف املستغالت الفالحية .1.2
% من أسهم الشركة البرتولية  65ولة استعادت الدو  املسامهة يف املؤسسات الفرنسية املقيمة منذ فرتة يف اجلزائر .2.2

S.N.REPAL من حصص شركة الغاز 20و باجلزائر العاصمة %CANEL من 30و % من رونو40ٍو %
S.A.B.A.B السباكةو  % من االحتاد الصناعي اإلفريقي52و)  (la fonderie  اليت أقيمت يف عنابة.و  األكثر أمهية يف اجلزائر 

ديوان ، الغازو  من أجل مراقبة القطاعات احليوية لالقتصاد مثل شركة الكهرباء هذاو  شركات وطنيةو  إنشاء دواوين .3.2
الكربيت يف و  الشركة الوطنية للتبغ، 1963احملروقات يف سنة و  الشركة الوطنية املكلفة بالنقل، التجارة املكلف باسترياد املواد الغذائية

 يف الصناعة امليكانيكية S.O.M.G.Aو شركة ، املتخصصة يف قطاع صناعة احلديد 1964يف   SNSشركة و  1964
 .الطائراتو 

 :ما يليفي ةاملتمثلو  وضع هياكل مالية تتالءم مع الظروف يف تلك الفرتة ة  .4.2

 29  مت عزل اخلزينة اجلزائرية عن اخلزينة الفرنسية1962أوت :. 

   بتاريخ  62/144القانون رقمذلك مبوجب و  حتت اسم مؤسسة اإلصدار : إنشاء البنك املركزي اجلزائري1962ديسمرب
 إعادة اخلصمو  مراقبة القرضو  توجيهو  تنظيم الكتلة النقديةو  مراقبةو  حيث أسندت إليه وظيفة اإلصدار النقدي 13/12/1962

املؤسسة املصرفية اليت أنشئت إبان االستعمار الفرنسي سنة ، جنده هبذا قد ورث وظائف بنك اجلزائرو  تسيري احتياطات الصرفو 
  3آالف سهم. 6ماليني فرنك فرنسي مقسمة على  3رأس مال قدره ب 1851

 07  أنشأ الصندوق اجلزائري للتنمية  1963ماي :CAD  1971جوان  7طبقا لقرار قانون املالية الصادر بتاريخ و 
يتلخص دور هذا و  مع صالحيات أكثر دقة يف جمال التمويل طويل األجل BADمت حتويل هذا الصندوق إىل البنك اجلزائري للتنمية 

توجيهها إىل متويل االستثمارات طويلة األجل بشكل و  ذات املصادر اخلارجيةو  الصندوق يف حشد املوارد املالية ذات املصادر احمللية
 4خاص.

                                                           
1
حول"اإلصالحات االقتصادية يف  مداخلة مقدمة للملتقى الوطين،قاقتصاد السو التحول نحو سماته منذ االستقالل إلى إصالحات و  تطور االقتصاد الجزائري ،مفتاح صاحل : 

 .02ص، 2004افريل  20/21يومي  ،بشاراملركز اجلامعي  اجلزائر واملمارسة التسويقية"،
2
 .02ص،: املرجع السابق 

3
 .49ص ، 1992،، اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية،محاضرات في اقتصاد البنوك،: شاكر القزويين 

4
 :  Ammour Benhalima ,le système bancaire Algérien, texte de réalit, Ed : dahlab, Alger, 1997, p56. 
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 10  غ من 0.18: مت إصدار العملة الوطنية للدينار اجلزائري على أساس غطاء ذهيب يعادل  1963أوت
  .الفرنك الفرنسيو  يف هناية الستينات مل تبقى أي عالقة بني الدينار اجلزائريو  دالذهب النقي للدينار الواح

 10  االحتياط و  : مت تأسيس الصندوق الوطين للتوفري1964أوتCNEP  64/227مبوجب القانون رقم 
مويل ثالث أنواع من أما يف جمال القرض فهو مدعوم لت، األفرادو  تتمثل مهمة الصندوق يف مجع االدخارات الصغرية للعائالتو 

مت بقرار من وزارة املالية و  1971يف و ، لوطنيةابعض العمليات اخلاصة ذات املنفعة و  اجلماعات احملليةو  هي:متويل البناءو  العمليات
 1.االحتياط كبنك وطين للسكنو  تكريس الصندوق الوطين للتوفري

 1966وعة من البنوك األولية لتعويض الفراغ الناشئ عن إنشاء جممو  : تأميم البنوك األجنبية املوجودة يف اجلزائر
 2استقالة املصارف األجنبية.

 13  مت إنشاء البنك الوطين اجلزائري1966جوان : BNA  لتمويل املشاريع 66/178مبوجب املرسوم رقم  
البنك الوطين ، التجاريو  يالقرض الصناع، تونسو  االقتصادية حيث عوض تأسيسه البنوك األجنبية التالية: القرض العقاري للجزائر

و تبعا ملبدأ التخصص البنكي اجلزائري فقد تكفل البنك الوطين اجلزائري مبنح ، 3هولنداو  بنك باريس، الصناعة يف إفريقياو  للتجارة
 القطاع اخلاص.و  املؤسسات العموميةو  التجمعات املهنية لالستريادو  القروض للقطاع الفالحي

 14  رض الشعيب اجلزائري: مت تأسيس الق 1966ماي CPA   هو ثاين بنك جتاري مت تأسيسه يف اجلزائر و
أصبح يقوم مبنح قروض متوسطة  1971و ابتدءا من ، منح القروض قصرية األجلو  حيث يقوم بقبول الودائع باعتباره بنكا جتاريا

كذلك قطاع و  لقطاع السياحي بصفة عامةاو  الفنادقو  تبعا ملبدأ التخصص البنكي فهو يتكفل مبنح القروض للقطاع احلريفو  األجل
 4املهن احلرة.و  التعاونيات غري الفالحيةو  الصيد

 1  مت تأسيس البنك اخلارجي اجلزائري1967أكتوبر : BEA  هدفه األساسي و  67/204مبوجب األمر رقم
 متويل عمليات التجارة اخلارجية املهام التالية:حيث يقوم ب، 5املالية اليت تربط اجلزائر مع العامل اخلارجي و  تطوير الروابط البنكيةو  تسهيل

 6.تقدمي الدعم املايل هلمو  تأمني املصدرين اجلزائرينيو  منح القروض لالستريادو 

  :و ميكن تلخيص اهليكل املايل اجلزائري هلذه املرحلة يف الشكل التايل

 

 

 

 

                                                           
1
 .188-187ص ص ، 2005، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، 04الطبعة ،تقنيات البنوك،: الطاهر لطرش 

2
 التحوالت االقتصادية واقعو  مداخلة مقدمة للملتقى الوطين األول حول "املنظومة املصرفية اجلزائرية ،نهج اإلصالحمو  واقع المنظومة المعرفية الجزائرية،كتوش عاشورو  بلعزوز بن علي:  
 .490ص  ،2004ديسمرب  14/15يومي  ،الشلفحسيبة بن بوعلي ،جامعة ، حتديات"و 

3
 .156، ص مرجع سابق ،: شاكر القزويين 

4
 .189، ص مرجع سابق ،: الطاهر لطرش  

5
 :  Ahmed henni, monnaie, crédit et financement en Algérie (1962/1987) ,centre de recherches en économie 

appliquée pour le développement, Algérie, 1987, p 74. 
6
 .190ص  ،مرجع سابق ،: الطاهر لطرش 
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 (1967 -1962 ): الهيكل المالي الجزائري(12رقم ) الشكل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

نيل شهادة املاجستري ل رسالة مقدمة ، دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري -آثار الخوصصة على الجهاز المصرفي الجزائري، دوقي قرمية لمصدر:ا
 .114ص ، 2007/2008اجلزائر ، جامعة حممد خيضر بسكرة، متويلو  ختصص نقود، يف العلوم االقتصادية

 ( 1988-1967 )ترةثانيا: تطور االقتصاد الجزائري خالل الف

قطاع عام على و  كان االقتصاد اجلزائري خالل هاتني العشريتني اقتصادا إداريا خيضع لنظام يعتمد على التخطيط املوجه
مت تأكيد  1967يف عام و ، االجتماعية املتبناة للدولة دورا مركزيا يف مجيع امليادينو  مسيطر حيث منحت إسرتاتيجية التنمية االقتصادية

، املراحل، األولويات، ضرورته يف االقتصاد لتحديد األهدافو  تخطيط بصورة قطعية لتجسيد اختيار البالد املنهج االشرتاكيدور ال
 .1الوسائلو  الشروط

شرعت اجلزائر يف تطبيق أسلوب املخططات املتتالية ألداء : (1987-1967 )مرحلة االقتصاد اإلداري المخطط .1
لقطاع الصناعي من خالهلا باألولوية املطلقة على عكس القطاع الفالحي الذي مل حيظى بنفس اليت حضي او  العملية االقتصادية

   :هو ما يبينه اجلدول التايلو  األمهية

 

 

 

 

 

 
                                                           

 
 .78ص ، 1982 ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية،1962/8019التخطيطو  التجربة الجزائرية في التنمية،: عبد اللطيف بن آشنهو1

 التخطيط و  وزارة املالية

القرضو  مديرية اخلزينة  

 TPAاخلزينة العمومية 

 CNEPالصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 

 BCDالبنك املركزي اجلزائري 

جلزائرية صندوق التنمية ا CAD 

 BNAالبنك الوطين اجلزائري 

 CPAالقرض الشعيب اجلزائري 

 BEAالبنك اخلارجي اجلزائري 
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 (1989-1967 ): أهمية كل قطاع في االقتصاد من(19رقم )الجدول 

 قطاعات األنشطة

المخطط 
الثالثي 
األول 

(67/69) 

المخطط 
الرباعي 
األول 

(70/73) 

المخطط 
الرباعي 
الثاني 

(74/77) 

الفترة 
الوسيطية 

(78/79) 

المخطط 
الخماسي 

األول 
(80/84) 

المخطط 
الخماسي 

الثاني 
(85/89) 

 المجموع

 550 400.6 161.3 140 27.7 11 الناتج اإلمجايل الذي يضم:

1160.6 
 %31.6 %32.8 %62.2 %60.7 %57.3 %53.5 يشمل احملروقات       و  الصناعة -

 %14.6 %9.9 %7.2 %7.3 %11.9 %0.5 يشمل الريو  الفالحة -
 %54 %57.3 %30.6 %32 %30.8 %26 القطاعات األخرى -

 مداخلة مقدمة للملتقى الوطين، اقتصاد السوق التحول نحو سماته منذ االستقالل إلى إصالحاتو  تطور االقتصاد الجزائري، مفتاح صاحل المصدر:
 .03ص، 2004افريل  20/21يومي ، بشاراملركز اجلامعي ، املمارسة التسويقية"و  ادية يف اجلزائر"االصالحات االقتص حول

 1حيث كان اهلدف من هذه املخططات ما يلي:

أعطية و  البشرية الجناز املخططات املقبلةو  كان اهلدف منه حتضري الوسائل املاديةو  (67/69املخطط الثالثي األول:) -
  .احملروقاتو  ىل اهلياكل القاعدية للصناعاتاألفضلية يف هذه الفرتة إ

 .الرتكيز على قطاع احملروقاتو  ( حدد فيه االجتاه حنو التخطيط إلنشاء الصناعات الثقيلة70/73املخطط الرباعي األول: ) -

تاج حيث توسع إن 2تقومي للمحروقاتو  ( أكد اإلسرتاتيجية الصناعية أي ترجيح للصناعة74/77املخطط الرباعي الثاين: ) -
كما انتقل   1979مليون طن يف سنة  63إىل  1963مليون طن يف سنة  22.8من  مانتقل إنتاج النفط اخلاو  النفط بشكل كبري

 3مليون طن يف نفس الفرتة. 30ألف طن إىل  300إنتاج الغاز الطبيعي من 

اليت و  سياسة تقومي احملروقاتكان اهلدف منه هو تصحيح االختالالت اليت أحدثتها و  (80/84املخطط اخلماسي األول: ) -
تقرر منح الربع من جمموع و ، و منه مت إعادة التوزيع القطاعي لالستثمارات لفائدة النشاطات األخرى، أدت إىل االستدانة من اخلارج

 .مليار دينار لقطاع احملروقات 250مليار دينار من جمموع  63االستثمارات أي 

مليار دينار لقطاع احملروقات باإلضافة إىل  51صص اخلطة اخلماسية الثانية إال (مل خت85/89املخطط اخلماسي الثاين: ) -
 4االستخدام األمثل لطاقات اإلنتاج.و  ميكن حتديد اخلطتني األخريتني يف التنسيق املادي للنشاطو  تسديد الديون اخلارجية

 دى إىل ظهور التبذير اهلام للمواردختطيط مركزي بشكل قوي لالقتصاد أو  إن تبين تنظيم: إختالالت سياسة التخطيط .2
 الذي تولدت عنه إختالالت عميقة على مستوى االقتصاد الداخلي أكرب منه على املستوى اخلارجي.و  البريوقراطيةو  األموال العامةأو 

                                                           
1
 .03،مرجع سابق، ص اقتصاد السوق نحوسماته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول و  تطور االقتصاد الجزائري،: مفتاح صاحل 
2

 ،البليدة سعد دحلب، جامعة، حول "االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة" مداخلة مقدمة للملتقى،تأهيل االقتصاد الجزائري لالندماج في االقتصاد الدولي،زين الدين بن لوصيف: 
 .03ص ، 2002ماي  11/22يومي 

3
 .03ص، مرجع سابق،اقتصاد السوق نحوسماته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول و  تطور االقتصاد الجزائري،مفتاح صاحل : 

4
 .04ص  ،مرجع سابق،اقتصاد الجزائر مستقلة،أمحد هين: 
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فله نالحظ أن هناك تطورا هاما يف االستهالك سمن خالل اجلدول املبني أ 1:االختالل على المستوى الداخلي .1.2
مع التطور –األمر الذي أدى ، التدفق الكثيف للدخول قياسا مع منو التشغيلو  جنم عن تأثري النمو الدميغرايفحيث ، هذه الفرتةخالل 

 إىل ظهور ضغوطات تضخمية. -الكثيف لإلنتاج

 (1967/1987: المؤشرات العامة لالقتصاد في الفترة )(20رقم) جدولال

 1987 1967 البيان

 مليار دج( للعائالت.االستهالك النهائي )
12.5 212.8 

(9.1) (154.8) 
 188.3 13.3 الناتج الداخلي اإلمجايل خارج احملروقات )مليار دج(.

 179 9.84 مداخيل العائالت )مليار دج(.
 23.02 13.08 تقديرات السكان اجلزائريني )مليون نسمة(.

 4137 17.48 التشغيل )العمال الفعليون باآلالف(.
 373.2 / (.1969=100العام ألسعار االستهالك )األساس: املؤشر 

 %21.7 / معدل البطالة.

 مداخلة مقدمة للملتقى الوطين، اقتصاد السوق التحول نحو سماته منذ االستقالل إلى إصالحاتو  تطور االقتصاد الجزائري، مفتاح صاحل المصدر:
 .4ص، 2004افريل  20/21يومي ، بشاراملركز اجلامعي ، يقية"املمارسة التسو و  "االصالحات االقتصادية يف اجلزائر حول

تقوية و  إن اللجوء املتزايد لالسترياد لتغطية العجز يف املنتجات الغذائية: االختالالت على المستوى الخارجي .2.2
صادرات احملروقات اليت كانت قد وضع إسرتاتيجية للتنمية ممولة يف اجلزء الكبري منها عن طريق اإليرادات احملصلة من ، تراكم رأس املال

 هو ما يبينه اجلدول التايل:و  مصدر االختالالت العميقة يف املالية اخلارجية للجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .04ص  ،مرجع سابق،اقتصاد السوق نحوسماته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول و  تطور االقتصاد الجزائري،: مفتاح صاحل 
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 (1967/1987لى المستوى الخارجي للفترة )ع:مؤشرات االقتصاد الجزائري (21رقم) جدولال

 1987 1967  البيان

 :الرتاكم )مليار دج( منها: 1

 ابتةاألموال الث -

 تغري املخزونات -

3.2 

2.7 

0.5 

93.9 

92.9 

1.0 

 9.3 0.8 :واردات املنتجات الغذائية )مليار دج(. 2

 40.7 2.6 : صادرات احملروقات )مليار دج(.3

 24748 0 :الديون اخلارجية )مليون دوالر(. 4

 %57.1 0 اخلدمات.و  :خدمة الدين اخلارجي/جمموع صادرات السلع5

مداخلة مقدمة للملتقى ، اقتصاد السوق التحول نحو سماته منذ االستقالل إلى إصالحاتو  تطور االقتصاد الجزائري، مفتاح صاحل المصدر:      
                       .5ص، 2004افريل  20/21يومي ، بشاراملركز اجلامعي ، املمارسة التسويقية"و  حول"االصالحات االقتصادية يف اجلزائر الوطين

اخنفاض قيمة الدوالر األمريكي )عملة تسديد و  مع سقوط أسعار البرتول 1986أزق اخلارجي انطالقا من سنة بدأ امل
دوالر يف سنة  30كان املشكل الرئيسي لالقتصاد اجلزائري هو سعر برميل البرتول الذي جتاوز و  الصادرات اجلزائرية من احملروقات(

 مليار دج 63.3وصلت عائدات صادرات احملروقات للجزائر إىل و  1986دوالر أمريكي يف سنة  14.4اخنفض إىل و  1985
 .1986مليار دج سنة  34.9اخنفضت إىل و 

اخنفاض رصيد  بسببو من هذه السنة ميكن القول أن االقتصاد اجلزائري قد وقع يف األزمة من حيث اخنفاض اإلنتاج 
كما تضاعفت ،  وين من املواد األولية اليت يتم متويلها بإيرادات احملروقاتالعمالت الصعبة لتغذية جهاز اإلنتاج املرتبط باخلارج بالتم

يف  1978% يف 19% إىل 25مشكلة البطالة بسبب تراجع جهاز اإلنتاج عن العمل على الرغم من اخنفاض معدل البطالة من 
 1لكن هذا ليس ناجتا من هيكل إنتاجي تنافسي.و  ظل منو دميغرايف كبري

يرى االقتصاديون أنه بالرغم من التقدم احلاصل الذي حققه االقتصاد  :لسياسة التخطيط زنيةالتوااالختالالت  .3.2
ذلك للنتائج السلبية هلذه السياسة حيث ميكن إرجاع هذه و ، 2املوجه إال أنه مل حيل حمل عالقات السوق يف اقتصاد ينمو بصورة سريعة

 3اليت نصنفها إىل ثالث: و  ذه املرحلةالنتائج إىل االختالالت التوازنية يف نظام التسيري هل

 ( باالستثمار1967/1979اخللل التوازين يف تسيري التنمية: حيث اهتمت املرحلة األوىل من التخطيط )  اإلغفال و
إمهال جانب و  ( االهتمام مبستوى التسيري1980/1989يف حني أولت املرحلة الثانية من التخطيط )، عن قواعد التسيري االقتصادي

 تثمار اإلنتاجي.االس

                                                           
1
 : Ahmed Ben bitour,  l’Algérie au troisième millénaire, défis et potentialités , Ed : marinoor, Algérie,1998, p 

62 . 
2
 .82، ص مرجع سابق ،و: عبد اللطيف بن آشنه 

 .313ص  ،2006، مصر ،دار الفجر ،محاضرات في االقتصاد الكلي المعمق ،: ساكر حممد العريب 3
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 أصبحت املورد املايل األحادي و  اخللل التوازين يف تسيري التجارة اخلارجية: حيث هيمنة احملروقات على الصادرات
 التكنولوجيا.و  املعرفة التقيةو  % من وسائل االستثمار80أما بالنسبة للواردات فقد قدرت نسبة التبعية للخارج ب، اجلانب

 يجيات التنمية:أي فيما خيص جمال تعبئة املوارد الوطنية اليت أمهلت إمكانيات القطاع اخلاصاخللل التوازين يف اسرتات 
 اخلارجي.و  احمللي

مت رفع الشرط  1966خالل السنة املالية :(1988-1967واقع النظام المصرفي الجزائري خالل الفترة ) .3
 قبت ذلك غريت القطاع املايل تغيريا كليا.% كما أن اإلصالحات اليت أع5احملدد لتسبيقات البنك املركزي مبعدل 

رؤية جديدة لعالقات التمويل مربزا بذلك  1971لقد محل اإلصالح املايل لعام  :1971اإلصالح المالي عام  .1.3
حيث يتم التمويل املصريف للمؤسسات االقتصادية بقيام ، املؤسسات العموميةو  طبيعة العالقة اليت يشرتط أن تكون بني البنكأو  صلة

 مرافقةو  حىت ميكنها متابعة  BNA ،CPA ،BEAهذه األخرية بتوطني كل عملياهتا املالية يف بنك واحد من بني البنوك الثالثة: 
فاحلساب ، تقوم كل مؤسسة بفتح حسابني هلا يف البنك الذي وطنت فيه كل عملياهتا املاليةو  مراقبة التدفقات املالية هلذه املؤسساتو 

أما احلساب الثاين فلتمويل نشاطات االستغالل )قروض ، طويلة األجل(و  نشاطات االستثمار )قروض متوسطة األول يستعمل لتمويل
 1أي أن هذا اإلصالح جاء لتعزيز ختطيط عمليات التمويل.، قصرية األجل(

 ما يلي: 1971و من أهم مميزات اإلصالح املايل 

  عملياهتا البنكية على و  مية حىت يتسىن هلا تركيز حساباهتاع خصيصا للمؤسسات العمو ضالتوطني البنكي الوحيد: لقد و
 واحد فقط.و  مستوى بنك واحد

  .منع التمويل الذايت لالستثمارات: حبيث أن املؤسسات العمومية ال تستطيع االستثمار بدون ترخيص مسبق من وزارة املالية 

 ذا اإلجراء يهدف دوما إىل مركزية املوارد من هو  منع القروض بني املؤسسات: إن قرض مؤسسة ألخرى مل يكن مسموح به
 بالتايل السماح هلا بإمكانية التصرف يف األموال ملنح قروض استثمارية خمططة.و  طرف البنوك

 احلسابات البنكية و  التخطيطات البنكية: إن ختطيطات البنوك هي نتيجة تطبيق مفهوم التوطني البنكي الوحيد للعمليات
إن مظهر هذا التخصص املدعو بالتخصص القطاعي ، كذلك نتيجة سياسة التنفيذات من طرف الوزارة  هيو  للمؤسسات العمومية

 يشمل ما يلي:

 الكهرباء.و  توزيع الغاز، النقل، املناجم، التعدين، البنك الوطين اجلزائري: الصناعات امليكانيكية 

 الصناعة ، الصناعة اإللكرتونية، عة احلديديةالصنا، كيماوية-الصناعة البرتو، البنك اخلارجي اجلزائري: احملروقات
 البالستيكية.

 الري.، األشغال العموميةو  البناء، النقل البحري، الصيدلة، السياحة، القرض الشعيب اجلزائري: الصناعة التقليدية 

التمويل أي و  ستثمارالنظام املصريف كان خيضع إىل فلسفة واحدة تقوم على مبدأ التخطيط املركزي لكل القرارات املرتبطة باال
 العتبارات أخرى خارج اعتبارات البنك كمؤسسة جتارية.و  أن قرارات التمويل اليت تنفذها البنوك كان اختاذها يتم عمليا خارج البنوك

                                                           
1
علوم مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف ال رسالة ،-دراسة حالة الجزائر-فعاليات السياسة النقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي في ظل اإلصالحات الراهنة،ماجدة مدوخ : 

 . 97، ص 2007/2008، اجلزائر ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،متويلو  ختصص نقود ،االقتصادية
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 1 أصبح القطاع املايل اجلزائري يتميز بثالث صفات هي: 1971و املالحظ أنه بعد اإلصالح املايل لسنة 

  التمركز. 

   اخلزينة  تغلب دور. 

  .إزالة ختصص البنوك التجارية من خالل املمارسة  

إن التغريات االقتصادية اليت حدثت على الساحة الوطنية أثرت على :(1985-1982إعادة هيكلة البنوك )   .2.3
مت إنشاء بنكني هلذا و  إصالح املؤسسات األخرىو  هيكلة وإعادةيتماشى  لتغري هيكل اجلهاز املصريف بشكو  السياسة النقدية املتبعة

 آخرين مها:
مارس  13بتاريخ  82/206تأسس هذا البنك مبرسوم رقم  : BADRالتنمية الريفية: و  بنك الفالحة 1.2.3

يف و  هذا البنك يتميز بأنه، هذا ما جعل البنك الوطين اجلزائري بنكا جتاريا حبتاو  كلف هذا األخري بتمويل املشاريع الفالحيةو  1982
 ط أسهل أي بسعر فائدة أقلو الريفية مبنح قروض بشر و  هذا يعطي امتيازا للمهن الفالحيةو  نك التنميةبو  آن واحد بنك الودائع

 ضمانات أخف مما يفعله مع غريها.و 
أفريل  30املؤرخ يف  85/86تأسس بنك التنمية احمللية مبوجب املرسوم  : BDLبنك التنمية المحلية:  2.2.3

ذلك تبعا إلعادة هيكلة القرض الشعيب و  ائر قبل الدخول إىل مرحلة اإلصالحاتهو آخر بنك جتاري يتم تأسيسه يف اجلز و  1985
 2اهليئات العامة احمللية.و  منح القروض لصاحل اجلماعاتو  يقوم بنك التنمية احمللية جبمع الودائعو ، اجلزائري

مهمتها ، ز اإلداري املخططاملركزي للنظام املصريف حول البنوك إىل حلقة من حلقات اجلهاو  نالحظ أن التسيري اإلداري
، خيضع ملراسيم إدارية دون األخذ بعني االعتبار مردودية املؤسساتالقرض الوحيدة متويل املشاريع املخططة مركزيا لكون توزيع 

وارد غالبا ما كان مصدر هذه املو  فأصبحت البنوك جمرد صناديق ملزمة بتغذية املؤسسات العمومية باملوارد النقدية حسب احتياجاهتا
 3هو اإلصدار النقدي من طرف البنك املركزي.

ذلك يف و  شروط االقرتاضو  هو متعلق بنظام البنوكو  1986صدر هذا القانون يف :1986اإلصالح النقدي لعام   3.3
من أهم خصائصه و  اإلصالحات اليت حدثت يف هذه الفرتةو  هو يعرب عن حماولة إلصالح البنك املركزي مبا يتوافقو  1986أوت  19

 ما يلي:

ا يسمح له مبتابعة سداد القروض ممباختاذ اإلجراءات الالزمة يف حالة عدم سداد القرض  12/86يسمح قانون  -
و مبوجب هذا القانون ميكن للبنك متابعة الوضعية ، كذلك ختفيف العبء على اخلزينةو  هذا ما خيفف من خطر السدادو  املمنوحة

 .من القانون( 11املالية للمؤسسة )املادة 

حتديد حدود و  حتسني ظروف استقرار العملة الوطنيةو  إدارة السياسة النقديةو  أدوات تسيري دادكلف البنك املركزي بإع -
 .من القانون( 19قصوى لعمليات إعادة اخلصم لتوجيه السياسة االقرتاضية املتبعة من طرف البنوك )املادة 

                                                           
1
 .133، ص 1996، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية،مدخل للتحليل النقدي، حممود محيدات:  
 .191، ص مرجع سابق، : الطاهر لطرش2
 .72ص ، 2003 ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،سياسة التسيير المصرفيو  تقنيات، : خبزار يعدل فريدة3
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زائري باخلزينة العامة إذ أصبحت القروض املمنوحة هلا تنحصر يف أعيد النظر يف العالقات اليت تربط البنك املركزي اجل -
 1.من القانون( 26قررها مسبقا املخطط الوطين للقرض )املادة يحدود 

أصبح و  توزيع القرض من خالل املخطط الوطين للقرضو  استعادت مؤسسات التمويل دورها من خالل تعبئة االدخار -
لألشكال اليت أو  إمكانية منح القروض دون حتديد ملدهتاو  مدهتاو  م الودائع مهما كان شكلهابعد هذا القانون بإمكان البنوك استال

 2تأخذها.

 (   1999-1988المطلب الثاني: االقتصاد الجزائري في فترة اإلصالحات االقتصادية )
 اجة إىل إصالحات عميقةاحلعن اليت كشفت و  1986املؤمم جاءت األزمة النفطية و  بعد مرور عقدين من االقتصاد اإلداري

 .1989األمر الذي أدى إىل اإلصالح اهليكلي الذي أصبح ساري املفعول عام ، طريقة عملهو  فورية يف النظام االقتصادي اجلزائريو 

و لتدعيم انتقال االقتصاد اجلزائري من اقتصاد إداري إىل اقتصاد مسري بقواعد السوق فإنه مت الشروع إىل فرتات متتالية من 
 stand) األول اتفاق االستعداد اإلنتمائي 1989ذلك من خالل االتفاق مع صندوق النقد الدويل لعام و  صالحات االقتصاديةاإل

by 1)  اتفاق االستعداد اإلنتمائي 1991مث كان اتفاق يف جوان (الثاين stand by 2)  باإلضافة إىل االتفاقيات اليت أبرمت مع
 على ضوء تلك االتفاقيات تدعم طرح صندوق النقد الدويل يف إعادة هيكلة االقتصاد اجلزائريو  1989البنك الدويل يف سبتمرب 

و لتوضيح أهم حمطات هذه اإلصالحات ، املدفوعاتو  أوىل خطوات حترير التجارة 1989تبىن رمسيا سياسات اقتصاد السوق خالل و 
 وجب علينا معرفة أهم فرتاهتا.

 (1993-1988)أهم اإلصالحات االقتصادية  أوال:

فإنه مت الشروع إىل أربعة دفعات متتالية ، لتدعيم انتقال االقتصاد اجلزائري من اقتصاد إداري إىل اقتصاد مسري بقواعد السوق
 سوف خنصص لكل دفعة من هذه اإلصالحات جانب خاص هبا من خالل هذا املطلب يف ما يلي:و ، من اإلصالحات االقتصادية

كفيلة إلبراز كل صفات الضعف يف النظام املخطط   1986مة النفطية يف سنة كانت الصد :1988إصالحات  .1
% شرعت السلطات العامة يف تنفيذ العديد من 50عندما اخنفضت مداخيل الصادرات اجلزائرية من احملروقات إىل و  املركزي

 من بينها ما يلي:و  اإلصالحات اهليكليةو  اإلجراءات لتحقيق االستقرار االقتصادي
ذلك لتحقيق الالمركزية يف اختاذ القرارات متثلت يف القانون رقم و لية المؤسسات االقتصادية العمومية:استقال .1.1

املتعلق باستقاللية املؤسسات االقتصادية الذي مينح هذه املؤسسات درجات واسعة من  1988جانفي  12الصادر بتاريخ  88/01
ميكن و  هذه املؤسسات ميكن أن تعلن استثنائيا حالة توقف عن التسديدو  الية أمام الغريالتزاماهتا امل نفيذمعاقبتها يف حالة عدم تو  احلرية

 أن تؤدي إىل إفالسها.
جتنب معوقات التوجيه و  لتسهيل عملية االنتقال إىل اقتصاد السوقاإلصالح المؤسسي لنظام التخطيط:  .2.1

املتعلق بنظام التخطيط وضع على الطريق إجراء  1988جانفي  12الصادر بتاريخ  88/02االقتصادي البريوقراطي فإن قانون 
االستثمارات و  بط حول صنفني من االستثمارات: االستثمارات اإلسرتاتيجيةتمن مث فإن التخطيط يسعى لري و  التخطيط الالمركزي

ة بتمويلها وتتحمل خسائر حيث تتسم االستثمارات اإلسرتاتيجية عادة بغياب املردودية املالية لذلك تقوم اخلزينة العام، الالمركزية

                                                           
 واقع–التحوالت االقتصادية و  مداخلة مقدمة للملتقى األول الوطين حول "املنظومة املصرفية اجلزائرية،عوامل نجاح الجهاز المصرفي الجزائري،سليمان زناقيو  : باشوندة رفيق1
 .69-68ص ص، 2004ديسمرب  14/15يومي  ،الشلف حسيبة بن بوعلي،  جامعة، حتديات"و 

2
 .144، ص 1999 ،اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية ،النقودو  العملة، : أمحد هين 
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أما بالنسبة لالستثمارات الالمركزية فإن القانون يوفر للمؤسسات االقتصادية العمومية إمكانية حتقيق املردودية متحملة كل  .التسيري
 جتارية. القروض املصرفية املتفاوض عنها على أسسأو  التبعات بعيدا عن كل القيود اإلدارية  سواء انطالقا من مواردها اخلاصة

 1987ديسمرب  18املؤرخ يف  87/19: يف نصوص القانون مراجعة القانون األساسي للنظام اإلنتاجي الفالحي .3.1
ختصيصها حيث قامت احلكومة و  االستغالالت الفالحية املتعلقة هبذا القطاع مت تقسيمهاو  املتعلق بإعادة تنظيم القطاع الفالحي العام

مزارع فردية  تتمتع حبقوق استغالل طويلة و  عة حكومية كبرية إىل تعاونيات خاصة صغريةمزر  3500بتقسيم حوايل  1987سنة 
 1 األجل.

 1988جويلية  12املؤرخة يف  88/85حسب نصوص القانون  منح مكانة أكثر أهمية للقطاع الخاص الوطني: .4.1
 90/10أن القانون و  مليون دج 30 وصل إىل 1982أوت  21 يف املؤرخ 82/11فإن سقف االستثمارات املثبتة بالقانون رقم 

القرض يسمح للمقيمني بتحويل األموال إىل اخلارج لضمان متويل نشاطات مكملة و  املتعلق بقانون النقدو  1990أفريل  14املؤرخ يف 
 2اخلدمات يف اجلزائر.و  لنشاطاهتم يف اخلارج متعلقة بالسلع

القرض املؤرخ يف و  حسب نصوص قانون النقدو للدولة:تشجيع االستثمار األجنبي في كل القطاعات غير التابعة  .5.1
 ملؤسساهتاأو  فإنه يرخص لغري املقيمني بتحويل أمواهلم للجزائر لتمويل كل األنشطة االقتصادية غري خمصصة للدولة 14/04/1990
 3ألي شخص معنوي مشار إليه مبوجب نص قانوين.أو 

املؤرخ يف  89/12آلية لألسعار كأداة ضبط فالقانون رقم  ذلك من أجل إعادة إعدادو وضع تأطير جديد لألسعار: .6.1
املتعلق باألسعار اليت مستها اإلصالحات االقتصادية يفرق بني نظامني كبريين مها: األسعار اإلدارية املوجهة  1989جويلية  05

 وجهة لتحسني عرض السلع.األسعار احلرة املو ، النشاط اإلنتاجيأو  أساسا لتدعيم القدرة الشرائية بشكل مباشر لألفراد
( 1990عن طريق إلغاء احتكار الدولة للتجارة اخلارجية )قانون املالية التكميلي إعادة تنظيم التجارة الخارجية:  .7.1

يف جتارة االسترياد و  رفع القيود املتعلقة بدخول العمالت األجنبيةو  ويسمح باللجوء إىل الوسطاء من أجل إجناز املعامالت مع اخلارج
معنوي له صفة التاجر ميكن أن أو  تشري هذه التعليمة إىل أن أي شخص ماديو  (1991بنك اجلزائر ماي  03/91مة رقم )تعلي

 تصريح مسبق ما عدا القيام بتوطني العملة لدى بنك وسيط معتمد.أو  يقوم باالسترياد يف كل السلع بدون اتفاق
صد به املسامهة باملال إمنا هو إجراءات جتميعية عن طريق ال يقو  التطهير المالي للمؤسسات االقتصادية العمومية: .8.1

 أوراق مسامهةأو  إعادهتا إىل الوضع السابق باملكشوفات البنكية بسنداتو  التمويل باألموال اخلاصة )الديون( أمام اخلزينة العمومية
 4التخفيف من التكاليف املالية اليت تتحملها املؤسسة االقتصادية العمومية.و 

 عودت املنافسة.و  ذلك بإعادة إنشاء وظيفة التجارة باجلملةو  نظيم التجارة الداخلية:إعادة ت .9.1
بواسطة اإلجراءات االقتصادية الستقرار السوق باملنتجات المضاربات: أو  مكانة االقتصاد غير الرسمي .10.1

  5محاية اإلنتاج الوطين.و  الضرورية لتسيري الطلب

 

                                                           
 .06-05ص ص ، مرجع سابق،سماته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول نحو اقتصاد السوقو  تطور االقتصاد الجزائري،: صاحل مفتاح1
 . 14/04/1990الصادرة يف:  ،16، العدد اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،14/04/1990املؤرخ يف  ،القرضو  من قانون النقد 187المادة : 2

 
 . 14/04/1990،  الصادرة يف:  16، العدد اجلريدة الرمسية اجلزائرية، 14/04/1990املؤرخ ، القرضو  من قانون النقد 183المادة : 3
4
 .06ص  ،مرجع سابق ،ستقالل إلى إصالحات التحول نحو اقتصاد السوقسماته منذ االو  تطور االقتصاد الجزائري،: مفتاح صاحل 

 
5

 ،املاليةو  فرع النقود، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية،1990/2000السياسة النقدية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر في الفترة و  النقود،مفتاح صاحل :
 .201-200ص ص ، 2003،/2002 ،جامعة اجلزائر
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رقابة متوازية لتطور و  سطة إجراءات تعتمد أساسا على تعقيم الفوائضبواالتحويل التدريجي للعملة الوطنية:  .11.1
 منه االنزالق التدرجيي للدينار حنو قيمته احلقيقية.و  مستوى احتياطات الصرفو  تشجيع القدرات على الصادراتو  الكتلة النقدية

 1.ذلك لتخفيف ضغط خدمة الدين و إعادة هيكلة الدين الخارجي: .12.1
دخلت اجلزائر يف حمادثات مع  1987ابتداء من سنة  :البنك العالميو  لنقد الدوليالمفاوضات مع صندوق ا .13.1

من أجل احلصول على متويالت تسمح هلا بتغطية ، -صندوق النقد الدويل والبنك العاملي لإلنشاء والتعمري -املؤسسات املالية الدولية
شكل أول فوج للتفاوض مع البنك العاملي حول برنامج ت 1988وهكذا مع بداية سنة، 2 جزء من احتياجات  التمويل اخلارجية

 التصحيح يتمثل يف اإلصالح بالتدرج وكان ذلك يف سرية تامة هذا باإلضافة إىل التفاوض مع صندوق النقد الدويل. 

اية يف يد واملبادرة كانت من البداية إىل النه، يف سرية تامة 1989وقد بدأت املفاوضات مع صندوق النقد الدويل يف فيفري  
 3 وانتهت يف أفريل من نفس السنة. وقد نتج عن هذه املفاوضات االتفاقيات التالية:، احلكومة اجلزائرية

جلأت اجلزائر إىل صندوق النقد الدويل للحصول على األقساط :1989اتفاق االستعداد االئتماني األول  1.13.1
يف   DTSمليون وحدة حقوق سحب خاصة 155.7قدمي وقد وافق صندوق النقد الدويل على ت، 1989ماي  30املرتفعة يف 
 . 1990ماي  30وقد استخدم املبلغ كليا يف ، STAND BYإطار اتفاق 

كل هذا جعل اجلزائر تلجأ إىل ،  إّن اخنفاض مداخيل الصادرات من احملروقات مع ارتفاع أسعار احلبوب يف األسواق الدولية 
 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.  351ر بـ: والذي قد، تسهيل التمويل التعويضي والطارئ

لقد كانت هذه املفاوضات مثالية وقد مسحت للجزائر باحلصول على سيولة لفرتة طويلة ومبعّدل فائدة منخفض مقارنة  
حيث ارتفعت ، 1989باملعدالت املطبقة يف األسواق املالية. لقد مسح هذا االتفاق بتحسني الوضعية االقتصادية للجزائر سنة 

 1989سنة  2.9كما أّن اإلنتاج الداخلي اخلام هو اآلخر ارتفع بنسبة ،  1988عما كانت عليه سنة  19لصادرات بنسبة ا
كان اهلدف الرئيسي من و ، عت عملية النمو خالل هذه الفرتةهذا يدل على أّن اجلزائر اسرتج 3.8بنسبة  1988أين اخنفض سنة 

 4دابري املتمثلة فيمايلي:هذا االتفاق هو القيام مبجموعة من الت

 تقيدا.و  اتباع سياسة نقدية اكثر حذرا -
 من مث حتسني وضعية املالية العامة.و  العمل على ختفي العجز يف املوازنة العامة -
 ختفيض سعر العملة الوطنية. -
 ادخال نظام مرن لألسعار من خالل االزالة التدرجيية للتنظيم االداري هلا. -

كان هدف احلكومة خالل هذه الفرتة هو دفع عجلة :1991ني الثاني االئتماأالستعدادي اتفاق  2.13.1
وقد توصلت احلكومة اجلزائرية ، 1990مما جعل املفاوضات تتواصل بينها وبني صندوق النقد الدويل مع بداية سبتمرب ، اإلصالحات

 . 1991أفريل  21ية يف حيث مّت حترير رسالة الن، 1991جوان  03إىل عقد اتفاق ثاين مع صندوق النقد الدويل يف 

                                                           
1
 .07، ص مرجع سابق ،سماته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول نحو اقتصاد السوقو  تطور االقتصاد الجزائري ،مفتاح صاحل : 

2
 : Mourad Ben Achenhou, reforme économiques dette et démocratie, Ed : echrifa, Alger, 1992, p119. 

 
3

جامعة  ،يف العلوم االقتصادية اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة،2004-1990حالة الجزائر-ليةو دورها في تحقيق التوازن االقتصاديالسياسات الما،دراوسي مسعود: 
 .374-373 ص ص،2005/2006،اجلزائر

4
 .184ص ، مرجع سابق ،اكرام مياسي: 
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مع خدمة ، مليون دوالر 403أي ما يعادل  DTSمليون 300حصلت اجلزائر مبوجب هذا االتفاق على قرض يقدر بـ: 
 1992.1-1990مليار دوالر لسنيت  16دين تقدر بـ: 

األقساط بناء  ويستمر حترير، مليون دوالر لكل قسط100أربع أقساط متساوية أي ما يعادل  على وقد وزع هذا القرض 
 27 يف على حتقيق األهداف املنصوص عليها يف االتفاق واملتمثلة يف اإلصالحات االقتصادية اليت تضمنتها رسالة حسن النية

الثاين يف سبتمرب ، 1991وقد وزعت األقساط األربعة على النحو التايل: األول يف جوان ، اليت صادق عليها الصندوق 1991أفريل
ومما سبق يتضح أّن هذه الفرتة متيزت باستعمال هذا القرض مشروطا ، 1992والرابع يف مارس ، 1991ديسمرب  الثالث يف، 1991

 2يهدف اتفاق االستعداد االئتماين هذا إىل:و ، أشهر 10بوضع برنامج تثبيت قصري األجل 

 .حترير التجارة اخلارجية من خالل العمل على قابلية حتويل الدينار -
  .على القروض البنكية رفع معدل الفائدة -
 .التقليص من حجم تدخل الدولة يف االقتصاد -
  .إصالح النظام اجلبائي -
 .ترشيد االستهالك واإلدخار عن طريق الضبط اإلداري ألسعار السلع -
 .سن شبكة اجتماعية للعائالت المتصاص الغضب االجتماعي الناتج عن تطبيق هذا الربنامج -

، تطهري املؤسسات املالية، بتقليص دعم موارد احملروقات والكهرباء 1991أكتوبر  01يف وكإجراءات عملية جلأت احلكومة 
لكن خالل تلك الفرتة اجلزائر كانت تعيش وضع اقتصادي واجتماعي ، ختفيض قيمة الدينار اجلزائري، % من األسعار40حترير 

لكن هذه التمويالت ، يدة بالعملة الصعبةصعب هذا من جهة ومن جهة أخرى هي يف أمس احلاجة للحصول على متويالت جد
هو ما الزم اجلزائر على تنفيذ برنامج التثبيت االقتصادي و  جيب أن يوافق عليها صندوق النقد الدويل يف شكل برنامج إصالحي آخر

 . ملدة سنة متبوع بربنامج التعديل اهليكلي ملدة ثالث سنوات

القرض يف شكل وثيقة متثل و  صدر قانون النقد: 14/04/1990المؤرخ في  90/10القرض و  قانون النقد .14.1
من  12أعطيت تسمية بنك اجلزائر طبقا ألحكام املادة و  القرض يف آن واحدو  نظام تسيري البنوكو  القانون األساسي للبنك املركزي

حتقيق استقرار العملة و  ولةحيقق تطور منتظم القتصاد الدو  سياسة نقدية فعالة ختدم االقتصاد احلديث دادفهو ملزم بإع 1990قانون 
 اليت نستطيع إدراجها يف ما يلي:و  أدائهو  قد محل هذا القانون أفكار جديدة فيما يتعلق بتنظيم القطاع املصريفو  خارجياو  داخليا

 استقاللية بنك اجلزائر. 

 احلقيقيةو  الفصل بني الدائرة النقدية. 

 دائرة القرضو  الفصل بني دائرة ميزانية الدولة. 

  سلطة نقدية وحيدة ومستقلة إنشاء. 

                                                           
1
  :Ben Bitour AHMED, op cit, p78. 

2
 .116ص ،1996، اجلزائر، دار هومة ،صندوق النقد الدوليالمرآة الكاشفة ل ،:هادي خالدي 
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مع توقيع االتفاق مع صندوق النقد  1991بدأت الدفعة الثانية من اإلصالحات يف أفريل : 1991إصالحات  .2
إن هذه الدفعة من ، الدويل الذي اشرتط يف مقابل القروض املمنوحة إجراءات تعميق اإلصالحات االقتصادية اليت مت الشروع فيها

 :1أساسني مها نصينير اإلصالحات توجت بإصدا
املتعلق برتقية االستثمارات الذي ألغى النظرة القدمية التمييزية بني  1993املؤرخ يف أكتوبر  93/12املرسوم التشريعي رقم  -

 اخلاص.و  االستثمار العام

ألشكال خاصة توسيع او  املتعلق مبراجعة القانون التجاري 1993أفريل  25املؤرخ يف  93/08املرسوم التشريعي رقم  -
 التمويل االجياري.و  كذا إدخال أدوات جديدة يف التجارة مثل التوريقو  القانونية للشركات

 هي: و  الداخلية تتمثل يف أربع عوامل هامةو  ( كانت وضعية االختالالت املالية اخلارجية1992/1993يف الفرتة ما بني )و 

اخلارجي كان قصري األجل الذي يفرض تقشفا يف ود إىل أن استحقاق الدين عتو  االختالالت المالية الخارجية: .1.2
مما جيدر اإلشارة إليه هو أن هناك تناقضا فمن وجهة نظر املالية اخلارجية فإن ميزان و  هذا يلحق أضرار بالغة على االقتصادو  الواردات

تظهر و  1990ي يف مليار دوالر أمريك 1أكرب من و  املدفوعات يبني وضعية مقبولة ألن رصيد احلساب اجلاري كان موجبا
، إن العائق هو أن هذا الرصيد االجيايب يتطلب فائضا جتاريا مرتفعا جدا، االنعكاسات تقشفا هلذه الوضعية االجيابية يف األجل املتوسط

 هو ما يفرض صرامة كبرية على االقتصاد.و  مليار دوالر3أكرب من اي للحفاظ عليه 
 هو ما يفرض استنتاج مالحظتني مها: و  1992ر يف سنة هو ذلك الذي عاد إىل الظهو و عجز الميزانية: .2.2

اإليرادات اإلمجالية حيث متت تغطية نفقات التسيري ب و  املالحظة األوىل: تتعلق بالتطور اخلطري للعالقة بني نفقات التسيري
ادات اإلمجالية لسنة % من اإلير 93ـبو  1992من اإليرادات اإلمجالية لسنة  76%ـبو  1991% من اإليرادات اإلمجالية لسنة 61

أصبحت نفقات و  هذا يبني أن ميزانية الدولة كانت تسري حنو التخلي عن وظيفتها األساسية االدخارية يف االقتصاد من جهة 1993
 التجهيز شبه ممولة كليا بعجز امليزانية من جهة أخرى.

موال الثابتة إىل اإلنتاج الداخلي اإلمجايل تستمر إىل عالقة الرتاكم اإلمجايل لأل أنحيث ، تتعلق باالستثمارات املالحظة الثانية:
والتفسري هو أن هيكل الرتاكم اإلمجايل لألموال الثابتة مت توجيهه بشكل قليل ، ا مؤشر أخر للتقشفذوه، %30أن تكون اكرب من 

 2.حنو االستثمارات اإلنتاجية املباشرة

ميكن إيضاحها يف و  (1999-1990 خالل الفرتة ) معدالت التضخم عرفت أربع مراحل من التغيري إنالتضخم:  .3.2
 اجلدول التايل:

 (1999-1990: تطور النسب األساسية للتضخم )(22رقم ) جدولال

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 البيان
 2.6 4.95 5.73 18.69 29.78 29.05 20.54 31.67 25.89 17.87 معدل التضخم

 مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية رسالة، أثر الدوالر على اقتصاد الجزائرو  مشاكل عدم استقرار النقدو  الدولرة، مدعلة حم المصدر:
 .231ص ، 2002/2003، جامعة اجلزائر، حتليل اقتصادي ختصص، علوم التسيريو 

 

                                                           
1
 .08-07ص ص  ،مرجع سابق،سماته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول نحو اقتصاد السوقو  تطور االقتصاد الجزائري،: مفتاح صاحل 

2
 .08ص  ،املرجع السابق:  
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 1شرح اجلدول:

 ( :تزايد فيها التضخم حىت 1992-1990املرحلة األوىل ) هذا يرجع إىل:و  %31.67بلغ معدل 

  .التوسع النقدي الكبري -

 .السليب لألصول اخلارجية الصافيةو  التغري الضعيف -

 .ارتفاع معدالت السيولة االقتصادية -

 .تزايد الطلبو  ركود يف مستوى العرض -

 ( :يف هذه السنة اخنفض معدل التضخم ب1993املرحلة الثانية )ب ما يلي: كانت هذه النتيجة بسبو  نقطة 11 ـ 

 .%21.62% إىل 24.71اخنفاض وترية التوسع النقدي من  -

 .التغري السليب لألصول اخلارجية الصافية -

 .استقرار معدالت الطلب الكلي -

 ( :عاد فيها التضخم إىل االرتفاع مسجال زيادة قدرها 1995-1994املرحلة الثالثة )نقطة مقارنة بسنة  9.2و 8.5
 يلي: يعود االرتفاع إىل ماو  1993

 .% خالل سنتني27.43ارتفاع وترية التوسع النقدي حيث سجل معدل  -

 .الركود الذي ميز مستويات العرض الكلي -

 .ارتفاع وترية الطلب الكلي -

 .1995% سنة 1.5هو ما أدى إل منو سليب مبعدل و  ختصيصات القروض املوجهة لالقتصاد مل يكن هلا مقابل إنتاجي -

 ( :1999-1996املرحلة الرابعة ) يعود و  1999% سنة 2.6خالل هذه املرحلة تناقص معدل التضخم حىت بلغ مستوى
 هذا االخنفاض إىل تضافر عدة عوامل منها:

 . 1999و 1997اعتدال وترية التوسع النقدي رغم ارتفاعها سنيت  -

 .التحكم يف السيولة االقتصادية -

 .ارتفاع حجم القروض املوجهة لالقتصاد -

 .استقرار مستوى الطلب -

هو ما يفسر االختالالت على مستوى األسعار و  نه ميكن القول أن حماوالت كبح التضخم كانت كلها إجراءات جزئيةو م
 االستثمار.و  تأثريها على هيكل اإلنتاجو  النسبية

 

                                                           
1
، حتليل اقتصادي ختصص ،علوم التسيريو  مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية رسالة ،اقتصاد الجزائرأثر الدوالر على و  مشاكل عدم استقرار النقدو  الدولرة،: علة حممد 

 .151-150ص ص ، 2002/2003 ،جامعة اجلزائر
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 كان نتيجة للطلب غري العادي للقرض من جهة املؤسسات للسحب على املكشوفاإلعسار المالي الشديد:  .4.2
 1القليل من املقابل اإلنتاجي.اليت ال تضمن إال و 

 (1998-1994ثانيا: أهم اإلصالحات االقتصادية من )

اقتصادي ألربع و  املالية فإنه مت حتضري برنامج مايلو  االجتماعيةو  ملواجهة األخطار الناجتة عن تدهور الوضعية االقتصادية
 مستدمي.و  خللق الظروف الضرورية لنمو اقتصادي متنيو  اخلارجيةو  إلعادة التوازنات املالية الداخلية 1994سنوات انطالقا من 

و قبل التطرق إىل هذه اإلصالحات جيب التفريق يف إطار هذه اإلصالحات بني سياسة التثبيت )سياسة االستقرار 
 2سياسة التعديل اهليكلي.و  االقتصادي(

رصيد ، األجل مثل معدل التضخم االستقرار االقتصادي هتدف إىل إصالح االختالالت قصريةأو  سياسة التثبيت: -
 و يتم الرتكيز على سياسة جانب الطلب ملواجهة هذه املشاكل.، هروب رأس املال الوطين، االحتياطات النقدية

جود عوائق هيكلية للنمو االقتصادي يف األجل و  هتدف إىل مواجهة االختالالت اليت تعكسو  سياسة التصحيح اهليكلي: -
إتباع سياسة سعر ، هيكل األسعارتخدمة: من أهم التدابري املسو  نب العرض لتصحيح هذه االختالالت.تتوىل سياسة جاو  الطويل
 .إصالح املؤسسات العامة، النظام املصريفو  النظام الضرييب، الصرف

ابري كذلك تدو  خوصصة القطاع العامو  إضافة إىل الدور الذي تؤديه يف فتح اجملال للقطاع اخلاص من خالل برامج اإلصالح
 رفع القيود على االستثمارات األجنبية.

بسبب حدوث تدهور يف أسعار النفط : (1995/مارس-1994/أفريلاالقتصادي ) ) التثبيت(برنامج االستقرار .1
مع تراكم أعباء خدمات و  1994دوالر يف سنة 14.19إىل  1993دوالر سنة  20حيث اخنفض سعر الربميل من  1993سنة 

أخرى خارجية فمن و  برزت معها عدة ضغوطات مالية داخليةو  ر الزمن بدأت مالمح األزمة املالية االقتصاديةمع مرو و  الدين اخلارجي
 بني الضغوطات املالية الداخلية جند:

 العجز اإلمجايل للمالية العمومية. 

  10.3منو الكتلة النقدية إىل%.  

  30ارتفاع معدل التضخم إىل%. 

 اخنفاض معدل النمو االقتصادي. 

 3الضغوطات املالية اخلارجية فتتمثل يف: أما

  تسديد خدمات الديونو  إىل إعادة جدولة ديوهنا ة%و هو ما دفع السلطات العمومي86بلغت خدمات الديون حوايل 
 .( 1991/1993مليار دوالر خالل)28 اليت بلغت

                                                           
1
 .08،مرجع سابق، ص سماته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول نحو اقتصاد السوقو  تطور االقتصاد الجزائري،: مفتاح صاحل  

 
2

 ،مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف العلوم االقتصادية رسالة ،(1994/2002آثار برنامج اإلصالح المالي لصندوق النقد الدولي على سوق العمل في الجزائر )،فله عاشور :
 .50ص ، 2004/2005بسكرة ، جامعة حممد خيضر ،متويلو  ختصص نقود

3
 .08،مرجع سابق، ص ته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول نحو اقتصاد السوقسماو  تطور االقتصاد الجزائري،: مفتاح صاحل 
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 ( حيث مل متثل سوى 1992/1993التقليص الكبري يف الواردات خالل الفرتة )ستوى الذي كانت عليه % من امل50
 بالسعر اجلاري. 1985سنة 

و لرفع هذه الضغوطات قامت السلطات باالتفاق مع صندوق النقد الدويل بإبرام برنامج لالستقرار االقتصادي 
(1994/1995). 

 1 هي:و  ارتكزت أهداف هذا الربنامج على مجلة من احملاور أهداف البرنامج: .1.1

  6و 3حتقيق معدل منو متوقع بني %. 

  مع ختفيض معدل التضخم14العمل على احلد من تزايد الكتلة النقدية يف حدود %.  

 رفع الدعم عن املواد االستهالكيةو  تسريع عملية حترير األسعار.  

 األشغال العموميةو  العمل على تطوير قطاع البناءو  إعادة االعتبار للقطاع الفالحي. 

لتحقيق هذه األهداف قامت السلطات املركزية بإجراءات  :جاإلمكانيات المستعملة لتحقيق أهداف البرنام .2.1
 2 السياسة النقدية:و  تتعلق بكل من سياسة امليزانية

 من أجل تقليص عجز امليزانية العامة اعتمدت على: 1.2.1

 ضبط نفقات التجهيز. 

 تثبيت أجور الوظيف العمومي.  

 ختفيضه ملنتجات أخرىو  إلغاء دعم األسعار لبعض املنتجات. 

 لى زيادة إيرادات اخلزينة بتحسني اإليراد الضرييبالعمل ع. 

 مراقبة السياسة النقدية فقد اتبعت السلطات ما يلي: 2.2.1

 رفع معدل الفائدة لتقريبها من املستوى احلقيقيو  مراجعة سعر الصرف بتخفيض قيمة الدينار. 

 حترير التجارة اخلارجيةو  احلد من التضخم النقدي.  

  نظام الصرفو  ذلك من خالل تسهيل نظام الدفعو  جهة إىل املؤسسات العمومية غري املستقلةتأطري القروض املصرفية املو. 

إعادة جدولة كل و  املتعدد األطرافو  لتحسني ميزان املدفوعات: جلأت الدولة إىل التمويل اخلارجي الثنائي 3.2.1
 .مستحقات الدين اخلارجي خالل فرتة الربنامج

 مج يف ما يلي:نارب ال نتائج تدرج أهمو 3نتائج البرنامج: .3.1

 ( عام 2-%( يف فرتة الربنامج مقابل )0.2-منو معدل الناتج احمللي )%هو معدل منو سالب راجع للنتيجة و  1993
  .%(2.5-اخنفاض اإلنتاج يف قطاع احملروقات )و  %(5-السلبية للقطاع الفالحي )

 ( بينما كان املعدل املتوقع 29.05كبح معدل التضخم يف حدود )%40%.  
                                                           

1
 : Hocine Benissad , l’Ajustement structural ,Ed : opu, Alger ,1999, p p 63-64. 

2
 .19-18ص ص ، مرجع سابق،عديسة شهرة : : 

3
 .20-19ص ص  ،املرجع السابق : 
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 1994% سنة 4.4إىل  1993% من الناتج احمللي اإلمجايل سنة 8.7فض عجز امليزانية من خ. 

 1994% يف أفريل 40.77ختفيض قيمة العملة احمللية ب. 

 تقليص استدانتها من النظام املصريفو  استمرار عملية التطهري املايل للمؤسسات العمومية. 

  ارتفاع الكتلة النقديةM2 املدينةو  ائدة الدائنةمع ارتفاع معدالت الف. 

  1.5مقابل  1994مليار دوالر عام  2.64حتسني ميزان املدفوعات مما زاد من احتياطي العمالت الصعبة مبقدار بلغ 
 .1993مليار دوالر عام 

  من إمجايل الدين 15.4مليار دوالر أي  5.300إىل  1995وصل إمجايل الديون املعاد جدولتها إىل غاية مارس %
 لجزائر.اخلارجي ل

حترير االقتصاد مع و  لقد ظهرت مقاصد اإلصالح: (1998/أفريل 1995برنامج التعديل الهيكلي )ماي  .2
أهم إصالح و  بداية الثمانينات باعتبار أن هذا اإلصالح يعمل على إرجاع التوازنات الكربى اليت من شأهنا أن حتقق انتعاشا اقتصاديا.

 هو برنامج التعديل اهليكلي.و  الصندوق(و  من املؤسستني الدوليتني )البنك قامت به اجلزائر هو ذلك اإلصالح املدعم
الذي كان يهدف إىل استعادة و  بعد إرسال خطاب النوايا الذي تضمن حمتوى الربنامج: محتوى البرنامج .1.2

الدويل على تقدمي  ختطي مرحلة التحول إىل اقتصاد حر من جهة أخرى. وافق صندوق النقدو  االستقرار االقتصادي الوطين من جهة
مليون وحدة 116928قد بلغ املبلغ و  1998ماي  21إىل  1995ماي  22قرض للجزائر يف إطار االتفاقيات املوسعة للقرض يف 

 1حقوق سحب خاصة.
متثلت و  مت حتديد أهداف الربنامج تبعا لالتفاقيات املستقبلية اليت تطمح هلا السلطات اجلزائرية: أهداف البرنامج .2.2

 2داف يف ما يلي:هذه األه

 ختفيض معدالت البطالة املرتفعةو  رفع معدالت النمو االقتصادي هبدف استيعاب أكثر للقوة العاملة. 

 تقريبها إىل املعدالت السائدة يف البلدان املتطورة و  ختفيض معدالت التضخم. 

 خفض التكاليف االنتقالية النامجة عن الربنامج خاصة على اجلانب االجتماعي. 

  3مستوى االحتياطات الدوليةو  وضعية ميزان املدفوعاتحتسني. 

 4.اخلارجيو  مواصلة اإلصالحات اهليكلية على الصعيدين الداخلي 

 

                                                           
لنيل شهادة مقدمة  رسالة ،دراسة حالة الجزائر–النمو االقتصاديين في الدول النامية في ظل التحوالت الدولية الراهنة و  تحقيق االستقرار دور السياسة المالية في،خلوط فوزية :1

 .116ص  ،2003/2004بسكرة  ،جامعة حممد خيضر ،متويلو  ختصص نقود، املاجستري يف العلوم االقتصادية
2
بن  ،املدرسة العليا للتجارة، العاملي االقتصاداالندماج يف و  جملة االصالحات االقتصادية،اثرها على جلب االستثمار االجنبيو  ادية في الجزائرتطور االصالحات االقتص ،لاير زوينة:  

 .13ص  ،2010 ،09العدد  ،اجلزائر، عكنون
3
سعد  جامعة ،الوطين حول "االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة" مقدمة للملتقىمداخلة  ،االجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكليو  اآلثار االقتصادية،اط شريفيروابح عبد الباقي وغ  :

 .04ص  ،2002ماي  11/22يومي ،البليدة دحلب،
4
 . 45ص ، 2005جويلية ، اجلزائر،العشرونو  الدورة العادية العامة السادسة"نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر "مشروع تقرير حول ، االجتماعيو  اجمللس الوطين االقتصادي : 
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من أجل حتقيق األهداف املسطرة اتبعت السلطات العامة إجراءات هتدف إىل : اإلجراءات العملية للبرنامج .3.2
 تتمثل هذه اإلجراءات يف ما يلي:و  اقتصادي يف األجل املتوسط بعث منوو  تعميق االستقرار باإلضافة إىل إجراءات لتحقيق

 1 تتمثل يف ما يلي:و  اإلجراءات ذات طابع االستقرار: 1.3.2

 اخلدماتو  مواصلة رفع الدعم عن األسعار للوصول إىل التحرير الكامل ألسعار كل السلع. 

 روضإعطاء استقاللية أكرب للبنوك التجارية يف منح القو  حترير أسعار الفائدة. 

 العاجلو  حترير أسعار الصرف املؤجل. 

 تنمية االدخار العموميو  القضاء على عجز امليزانية. 

 جعله يف مستوى معقولو  التحكم يف التضخم. 

 مراجعة شبكة احلماية االجتماعية. 

 2 .السلع األكثر استهالكا عن الدعم ورفع واالستثماري االستهالكي العام اإلنفاق ختفيض 

 االستهالك ترشيد هبدف وذلك الكهرباءو  الوقود، الطاقة تجاتمن عن الدعم رفع. 

 العام القطاع مؤسسات إىل املوجهة املساعدات تقليص. 

 العمومي القطاع يف التوظيف من احلدو  واألجور الرواتب جتميد. 

 الضرييب من  بالتهر  جهة ومكافحة من أخرى أطرافا ليشمل الضرييب الوعاء توسيع خالل من الضريبية اإليرادات زيادة
 .شاملة ضريبية إجراء إصالحات خالل من ذلك ويتم منخفضة ضريبية معدالت على اإلبقاء مع جهة أخرى

 3تتمثل فيما يلي:و  :اإلجراءات ذات الطابع اهليكلي 2.3.2

 300( حدد حوايل 95/22األجانب األمر)و  فتح الرأس املال االجتماعي للمؤسسات العمومية للمستثمرين احملليني 
 وحدة إنتاج.أو  مؤسسة

 (.ترقية الصادراتو  صندوق دعمو  العمل على توسيع الصادرات من غري احملروقات )بناء هيئة تأمني قرض عن التصدير 

 دعم اخلوصصةو  إنشاء سوق مالية لتسهيل.  

 ل إعادة لتسهيو  تعويض صناديق املسامهة بالشركات القابضة اليت تقوم بتسيري أسهم املؤسسات العمومية حلساب اخلزينة
  .اهليكلة الصناعية

 إدخال منتجات مالية جديدةو  املصريفو  إصالح النظام املايل.  

 1997بدأ املفاوضات مع االحتاد األورويب سنة و  طلب االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة. 

 4 .النقدية الكتلة منو من احلد  

                                                           
1
 .10ص  ،مرجع سابق،سماته منذ االستقالل إلى إصالحات التحول نحو اقتصاد السوقو  تطور االقتصاد الجزائري،: مفتاح صاحل 

2
  :Ammar Belhimer,   La dette extérieur de l'Algérie, Ed :Marinoor, Alger ,1998, p  p112 -114. 

3
 : Hocine Benissad , op cit, P.67. 

4
 . 132ص ،مرجع سابق ،:اهلادي خالدي 
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 العام طاعوللق للحكومة به املسموح املصريف لالئتمان قصوى حدود وضع . 

سلبية غريت و  ( عدة نتائج اجيابية1994/1998لقد أفرز هذا الربنامج للفرتة ) :نتائج برنامج التعديل الهيكلي .4.2
 من الوضع االقتصادي نذكر منها:

 :فيما يلي النتائج االيجابيةتتمثل  1.4.2

  مليار دوالر سنة 47.84 إىل 1994مليار دوالر سنة 42.23حيث انتقل من حتقيق معدالت منو موجبة للناتج احمللي
 . 1997% سنة 4.5إىل  1993%( يف هناية 2.2-مما أدى إىل انتقال معدالت النمو السلبية من ) 1998

  1998% سنة 4.76إىل  1994% سنة 28.33اخنفاض معدالت التضخم من.  

 1ميزان املدفوعاتو  تقليص عجز كل من امليزان التجاري. 

  مليار دوالر سنة  8و 1995مليار دوالر سنة  2.1إىل  1993ليار دوالر سنة م1.5الزيادة يف احتياطي الصرف من
1997. 

  2. 2000%  سنة 28و 1997%  سنة 30إىل  1993%  سنة 83اخنفاض نسبة خدمة الديون اخلارجية من 

 3 :فيما يلي النتائج السلبيةتتمثل  2.4.2

 تدهور اجلانب االجتماعي. 

  الناجتة عن زيادة النمو الدميغرايف من جهة 1998% سنة 28إىل  1994% سنة 25ارتفاع معدالت البطالة من 
 .تابعة للقطاع العام من جهة ثانيةالعملية تسريح العمال بعد حماولة احلكومة تطبيق قرار خوصصة املؤسسات و 

رنامج التعديل وما جيب اإلشارة إليه هو أن البنك الدويل حاول تعزيز عالقته مع اجلزائر يف السنوات األخرية يف تطبيق ب
تلبية االحتياجات الضرورية للطبقات احملرومة و  اهليكلي فقد عمل على إرساء جمهودات متجهة حنو تنمية القطاعات اإلسرتاتيجية

 القضاء على الفقر.و  تنمية اهليكل االقتصادي اجلزائريو  ترقيةو  فكانت هذه املؤسسة املالية تسعى إىل تطوير

 جزائري في األلفية الثالثةالمطلب الثالث: االقتصاد ال
رغم جتربة اإلصالحات اليت عرفتها اجلزائر كمحاولة لتحقيق االنفتاح االقتصادي إال أهنا مازالت بعيدة عن حتقيق االندماج يف 

 ليةحتقيق نتائج اجيابية على مستوى التوازنات املاو  االقتصاد الدويل حيث بالرغم من أن اإلصالحات مكنت من ظهور أوجه التحسن
 النقدية إال أن انعكاس هذه التجربة بكل تكاليفها على اجلانب االجتماعي حال دون حتقيق منو اقتصادي دائم.و 

 

 

 

 

                                                           
1
 .03ص  ،مرجع سابق،ملياء عماينو  شهرزاد زغيب : 

2
 .145-140ص ص ،2006/2007، جامعة احلاج خلضر باتنة، دولة يف العلوم االقتصادية اهأطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتور  ،التنمية في الجزائرو  القطاع الخاص،عيسى مرازقة : 

3
 .03ص ، مرجع سابق،ملياء عماينو  : شهرزاد زغيب 
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 ( 2003-2001 )أهم التعديالت التي أدخلت على قانون النقد والقرض أوال:

 إىلأساسا  هتدف 01/01من خالل األمر  2001إن التعديالت اليت أدخلت على قانون النقد والقرض سنة  .1
 1جهازين :  إىلالقرض و  تقسيم جملس النقد

الذي يشرف على إدارة وتسيري شؤون البنك املركزي ضمن احلدود املنصوص عليها يف  اإلدارةيتكون من جملس  :األول
 القانون. 

   .دارة لبنك اجلزائريتكون من جملس النقد والقرض وهو مكلف بأداء دور السلطة النقدية والتخلي عن دوره كمجلس إ :الثاني 

ضعف كبري يف األداء ب هيف ظرف متيز اجلهاز املصريف في 03/11األمر الرئاسي ب املتعلقةلتعديالت جاءت القد  .2
والذي بني بصورة واضحة عدم فعالية أدوات املراقبة ، وخاصة بعد الفضائح املتعلقة بإفالس بنك اخلليفة والبنك الصناعي والتجاري

 2يرها بنك اجلزائر باعتباره السلطة النقدية . اليت يد واإلشراف

يعترب نصا تشريعيا يعكس بصدق أمهية املكانة ، واملتعلق بالنقد والقرض 2003الصادر يف أوت  03/11إن األمر    
ع م، 90/10واملبادئ اليت جتسدت يف القانون  األفكارإذ أنه جاء مدعما ألهم ، اليت جيب أن يكون عليها النظام املصريف

وجملس النقد  اإلدارةيف الفصل بني جملس  أساسا تواليت متثل، 01/01التأكيد على بعض التعديالت اجلزئية اليت جاء هبا األمر 
والذي يعترب السلطة التشريعية  اإلدارة( على مهام ووظائف جملس 19نصت املادة ) حيث، والقرض فيما خيص اهليكل التنظيمي

ومت كذلك توسيع مهام جملس النقد والقرض كسلطة ، راجلزائلقواعد التنظيمية املطبقة يف بنك القائمة على إصدار النصوص وا
وهلذا حيدد اجمللس ، ومتابعتها وتقييمها، عليها واإلشراف( الفقرة "ج" بتحديده للسياسة النقدية 62نقدية حيث نصت املادة )

وحيدد استخدام النقد وكذا وضع قواعد الوقاية يف السوق ، ضيةاقر االو  اجملاميع النقدية بتطوراألهداف النقدية السيما فيما يتصل 
خماطر االختالل .وهكذا أوكلت للمجلس مهمة محاية زبائن البنوك  إىلويتأكد من نشر معلومات يف السوق ترمي ، النقدية

  .واملؤسسات املالية يف جمال املعامالت املصرفية

قد حدد بوضوح عالقة بنك اجلزائر مع احلكومة فمنح البنك  03/11ر نستطيع القول أن األم اإلطارويف هذا   
ومنح ، متارسها وزارة املالية التابعة للحكومة اليت الرقابة إطاراالستقاللية اليت متكنه من رسم السياسة النقدية املناسبة وتنفيذها يف 

ولعل السبب ، بنك اجلزائر فيما يتعلق بالسياسة النقدية هإليخيلص  احلكومة باملقابل السلطة املضادة اليت متكنها من أن تعدل ما
يعود ملا شهدته الساحة املصرفية اجلزائرية مع بداية القرن بإفالس العديد من  90/10يف هذا التغيري مقارنة بقانون النقد والقرض 

نية طرح العديد من التساؤالت يف مدى ومن جهة ثا، األمر الذي أثر كثريا على أداء املنظومة املصرفية من جهة، البنوك اخلاصة
 جناعة املراقبة املصرفية اليت ميارسها بنك اجلزائر .   

 (2004-2001النمو )و  : برنامج دعم اإلنعاش االقتصاديثانيا

أثقلت كاهل بالتايل فإن شروط التعديل اهليكلي قد و  النقدية إال أهنا لتزال هشةو  بالرغم من النتائج املسجلة يف التوازنات املالية
 النمو االقتصادي يف املدى القصري للخطر.و  االقتصاد الوطين معرضة عملية اإلنعاش

                                                           
1
ختصص حتليل  ،مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية أطروحة ،تمويل التنميةو  أثارها على تعبئة المدخراتو  إصالحات النظام المصرفي الجزائري،بطاهر علي:  

 .49ص،2005/2006،جامعة اجلزائر،اقتصادي
2
 .50ص،بقساالرجع امل:  
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1النموو  مشاكل اإلنعاش االقتصادي .1
بالرغم من اإلصالحات اهليكلية املنتهجة إال أن هناك العديد من املشاكل : 

 من بني هذه املشاكل ما يلي:و  االقتصادي تعثر من مسار اإلنعاشو  اهليكلية اليت تؤثر على أهم النشاطات االقتصادية

اليت قلصت من مستويات النمو الذي يرتكز و ، االنعكاسات السلبية لسياسة التعديل اهليكلي على اجلانب االجتماعي -
أساسا على احملروقات باإلضافة إىل انعكاس املصاعب املالية للمؤسسات العمومية على مستوى الواردات اليت اخنفضت يف النصف 

 .1998/1999الثاين من 

 .املؤسسات املعنية بإدارة عمليات اخلوصصة و  تداخل املهام يف اهلياكل -

 خاصة االستثمار خارج جمال احملروقات.و  صعوبات جذب االستثمار لعدم استقرار البيئة االقتصادية الكلية -

 النظام الضرييب بالرغم من القيام بإصالحه. اإلدارة الضريبية غري العصرية سلبا على فعاليةو  انعكاس ظاهرة التهرب الضرييب -

 عدم تطورها منذ بداية عملها.و  عدم وجود دور فعال لبورصة القيم املنقولة يف النشاط االقتصادي -

جلأت السلطات اجلزائرية بعد هناية برنامج :  (2004-2001النمو )و  محتوى برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي .2
مليار دوالر سنة  11.910اليت وصلت إىل و  1999الحتياطات الكبرية اليت تراكمت منذ سنة التعديل اهليكلي إىل استخدام ا

-2001هلذا سطرت احلكومة برنامج اإلنعاش االقتصادي للفرتة )و  االقتصاديةو  حتسني الظروف االجتماعيةو  لتخفيف 2000
إىل اإلنفاق الرأمسايل العادي املرصد يف  إضافةيار دج مل525( الذي اعترب برنامج إنفاق رأمسايل يتم فيه إنفاق مبلغ إمجايل 2004
  2امليزانية.

هو يشكل أداة قد تكون ناجعة يف حتسني و  وضع اقتصادي غري مريحو  إن هذا الربنامج قد جاء يف سياق اجتماعي متدهور 
 .القدرات التسيريية لدى خمتلف اجلهات املعنية بتنفيذه السيما اجلماعات احملليةو  املداخيل

 حيث يسعى هذا لربنامج إىل حتقيق ثالث أهداف نوعية تتمثل يف ما يلي:

 إنعاش االقتصاد اجلزائري و  حتقيق التوازن اجلهوي. 

 إنشاء مناصب شغل. 

 3مكافحة الفقر. 

نستنتج أن املؤشرات الكلية لالقتصاد الوطين قد سجلت حتسنا ملحوظا حيث التحسن يف  املوايلاجلدول  خالل منف
، 2004% يف سنة 17.7هبوط معدالت البطالة إىل نسبة و  نمو االقتصادي مسحت باستخدام العديد من فرص العملمعدالت ال

أما التضخم ، 2004مليار دوالر سنة 21.82إىل  2000مليار دوالر سنة25.26أما بالنسبة للديون اخلارجية فقد انتقلت من 
كذا الزيادات و  للضخ اهلائل للنفقات العمومية السيما من أجل التنميةهذا راجع و  2004% سنة 3.7فنالحظ أنه ارتفع إىل نسبة 

 .2004يف األجور اليت متت سنة

 

                                                           
1
 .32ص ، مرجع سابق،عديسة شهرة : 

2
 .04ص  ،مرجع سابق،ملياء عماينو  : شهرزاد زغيب 

 
3

 املوقع االلكرتوين:  ،1999/2004اتجاهات النمو االقتصادي في الجزائر خالل الفترة،مولود حشمان عائشة مسلم :
www.hachmane@apn.gov.dz . consulte le :  11/12/2010 à 22:30 

http://www.hachmane@apn.gov.dz/
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 (2004-1998: تطور بعض المؤشرات االقتصادية الكلية خالل الفترة )(23رقم) جدولال

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 البيان
PIB76.59 60.85 55.91 54.90 54.20 48.26 47.84 مليار دوالر 

 3.70 2.71 0.91 4.2 0.75 2.6 4.95 معدل التضخم%
 43.113 32.942 23.108 17.963 11.910 4.407 6.844 احتياطي الصرف مليار دوالر

 -  www.ons.dz1998/1999                                                    :باالعتماد على املراجع التالية طالبةلمن اعداد االمصدر: 

  -  2000/2002 collection statistiques n° : 111 ONS 

- 2003/2004 www.ons.dz 

ات أن القطاعو  هذا يعود يف األساس إىل مداخيل النفطو  أما فيما يتعلق بالنمو االقتصادي نرى أنه عرف حتسنا ملموسا
ميكن إجياز مسامهة النشاطات املنتجة يف النمو االقتصادي خالل الفرتة و  اخلدمات ال تزال ضعيفة األداءو  الصناعةو  املنتجة كالفالحة

 من خالل اجلدول التايل: 1999/2003

: مساهمة النشاطات المنتجة في النمو االقتصادي من حيث القيمة المضافة اإلجمالية خالل (24رقم ) جدولال
 (2003-1999)الفترة 

 الخدمات األشغال العموميةو  البناء المحروقات الفالحة الصناعة القطاعات
 29 13 30 18.6 8.6 القيمة املضافة%

 أهداف األلفية من أجل التنمية انجازات 2003التنمية البشرية لسنة التقرير الوطين حول، االجتماعيو  اجمللس الوطين االقتصادي المصدر:
 .41ص ، 2004ديسمرب، اجلزائر، العشرونو  لدورة العامة اخلامسةا، آفاقو 

1نتائج برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي .3
إن أساس الربنامج هو استخدام عائدات البرتول غري املتوقعة من أجل تنمية :

يف السنة األخرية هلذا  من النتائج اليت ظهرتو  املتوسطةو  النهوض باملؤسسات الصغريةو  دعم اإلنتاج الفالحيو  الطلب اإلمجايل
 الربنامج نذكر:

 2004% خالل الربع األول من السنة 5.1ـحتقيق منو حقيقي ب.  

  9.3ارتفاع اإليرادات حبوايل%.  

 ميزان املدفوعاتو  اسرتجاع الفائض يف اجلانب التجاري. 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .04ص ، مرجع سابق ،ملياء عماينو  : شهرزاد زغيب 

http://www.ons.dz/
http://www.ons.dz/
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  2004مليار دوالر هناية  43.11ارتفاع حصيلة االحتياطات إىل. 

  كلية أو   على خصخصة جزئية 2002ر املسطر هلا حيث جند احلكومة قد أعلنت يف سنة مل تعرف اخلصخصة التطو
التغري احلاصل يف نظام العمل للوزارة املكلفة و  مؤسسة إال أن هذه العملية مل تتم بسبب معارضة النقابات العمالية من جهة 100ل

نظام جديد هبدف وضع آفاق للخصخصة وفق عمليات ترقية االستثمار( اليت أصبحت تعمل ضمن و  باخلصخصة )وزارة املسامهة
 حمددة.

 احلصول على نتائج مرضية و  بأقل تكلفةو  من أجل إجنازهو  إن تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي قد يتطلب موارد هامة
يف و ، فعالةاهليكلية اليت سوف تسمح بإنشاء حميط يسهل تطبيق قوى السوق بصفة و  وجب تطبيق جمموعة من التعديالت املؤسسية

 اليت يتم تلخيصها يف اجلدول التايل: و  األحكام املاليةو  مت اختاذ جمموعة من التدابري اجلبائية اإلطارهذا 

 ( الوحدة: مليار دج2004-2001: السياسات المصاحبة لبرنامج اإلنعاش االقتصادي )(25رقم)جدول ال

 المجموع 2004 2003 2002 2001 القطاعات
 20 9.8 7.5 2.5 0.2 ائبعصرنة إدارة الضر 
 22.5 5 5 7 5.5 الشراكةو  صندوق املسامهة

 2 0.4 0.5 0.8 0.3 هتيئة املناطق الصناعية
 0.08 / / 0.05 0.03 الطويلو  منوذج التنبؤ على املدى املتوسط
 2 / 0.7 1 0.3 صندوق ترقية املنافسة الصناعية

 46.58 15.2 13.7 11.35 6.33 اجملموع

Source : plan de relance économique/SRC/formulaires/économie/plan-de RELANCE-

ECONOMIQUE-PDF :site internet : www.consulatalgeriemontreal.com.consulte le :  17/12/2010 à 14:30 

الوصول إىل األهداف املسطرة يف الربنامج مثة عدة تغريات وجب التطرق إليها جلعل يتبني لنا من اجلدول أعاله أنه من أجل 
احمليط االقتصادي يتالءم مع االقتصاد العاملي لذلك قامت احلكومة بتبين جمموعة من السياسات املصاحبة لربنامج دعم اإلنعاش 

فتح رأس املال و  اإلسراع يف إجراءات الشراكةو  مل املؤسسةحتسني عو  االقتصادي أي ختصيص موارد مالية ترمي إىل تشجيع االستثمار
 الشراكة مع االحتاد األورويب.و  باإلضافة للتحضري لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة

 ( 2009-2005: البرنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي )لثاثا

استعادة األمن عرب كافة الرتاب الوطين جتسد هذا  بإنعاش مكثف للتنمية االقتصادية رافق (2004-2001)متيزت السنوات
تكثيفه يف مجيع قطاعات و  تعتزم احلكومة من خالهلا إىل مواصلة جمهودات إنعاش النمو، اإلنعاش من خالل نتائج عديدة هامة

 النشاط.

ي لدعم تتمثل اهداف الربنامج التكميل: 1(2009-2005أهداف البرنامج التكميلي لدعم اإلنعاش االقتصادي ) .1
 يلي: االنعاش االقتصادي فيما

الواجب استكماهلا يف إطار أو  التنظيمية اليت سبق إجرائهاو  إن املراجعات التشريعية ضبطه:و  ترقية االستثمار .1.1
ته توفر كذا قانون االستثمارات الذي مت مراجعو  االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارةو  التحضري للشراكة الفعلية مع االحتاد األورويب

                                                           
1
 .39-38ص  ص،2004جويلية ،6العدد  ،اجلزائر ،تقرير جملس االمة،برنامج الحكومة امام مجلس االمة،:الفكر الربملاين 

http://www.consulatalgeriemontreal.com/
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 ANDIإطارا قانونيا مالئما لرتقية االستثمار حيث تعتزم احلكومة العمل على مضاعفة فعالية الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  
 .حتديد موقعهاو  جلان مساعدة مشاريع االستثماراتو 

أمام ترقية االستثمار يف ما خيص العقار الصناعي الذي غالبا ما يشار إليه على أنه عائق  تسوية مستوى العقار: .2.1
هو اإلصالح الذي سوف يتم استكماله على املدى القصري و  طق النشاطامنو  فقد سبق أن كان حمل إصالح لتسيري املناطق الصناعية

التعمري عرب الوطن بغية مضاعفة العرض يف جمال أراضي البناء لفائدة االستثمار يف ميادين و  من خالل استكمال خمططات التهيئة
 السياحية.و  ية العقاريةالرتق

أما بالنسبة للعقار الفالحي فقد اقرتحت احلكومة ضمن هذا الربنامج تشريعا يؤسس نظام االمتياز الذي يضبط بكيفية واحدة 
 واجبات كل منهما.و  حقوق مانح وصاحب االمتياز

مصدر ربح مرده إىل تعتزم احلكومة مكافحة االقتصاد غري الرمسي الذي صار  مكافحة االقتصاد غير الرسمي: .3.1
 اخلاصة اليت متارس نشاطها يف ظل احرتام القوانني للخطر.و  يعرض املؤسسات العموميةو  الغش يعرقل تطوير االستثمار

تسعى احلكومة إىل استكمال عصرنة أدوات أنظمة الدفع اجلارية حاليا باإلضافة إىل  عصرنة المنظومة المالية: .4.1
املؤسسايت للقطاع املايل  ركذلك التطويو  مومية للتامني مبا يف ذلك عن طريق الرتقية النشيطة للشراكةاملؤسسات العو  حتسني إدارة البنوك

 إنعاش البورصةو  صناديق االستثمار األخرىو  املتوسطةو  السيما من خالل إقامة صندوق ضمان القروض لفائدة املؤسسات الصغرية
 تطويرها.و 

 رى هلذا الربنامج متمثلة يف ما يلي:باإلضافة إىل هذه األهداف هناك أهداف أخ

 تطويرها )قطاع احملروقاتو  كذلك من خالل تثمني الثروات الوطنيةو  النهوض بتنمية مستمرة منصفة عرب أحناء البالد 
 .التكنولوجيا اجلديدة(و  االتصاالت، الصيد البحري، الصناعة التقليدية، السياحة، الفالحة، املناجمو 

 1ة التنمية املستدامةاحلفاظ على البيئة خلدم. 

 يف احلق لضمان الدولة جهود بتعبئة العمومية اخلدمة ففي جمال الصحة ستستمر: البشرية اإلصالح يف جمال التنمية 
كما  ،حتسني األداء أجل من الصحية املنظومة وإلصالح، الوقائي العالج على احلصول من املواطنني مجيع ومتكني الصحية اخلدمات
 الوترية هذه على اإلبقاء يتم وسوف، السكن على الطلب تلبية جمال يف معتربا تقدما(  2004-1999 )الفرتة اللخ اجلزائر سجلت

 الذي اهلدف وهو، الربنامج هذا فرتة خالل جديد سكن مليون تسليم قصد الدولة التزام جتسيد على وستسهر احلكومة، اإلجناز يف
 .وإنضاجها شاريعامل إعداد جمال يف الوطين اإلسكان سةسيا على التحسينات بعض بإدخال بلوغه تعتزم

 توجيهيا  وإطارا الوطنية التنمية ورطت املتوسط املدى على توفر أن شأهنا من اإلقليم هتيئة سياسة :إن اإلقليم هتيئة سياسة
، املتفاقمة الالمساواة على والقضاء املناطق بني وتوازن انسجام حتقيق حنو التنمية دو جه ميتق أن شأهنا ومن، إجنازها الواجب لألعمال

 خالل من اإلسنادت أدوا حيث تتوفر هلا 2020 حىت متتد إستشرافية دراسة حمل كانت أن سبق هذه اإلقليم هتيئة إسرتاتيجية إن
 2.العليا اهلضاب ملناطق والثاين البالد جلنوب خمصص أحدمها، صندوقني

ميكن توضيح املبالغ املخصصة لالستثمارات خالل : مو االقتصاديالمبالغ المخصصة للبرنامج التكميلي لدعم الن .2
 ( من خالل اجلدول التايل:2009-2005الفرتة )

                                                           
1
 .40ص،مرجع سابق،: الفكر الربملاين 

2
 . 201ص ،2006 ،جامعة اجلزائر ،ختطيط ختصص ،يف العلوم االقتصادية مقدمة لنيل شهادة املاجستري رسالة ،التنمية المستدامة في الجزائرإشكالية  ،:زرنوح يامسينة 
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 ( حسب كل قطاع2009-2005: توزيع البرنامج التكميلي لدعم النمو)(26رقم ) جدولال

 القطاعات
المبلغ 
)مليون 

 دج(
المبلغ  القطاعات النسبة

 )مليون دج(
 النسبة

 %40.5 1703.15 برنامج تطوير المنشآت األساسية ثانيا: %45 1.908 تحسين ظروف معيشة السكان أوال: برنامج

 555 السكنات -1

  

 700 قطاع النقل -1

  
 600 قطاع األشغال العمومية -2 141 اجلامعات -2
 393 التحوالت(و  قطاع املاء )السدود -3 200 الرتبية الوطنية -3
 1015 قطاع هتيئة اإلقليم  -4 58.5 التكوين املهين -4
 %8 337.2 ثالثا: برنامج دعم التنمية االقتصادية 85 الصحة العمومية -5
تزويد السكان باملاء )خارج األشغال  -6

 الكربى(
   300 التنمية الريفيةو  الفالحة -1 127

 %48 203.9 تحديثهاو  رابعا: تطوير الخدمات العمومية 10 اجناز منشآت للعبادة -12
 34 العدالة -1 26.4 عمليات هتيئة اإلقليم -13

  

 64 الداخلية -2 200 برامج بلدية للتنمية -14
 65 املالية -3 100 تنمية مناطق اجلنوب -15

 150 تنمية مناطق اهلضاب العليا -16

 2 التجارة -4
 16.3 االتصال و  التكنولوجيا اجلديدة لإلعالمو  الربيد -5
 22.6 قطاعات أخرى للدولة -6

 %1.1 50 خامسا: برنامج التكنولوجيا الجديدة لالتصال
 100%  2202.7 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

 . .07-06ص ص ، 2003أفريل ، تقرير جملس األمة، (2005/2009البرنامج التكميلي لدعم النمو ) مصدر:ال

ميكن اإلشارة من خالل هذا اجلدول أن مشروع برنامج احلكومة املعروض تتجلى فيه كل طموحات الشعب اجلزائري حيث 
 (.2004-2001ل الفرتة )يعرب عن إرادة احلكومة يف مواصلة اجلهود اليت بذلت خال

حيث ، حتسني مستوى معيشة السكانو  و بذلك ركزت احلكومة على تطبيق إسرتاتيجية إنعاش قادرة على مواصلة النمو
و مت الرتكيز على توجيه نفقات امليزانية باجتاه االستثمار يف املنشآت ، % من جمموع االستثمارات45.5خصص هلذه األخرية نسبة 

كذلك دعم النمو من خالل االستثمار يف املشاريع الكربى بغرض إنشاء املزيد من مناصب الشغل اليت ،  %40.5األساسية بنسبة 
 تقلص من البطالة.
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 (2014-2010رابعا: البرنامج الخماسي للتنمية )

النعاش من برنامج دعم اضمن ديناميكية اعادة االعمار الوطين اليت انطلقت قبل عشرة سنوات  يندرج هذا الربنامج
حيث ، (2009-2005و تواصلت هذه الديناميكية بالربنامج التكميلي لدعم النمو للفرتة )، (2014-2001االقتصادي للفرتة )
 1مليار دوالر حيث يشمل شقني اثنني مها: 280اي مليار دج  21214 قدرهمت ختصيص مبلغ 

 مليار دج.9700املياه مببلغ و  الطرقو  ديديةاستكمال املشاريع اجلاري اجنازها على اخلصوص يف قطاعات السكة احل -
  .مليار دج 11534اطالق مشاريع جديدة مببلغ  -

 مت تقسيم هذا الربنامج اىل ثالث برامج فرعية ميكن توضيحها من خالل اجلدول التايل: حيث

 (2014-2010(:التوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي )27الجدول رقم )

 النسبة )مليار دج( رنامجالمبالغ المخصصة للب البرنامج
 9903 اوال: برنامج تحسين ظروف معيشة السكان

45,42% 

 3700 السكن

 1898 التكوين املهين، التعليم العايلو  الرتبية
 619 الصحة

 1800 خدمات االدراة العموميةو  حتسني وسائل
 1886 باقي القطاعات

 8400 ثانيا: برنامج تطوير الهياكل القاعدية

38,53% 
 5900 النقلو  قطاع االشغال العمومية

 2000 قطاع املياه
 قطاع التهيئة العمرانية

 500 

 3500 برنامج دعم التنمية االقتصادية ثالثا:

16,05% 
 1000 التنمية الريفيةو  الفالحة

 2000 دعم القطاع الصناعي العمومي
 500 التشغيلو  املتوسطةو  دعم املؤسسات الصغرية

 %100 21803 موعالمج

 باالعتماد على املراجع التالية: الطالبةمن اعداد المصدر: 

 .(2014-2010) اخلماسي الربنامج على املوافقة املتضمن 2010 ماي 24 بتاريخ الصادر الوزراء جملس بيان -
العدد ، االنسانيةو  االكادميية للدراسات االجتماعية، (2001/0102دراسة  تقييمية لسياسة االنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة )، نبيل بوفليح -

 .48ص، 2013، 09

 

 

                                                           

 .(2014-2010) اخلماسي الربنامج على املوافقة املتضمن 2010 ماي 24 بتاريخ الصادر الوزراء جملس بيان : 1
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 : الوضعية الحالية لالقتصاد الجزائري خامسا

يف ما خيص االجتاهات األخرية يف االقتصاد  2006الذي استلم يف بداية  2005جاء يف تقرير صندوق النقد الدويل يف 
 طزاد من قوته ارتفاع أسعار النفو  اجلزائر مشجعة كما يعترب االقتصاد اجلزائري يف حالة جيدة الوطين أن بوادر التنمية االقتصادية يف

الوضعية و  لتوضيح الوضعية احلالية لالقتصاد اجلزائري سنحاول دراسة كل من الوضعية االقتصاديةو ، منو إنتاج مشتقاته يف الوطنو 
 االجتماعية لالقتصاد اجلزائري.

 ( يف اجلدول التايل:2014-2004ميكن تلخيص أهم املؤشرات االقتصادية الكلية خالل الفرتة ): الوضعية االقتصادية .1

 (2014-2004:أهم المؤشرات االقتصادية الكلية خالل الفترة )(28رقم) جدولال

 2014* 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 البيان
احتياطات الصرف 

 221.5 208.6  193.9  182.2  150 147.2 143.1 110 72 592 43.11 دوالر( )مليار

 4.3 2.7   3.3 2.8  3.6 1.6 2.4 3.4 1.7 5.3 5.2 النمو االقتصادي)%(

 4 3.3  8.9 4.5  3.9 5.7 4.9 3.7 2.3 1.4 3.7 التضخم)%(

 *: قيمة مقدرة.             :التالية جعاباالعتماد على املر  الطالبةمن إعداد  المصدر:

- World Economic and Financial Surveysn, WORLD ECONOMIC OUTLOOK 

April2014, International Monetary Fund, p 185. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf  consulte le 16/06/2014 à 00:55. 

- Trésor direction général, Indicateurs économiques et financiers de l’Algérie, ambassade de France en 

Algérie - service économique régional , novembre 2013, p 02-04. 

http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/392572 consulte  le 04/06/2014 à 13 :33.  

- http://data.albankaldawli.org/indicator/PX.REX.REER?page=1 consulte le 08/06/02014 à 02:07. 

 

من خالل اجلدول السابق نرى أن احتياطات البالد من النقد األجنيب بلغت مستوى قياسيا  ت الدولية:االحتياطا .1.1
هذا بفضل ارتفاع أسعار النفط على و  2005مليار دوالر يف هناية  59مليار دوالر مقابل 72حيث قدرت ب 2006جيدا يف هناية 

 مستوى األسواق العاملية.
برنامج تعزيز النمو الثاين لرئيس و  املوضحة يف اجلدول أن برنامج اإلنعاش االقتصاديتظهر النتائج  النمو االقتصادي: .2.1

إخراجه من حالة االهنيار الذي كان يعاين منه يف سنوات التسعينات بالرغم من و  اجلمهورية مسح بإعطاء ديناميكية لالقتصاد اجلزائري
 الغاز.و  ارتباط هذا النمو بإيرادات صادرات النفط

أي ارتفع معدل  2006%يف سنة  2.4من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول بلغت نسبة التضخم  التضخم: .3.1
لينخفض يف  %5.7إىل  2009مث أخذ باالرتفاع حىت وصل سنة  2005إىل  2002عليه ابتداءا من سنة  انالتضخم على ما ك

  .% 3.3اىل  2013سنة 
مليار دوالر مقابل  29.98 هفائضا جتاريا قياسيا قدر  2006 سجل ميزان التجارة اخلارجية سنة 1:الميزان التجاري .4.1

 2005مليار دوالر خالل نفس الفرتة من سنة 12.86و خالل األشهر السبعة األوىل من نفس العام 17.96فائض جتاري قدره 

                                                           
1
 . 37ص  ،مرجع سابق ،: عديسة شهرة 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/pdf/text.pdf
http://www.tresor.economie.gouv.fr/File/392572
http://data.albankaldawli.org/indicator/PX.REX.REER?page=1
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أما يف ، يف امليزان التجاريبالتايل حتسني الفائض و  هذا راجع إىل حتسني الصادرات اجلزائرية املنعكسة على نسبة تغطية الوارداتو 
 مليار دوالر. 14.7فقد سجل فائضا قدره  2007

مليار دوالر يف  17مقابل  2006مليار دوالر بداية  16بعد تراجع املديونية اخلارجية اجلزائرية إىل  الديون الخارجية: .5.1
للمديونية اخلارجية خالل هناية سنة  متكنت اجلزائر من تسجيل أدىن مستوى 2004مليار دوالر يف هناية  21.4و 2005أكتوبر 
 مليون دوالر ديون خارجية للدولة 700و اخلاصو  مليار دوالر ديون خارجية للقطاع العام 4مليار دوالر منها  4.7لتقدر ب 2006

 تدل هذه النتائج على متكن اجلزائر من الوصول إىل طي املديونية اخلارجية أخريا.و 
1الوضعية االجتماعية .2

هذه النتائج بالشكل الصحيح على اجملتمع ففي ظل مؤشرات اقتصادية ميكن مل تنعكس :
أورو يف  170و أورو يف تونس 140أورو مقابل  112ال يزال األجر الوطين املضمون يف اجلزائر يف حدود حيث وصفها باملرحية 

 املغرب.

، يف مقدمتها عمال البناءو  الة منخفضة التأهيلمستوردا للعمو  كما أن اجلزائر أصبحت مصدرا صافيا للكوادر البشرية املؤهلة
يف سلم  108هو ما جعل اجلزائر تشغل املرتبة و  حيث أن عدد اخلرباء اجلزائريني يف اخلارج يفوق عدد اخلرباء األجانب يف اجلزائر

تعزيز النمو مسحا و  ش االقتصاديكما جتدر اإلشارة إىل أنه بالرغم من أن برناجمي اإلنعا،  التنمية البشرية الصادر عن األمم املتحدة
 اليت مسحت خبفض نسبة البطالة إال أهنا ما زالت مرتفعة يف أوساط الشباب.و  خبلق اآلالف من الوظائف

 :(2014-2004و اجلدول املوايل يلخص معدالت البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة )

 (2014-2004: معدالت البطالة في الجزائر خالل الفترة )(29رقم) الجدول

 باالعتماد على املراجع التالية: الطالبةمن اعداد ا المصدر:

- quelque indicateurs socio-économique de 2000/2006, www.ons.dz .consulte le 11/02/2011 à 14:30. 

- http://www.elkhabar.com/ar/economie/332156.html le 04/06/2014 à 13 :33. 

ائري لالنضمام لالقتصاد مهما كانت اإلصالحات اليت مت التطرق هلا يف هذا املبحث فقد عملت على إعداد االقتصاد اجلز 
نظام العالوة و  إلغاء نظام املراقبة مت 1994سنة  ففيالعاملي خاصة بعد أن قامت اجلزائر بتحرير التجارة اخلارجية بشكل تدرجيي 

فهذا االندماج جسد بعدة  1997% يف 45% إىل 60اإلدارية ملوارد العملة الصعبة باإلضافة إىل ختفيض التعريفة اجلمركية من 
و من ذلك الوقت اعتربت اجلزائر ثالث ، 2002أفريل  22جراءات كانت أمهها التوقيع على اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب يف إ

 . املغرب و  دولة مغاربية وقعت على مثل هذه االتفاقية بعد كل من تونس

 

 

 

 

                                                           
1
 .38ص  ،: املرجع السابق 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 البيان

 9 9.3  9.7   10.0  10.0 10.2 11.3 13.8 12.3 15.3 17.7 معدل البطالة %

http://www.elkhabar.com/ar/economie/332156.html
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 العام التفاقية الشراكة االورو جزائرية  اإلطارالمبحث الثاني: 

حتسني و  حداث تغريات اقتصادية هامة من خالل تبنيها لربامج االصالح االقتصادي من اجل حتقيق التنميةإجلزائر يف شرعت ا
االنفتاح على الشراكة االجنبية كما ان رغبتها  و  ذلك عن طريق االنتقال من االقتصاد املخطط اىل اقتصاد السوقو  مناخها االستثماري

ذلك من خالل سعيها لتحرير جتارهتا اخلارجية بدخوهلا يف و  ي ساعدها على تدعيم سياستها االنفتاحيةيف االندماج يف االقتصاد العامل
 توقيعها على اتفاق الشراكة مع االحتاد االورويب.و  مفاوضات لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة

ورو جزائرية بصورة اىل اتفاق الشراكة االو  مةو من خالل هذا املبحث سنتطرق اىل تطور الشراكة االجنبية يف اجلزائر بصورة عا
 خاصة .

 الشراكة االجنبية في الجزائرو  االجنبي المباشر المطلب االول : تطور االستثمار

الشراكة و  تنظيم االستثماراتو  اكتسبت اجلزائر بعد انتهاجها لسياسات االصالحات االقتصادية خربة كبرية يف جمال تشريع
ابرام عقود شراكة مع االجانب من منطلق االختالالت اليت عرفها و  اجة يف استقطاب االستثمارات االجنبيةحيث تظهر احل، االجنبية

 عدم القدرة على تسيري ديوهنا اخلارجية .و  عدم قدرة مؤسسات الدولة على التكفل باالستثمارو  االقتصاد اجلزائري

حيث عرفت ، زائر اىل االندماج يف االقتصاد العامليسعت اجلالتعديل اهليكلي و  التكييفو  يف ظل سياسات التثبيتو 
انطلقت االصالحات االقتصادية  يف  حيث، اتفاق الشراكة مع االحتاد االورويب بعد توقيع اجلزائر علىو  اصالحات اقتصادية قبل

 التعديل اهليكلي و  التكييف املتمثلة يف برامجو  من خالل سياسات صندوق النقد الدويل املطبقة يف اجلزائر 1994اجلزائر يف  سنة 
اال ، حيث كانت هلذه االصالحات اثار على االقتصاد اجلزائري، االستقرار االقتصادي ) تطرقنا هلا يف املبحث االول من هذا الفصل(و 

ث قامت اجلزائر حي، اهنا اعتربت اولية حيث كانت ضرورية من اجل املساعدة على االندماج يف االقتصاد العاملي اال اهنا مل تكن كافية
)تطرقنا له بالتفصيل يف املبحث االول من  1معمقة اعتمدت من خالهلا على برامج االنعاش االقتصادي للفرتات التالية : بإصالحات
 هذا الفصل(

مسامهتها يف توليد العديد من و  : حيث اهتمت هذه الفرتة بربنامج انفاق استثماري جيسد ادارة الدولة (2000-2004)
كانت من اهم نتائجه تفعيل استثمارات القطاع اخلاص حيث ساهم يف و ، الصناعيةو  االداريةو  تقوية البنية التحتيةو  ت االنتاجيةالنشاطا
كما ، باالضافة اىل اجراء مفاوضات من اجل االنضمام اىل املنظمة العاملية للتجارة، 2004مؤسسة مع هناية جوان  22400خلق 

        2002االتحاد االوروبي في افريل  تفاق شراكة معقامت الجزائر بالتوقيع على ا

الذي يهدف اىل تثبيت االجنازات احملققة يف الفرتة و  : يف هذه الفرتة كان الربنامج خمصص لدعم النمو(2005-2009)
اهم نتائجه تفعيل كان من و  االجتماعيةو  الرفاهية االقتصاديةو  اىل وضع الشروط املناسبة لتحقيق التنمية املستدامةو  السابقة

 . 2005دخول الجزائر اتفاق الشراكة مع االتحاد االوروبي حيز التنفيذ في سبتمبر و ، االستثمارات االجنبية

و يشمل على برامج استكمال ، يف هذه الفرتة اندرج الربنامج ضمن ديناميكية اعادة االعمار الوطين :(2010-2014)
اليت تعترب الركيزة االساسية و  حيث يعطي هذا الربنامج امهية للتنمية البشرية، تلف القطاعاتاملشاريع الكربى اجلاري اجنازها يف خم

 ملواصلة مسار التنمية.

 

                                                           
1
 .147ص ، مرجع سابق، ليليا بن منصور : 
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 الشراكة االجنبية في الجزائر و  االجنبي المباشر التنظيمي لالستثمارو  القانوني اإلطاروال : أ

املراسيم اليت حتاول ضبطه على الرغم من و  عديد من القواننيقصد تشجيع االستثمار األجنيب املباشر سعت اجلزائر إىل سن ال
إىل غاية الثمانينات من القرن العشرين كنوع من أنواع التدخل من طرف األجانب يف الشؤون الداخلية و  أنه اعترب منذ االستقالل

 املساس بالسيادة الوطنية خاصة بعد انتهاج اجلزائري النهج االشرتاكي.و  للبالد
د الثمانينات استطاع أن يغري متاما من تلك النظرة بعد التحول الذي عرفه االقتصاد الوطين من اقتصاد موجه إىل إال إن عق
هو الشركات املختلطة حيث كان و  هذا يف شكل وحيدو  مما ساعد على ظهور تشريعات جديدة مشجعة لالستثمار، اقتصاد ال مركزي

 .للشريك اجلزائري احلصة اآلمنة يف رأس املال
إلصالح النظام االقتصادي اجلزائري  التنظيميةأو  سواء من الناحية القانونية مث من التسعينات إىل غاية اليوم متت عدة حماوالت

 قصد قبول االستثمارات األجنبية يف شكل كامل.
 الشراكة االجنبية في الجزائرو  القانوني لالستثمار اإلطار .1

يف ظل البحث عن البدائل و ، جمريات التحوالت االقتصادية عملية البد منها تكييفها معو  مراجعة االطر القانونيةان 
االنتقال اىل حنو اقتصاد السوق سعت اجلزائر اىل تطبيق سياسة االنفتاح على الشراكة االجنبية من خالل سنها جملموعة و  االقتصادية

 ذلك من اجل اما:و ، ستثمرين االجانبالضمانات للمو  زمن القوانني املنظمة لالستثمار بتقدمي مجلة من احلواف
 االجنبية.و  االبقاء على االستثمارات -

 او من اجل زيادة تدفقها. -
 : اجلدول التايل التشريعات اليت سنها املشرع اجلزائري من خاللو  أهم القوانني ميكن توضيحو 
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 في الجزائراالجنبية الشراكة و  : التطور التاريخي لقوانين االستثمار( 30رقم ) جدولال

حجم  النقائصو  العيوب الضماناتو  االمتيازات األهداف القانون
 االستثمارات

 63/277القانون 

المؤرخ في 
26/07/1963 

إنعاش احلياة و  بعث النشاط االقتصادي -
 االقتصادية من جديد.

تنمية االقتصاد اجلزائري الذي  و  إعادة بناء -
ين بعد كان يعاين فراغا أحدثته هجرة املعمر 

اإلبقاء على رؤوس و  احملافظةو  االستقالل
 1األموال األجنبية املوجودة يف اجلزائر.

مت ادراج هذا القانون ضمن قطاع احملروقات  -
2. 
لرؤوس االموال االنتاجية االجنبية موجها  -

الدولة تتدخل بواسطة رؤوس االموال و  اساسا
 3العمومية.

 

 حرية االستثمار لألشخاص الطبيعيني -
 نويني األجانب.املعو 
 اإلقامة ملسريي املؤسسات. و  حرية التنقل -
 4السيما اجلبائية.و  املساواة أمام القانون -
أن يكون عقد الشراكة مالئما للربامج  -

اإلسرتاتيجية التنموية املتبعة من طرف 
 الدولة.

ضمانان عامة يستفيد منها كل  -
ضمانات خاصة ، االجانبو  املستثمرون

طريق اتفاقية باملؤسسات املنشاة عن 
  5الشراكة.

عدم جتانس اخليار السياسي املتبع  -
 آنذاك مع الواقع االقتصادي.

االجتماعية و  األوضاع االقتصادية -
 املتدهورة املفسرة بوجود إدارة هشة

 إطارات غري مؤهلة...اخل.و 
لذا مل يظهر ، االحكام كانت ليربالية -

حتفيز و  هو تشجيعو  االثر املراد منه
ذلك و  راكة االجنبيةالشو  االستثمار

نظرا لعدم مطابقة نصوصه القانونية 
للواقع الن اجلزائر كانت تقوم 

( مما 1964-1963بتاميمات )
جعل املستثمر االجنيب يشكك يف 

 6مصداقيته.

بلغ حجم 
االستثمارات 

يف اجلزائر 
 خالل الفرتة

(1963/
1966 )
حوايل: 
9624 

مليون دوالر 
 7أمريكي

 66/284القانون 

في المؤرخ 
15/09/1966 

 

 

 

 

 

 التنظيمي لالستثمار اإلطارجاء لتحديد  -
االستثمارات اخلاصة ال متنح حبرية يف  -

 8 .اجلزائر
جاء متضمن قانون االستثمارات للقطاع  -

 . األجنيبو  الوطين
أعطى األولوية لالستثمار من أجل حتقيق  -

التنمية االقتصادية هبدف زيادة تدفق العملة 
توفري مناصب و  يانقل التكنولوج، الصعبة
 شغل.

حتديد جماالت االستثمار يف القطاعات  -
 مع احتكار الدولة السياحيةو  الصناعية

 9.اهليئات التابعة هلا لكافة القطاعات احليويةو 

تقدمي تسهيالت احلصول على قروض  -
 مصرفية من الصندوق الوطين للتنمية.

اجلزئي من حقوق أو  اإلعفاء الكلي -
 كية العقارية. التسجيل املتعلقة باملل

اجلزئي من الرسم أو  اإلعفاء الكلي -
 سنوات على األكثر.10العقاري ملدة 

 املساواة اجلبائيةو  املساواة أمام القانون -
 الضمان ضد التأميم.و 
 االرباح الصافية .و  حتويل االموال -

 

مل تتمكن السلطات اجلزائرية من  -
التحكم يف الثروة الوطنية اليت بقيت 

 لشركات األجنبيةمستغلة من طرف ا
إىل  1971بالتايل اضطرت سنة و 

اسرتاتيجي يف و  تأميم قطاع حساس
 هو قطاع احملروقات. و  اجلزائر

مل يساهم كثريا يف جلب  -
االستثمارات االجنبية نظرا على نصه 

 على امكانية التأميم عند الضرورة.
الفصل يف النزاعات كان خاضعا  -

 القانون اجلزائري.و  للمحاكم

بلغ حجم 
الستثمارات ا

يف اجلزائر 
خالل الفرتة 

(1967/
1979 ) 

حوايل: 
مليار 208.3

 10دج.
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2
 .46ص  ،دون ذكر سنة النشر ،اجلزائر، بن عكنون ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،حاضرهو  االقتصاد الجزائري ماضيه ،عبد العزيز وطبان:
 .06ص ،1999،اجلزائر، بن عكنون ،ديوان املطبوعات اجلامعية، قانون االستثمار في الجزائر، كمالوع  ب: علياش قر 3
، ختصص ختطيط  ،قدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصاديةمأطروحة  ،تحديات التنمية في ظل التطورات الدولية الراهنةو  سياسة االستثمار في الجزائر، عبد القادر بابا :4

 .134ص، 2003/2004 ،جامعة اجلزائر
5
 .06، مرجع سابق، ص وع كمالبعليوش قر  :
6

 .07-06ص ص ، املرجع السابق: 
 .151ص، مرجع سابق ،عديسة شهرة :7
8

 .08، املرجع السابق، ص وع كمالبعليوش قر : 
 . 64ص، مرجع سابق ،بن قانة امساعيلو  بن محودة حمبوب :9

 .356ص ، مرجع سابق،قيمية التفاقيات الشراكة العربية االورو متوسطيةتو  دراسة تحليلية،عمورة مجال :10
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 82/11القانون 
المؤرخ في 

21/08/1982 

 1تأسيس الشركات االقتصادية املختلطة. -
تشجيع مسامهة القطاع اخلاص يف الربامج  -

 التنموية.
مبسامهة  العمل على توفري مناصب شغل -

 .اخلاصة املنتجة  االستثمارات
م إجناز تعهدات القطاع العام عن طريق إمتا -

 الشراكة.

 

 

 

 %49حتديد نسبة املشاركة االجنبية ب -
 . املختلطة من رأس مال الشركة

حصول االستثمارات األجنبية العاملة يف  -
اجلزائر على إعفاءات ضريبية شريطة 
املشاركة يف شركات خمتلطة مع مؤسسات 

 2. %51القطاع العام بنسبة 

 بتأسيسقانونا يتعلق بتبين اجلزائر  -
الشركات املختلطة االقتصاد اكدت 
نيتها يف رفض االستثمار املباشر 

فضلت و  لتدخل راس املال االجنيب
االستثمار عن طريق الشركات املختلطة 

 3االقتصاد.
ظهور املشاكل البريوقراطية على  -

 السياسي.و  املستويني االقتصادي
الرتاجع عن الكثري من املشاريع  -

 رية بعد تدهور أسعار النفطاالستثما
هذا ما انعكس سلبا على قطاع و 

االقتصاد الوطين و  احملروقات خاصة
 عامة.

بلغ حجم 
االستثمارات 

يف اجلزائر 
خالل الفرتة 

(1983/
1986 )
حوايل: 

9311.5 
 4ماليني دج.

 86/13القانون 
المعدل و  المتمم

 82/11للقانون 

المؤرخ في 
19/08/1986 

ع للرأس مال األجنيب السماح مبشاركة أوس -
يف إنشاء شركات خمتلطة مبسامهة رؤوس أموال 

 5الدولة.
 القانوين ألعمال التنقيب اإلطارجاء ليمثل  -
 نقلهاو  استغالهلاو  البحث عن احملروقاتو 
حقوق املؤسسات اليت متارس هذه النشاطات و 

 (. 86/14وواجباهتا) قانون احملروقات 

من  متديد مدة حياة املؤسسات املختلطة -
سنة 99سنة إىل مدة قد تصل إىل  15

 وفق القانون التجاري اجلزائري.
تقدمي تسهيالت يف حتويل األموال  -

 للخارج.
حتديد حصة الشريك األجنيب يف رأس  -

 . 6%49املال بنسبة 

بالرغم من اإلصالحات املعتمدة إال  -
أن االستثمار األجنيب يف جمال 
 احملروقات ظل بعيدا على الطموحات

 قق األهداف املسطرة.مل حيو 

بلغ عدد 
العقود املربمة 

بني شركة 
سوناطراك يف 
إطار الشراكة 
مع املتعاملني 

األجانب 
خالل الفرتة 

(1986/
1991 ) 

 15حوايل: 
 7عقد.ا

 88/25القانون 
في  المؤرخ

27/07/1988 

الصناعات ، املنتجات نصف املصنعة، هي: الصناعة) سلع التجهيزو  حدد هذا القانون القطاعات ذات االولوية للقطاع اخلاص 
يعترب هذا القانون مبثابة اعرتاف و ، االشغال العموميةو  البناءو  الرتفيهية(و  اهلياكل الرياضية، النقل، اخلدمات )السياحةو  الصيانة(، الغذائية

 8من السلطات العمومية بامهية الدور االقتصادي للقطاع اخلاص.

قانون االستثمار 
1989 

تدهور االوضاع االمنية و  لكن الظروف اليت مرت هبا اجلزائر من عدم استقرار سياسي %65حصة الشركات االجنبية اىل يسمح برفع 
 مل تكن لتسمح بقدوم االستثمار االجنيب.، بعد هذه الفرتة

 90/10القانون 
المؤرخ في 

املرجع االساسي الذي جاء من اجل  -
 موالحركة رؤوس االو  تنظيم سوق الصرف

إال أنه يؤكد ترخيص ، ليس بقانون استثمار
غري املقيمني و  املشروع اجلزائري للمقيمني

االستثمار أو  باحلرية الكاملة للقيام بالشراكة

 

                                                           
 .141ص :عبد القادر بابا،مرجع سابق،1
 .65ص ،مرجع سابق ،بن قانة امساعيلو  بن محودة حمبوب:2
3

 .10ص ، مرجع سابق، عليوش قربوع كمال: 
 .143ص،مرجع سابق ،عبد القادر بابا:4
 .65ص ،مرجع سابق، يلبن قانة امساعو  بن محودة حمبوب :5
 . 64ص، : املرجع السابق6
 ،جامعة اجلزائر، ختصص التحليل االقتصادي  ،لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية رسالة مقدمة ،آفاقهاو  الشراكة األجنبية في الجزائر واقعها،بن عزوز حممد :7

 .115ص ،2000/2001
 .152يا بن منصور، مرجع سابق، ص :ليل8
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 .1تدعيم االستثمارات األجنبية يف اجلزائرو  14/04/1990

 

اخلارج و  حتويل األموال بني اجلزائرو  املباشر
تبسيط عملية و ، لتمويل مشاريع اقتصادية

عروض االستثمارات حيث ختضع  قبول
 .2القرضو  للمطابقة من طرف جملس النقد

 91/21القانون 
المؤرخ في 

04/12/1991 

لتنظيم نشاطات الشركات االجنبية املتعاقدة مع سوناطراك يف  86/14املتمم للقانون و  املعدلو  صدر هذا القانون اخلاص باحملروقات
 3باالضافة اىل الغاء عمليات التأميم .، تسويقال، االنتاج، االستكشافو  جمال التنقيب

 93/12القانون 
المؤرخ في 

05/10/1993 

 حترير االقتصاد اجلزائري. -
البحث عن حل للخروج من أزمة  -

 4املديونية.
 هتيئة بيئة اقتصادية تشجع القطاع اخلاص -
 ذلك بإنشاء بورصة اجلزائر للقيم املنقولةو 
عة برنامج ومتاب، سوق القيم اخلزينة العامةو 

اإلصالحات اهليكلية حسب الرزنامة املتفق 
 عليها مع صندوق النقد الدويل.

املعنويني و  معاملة األشخاص الطبيعيني -
 األجانب باملثل.و  اجلزائريني

حتديد النظام الذي يطبق على االستثمارات  -
األجنبية اليت تنجز ضمن و  الوطنية اخلاصة

أو  لعاألنشطة االقتصادية اخلاصة بإنتاج الس
 5اخلدمات غري املخصصة للدولة.

 دعمهاو  االستثماراتو  انشاء وكالة لرتقية -
 .APSIمتابعتها و 

بلغ حجم  /
االستثمار يف 

اجلزائر سنة 
(1993/

1994 )
حوايل: 
مليون  9036

 .6دج

 95/04األمر 
المؤرخ  95/05و

في 
24/12/1995 

المتمم للقانون 
93/25 

د اإلقرار مببدأ التحكم الدويل يف عقو 
 االستثمار .

متعلق باملصادقة على االتفاقية  95/04األمر 
الدولية اخلاصة بتسوية املنازعات املتعلقة 

متعلق  95/05أما األمر ، باالستثمار
باملصادقة على انضمام اجلزائر إىل الوكالة 

 الدولية لالستثمار.

بلغ حجم  /
االستثمار يف 
اجلزائر خالل 

(1995/
2000 )
حوايل: 

155.423 
 يون دج.مل

                                                           
 .65صمرجع سابق،، بن قانة امساعيلو  محودة حمبوب بن:1
2

 .13ص  ،مرجع سابق ،عليوش قربوع كمال: 
3
 ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف العالقات االقتصادية الدولية ،تطورها في ظل الشراكة االورو متوسطيةو  العالقات االقتصادية للجزائر مع االتحاد االوروبي ،يامسينة مرابطي:
 .169ص،2007 ،معة دمشقجا

 .146ص، مرجع سابق ،عبد القادر بابا : 4
 .65ص ،مرجع سابق ،بن قانة امساعيلو  بن محودة حمبوب: 5
 . 2003منشورات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات  :6
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 01/03األمر 
المؤرخ في 

20/08/2001  

 تطوير االستثمارات.  -
 حترير االقتصاد. -
حتسني و  تعميق االصالحات االقتصادية -

 فعاليتها.
تشجيع االستثمارات األجنبية اليت  -

خدمات يف و  هتدف إىل إنتاج سلع
 القطاعات اإلنتاجية مع محاية البيئة

 خلق مناصب شغل.و ، 1اإلقليمو 

 بيق حبرية تامة أسلوب االمتيازالسماح بتط -
صة يف االستثمار األجنيب أسلوب الرخو 

 املباشر.
جاءت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  -

متابعة و  لتحل حمل الوكالة الوطنية لدعم
تبسيط و  مهمتها تسهيل االستثمارو  االستثمار

التعريف بفرص و  اإلجراءات اجتاه املستثمرين
ا تتم انشاء اجمللس كم،  جلزائراالستثمار يف ا

 الشباك الوحيد الالمركزي.و  الوطين لالستثمار

التشريعات و  بالرغم من هذه القوانني
، إال أنه مل تؤدي ما كان مرجوا منها

فحسب إحصائيات الوكالة الوطنية 
مت تسجيل  2003لتطوير االستثمار 

مشروعا استثماريا بقيمة إمجالية  80
ثل هي متو  مليار دج 73نقدا حبوايل 

من قيمة االستثمارات  %15أقل من 
 املعلن عنها.

بلغت 
االستثمارات 

احملققة يف 
اجلزائر خالل 

الفرتة 
(2000/

2004 )
 3.5حوايل: 

مليار دوالر 
خارج قطاع 

 2احملروقات.

 06/08االمر 
المؤرخ في 

15/07/2006 

حيث قدم  01/03جاء لتعديل االمر 
باحلقوق 3العديد من االعفاءات املتعلقة 

حقوق و  الرسم على القيمة املضافةو  جلمركيةا
 الضريبة على ارباح الشركاتو  نقل امللكية

تبسيط مسار منح و  رسوم التسجيلو 
 االمتيازات للمشاريع.

 عزز مهام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بالسماح هلا مبرافقة افضل لالستثمارات من خالل موافقة -
 4ت االحصائية املختلفة.مجع املعلوماو  مساعدة املستثمرينو 
املستثمر حتت و  منح مزايا لالستثمارات ذات االمهية يف االقتصاد الوطين عن طريق التفاوض بني الوكالة -

 5اشراف وزير ترقية االستثمارات .
االلتزامات مما ساهم يف استقطاب شركات اجنبية و  الوطين يف احلقوقو  عدم التمييز بني املستثمر االجنيب -

 6يف اجلزائر.لالستثمار 

 06/08االمر 
المؤرخ في 

29/07/2009 

متمم للقرار الدستوري و  جاء كمعدل
حيث ، املتعلق بتنمية االستثمارات 01/03

 2009حدد قانون املالية التكميلي لسنة 
االحكام املتعلقة بالشراكة من خالل 

 .62و 58املادتني 

 %51ثل فيها املسامهة الوطنية املقيمة نسبة ميكن لالستثمارات االجنبية ان حتقق يف اطار الشراكة مت -
 .7ميكن ان تكون املسامهة الوطنية من عدة شركاءو ، على االقل من رأمسال الشركة

 ميكن لالستثمارات احملققة من طرف اشخاص مقيمني داخل الوطن بالشراكة مع مؤسسات عمومية -
على االقل من رأمسال  %34تساوي أو  اقتصادية تنفذ يف اطار مسامهة هذه املؤسسات بنسبة تفوقو 

 8الشركة.
يتم عرضها على جملس االستثمار عند االقتضاء و  تعرض مشاريع الشراكة على جملس مسامهات الدولة -

 ملنحها الفوائد.

 .املذكورةمن اعداد الطالبة باالعتماد على املراجع المصدر: 

                                                           
 .65ص ،مرجع سابق ،بن قانة امساعيلو  بن محودة حمبوب : 1
 .2003تثمارات : منشورات الوكالة الوطنية لتطوير االس 2
 ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املتعلق بتطوير االستثمار 2001اوت 20املؤرخ يف  01/03املتمم لالمر رقم و  املعدل ،2006جويلية 15املؤرخ يف  06/08من االمر رقم  07المادة : 3 

 .18ص  ،07/2006/ 19الصادرة يف:  ،47العدد 
 ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املتعلق بتطوير االستثمار 2001اوت 20املؤرخ يف  01/03املتمم لالمر رقم و  املعدل ،2006جويلية 15خ يف املؤر  06/08االمر رقم  من 14المادة  :4 

 .20ص ،07/2006/ 19 يف:الصادرة  ،47العدد 
 ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية، املتعلق بتطوير االستثمار 2001اوت 20ؤرخ يف امل 01/03املتمم لالمر رقم و  املعدل ،2006جويلية 15املؤرخ يف  06/08من االمر رقم  10المادة : 5 

 .19ص  ،19/07/2006، الصادرة يف: 47العدد 
 ،الرمسية اجلزائريةاجلريدة ، املتعلق بتطوير االستثمار 2001اوت 20املؤرخ يف  01/03املتمم لالمر رقم و  املعدل ،2006جويلية 15املؤرخ يف  06/08من االمر رقم  14المادة : 6 

 .20ص ،07/2006/ 19الصادرة يف:  ،47العدد 
املتعلق بتنمية  2001اوت20املؤرخ يف  01/03املتمم لالمر رقم و  املعدل،2009املتضمن قانون املالية التكميليو  2009جويلية 22املؤرخ يف  09/01من االمر رقم  58المادة: 7 

 .13ص ، 2009 /07/ 26الصادرة يف:  اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، االستثمارات
املتعلق بتنمية  2001اوت20املؤرخ يف  01/03املتمم لالمر رقم و  املعدل ،2009املتضمن قانون املالية التكميليو  2009جويلية 22املؤرخ يف  09/01من االمر رقم  62المادة: 8 

 .14ص،   2009 /07/ 26الصادرة يف:  اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، االستثمارات
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 الشراكة االجنبية في الجزائرو  التنظيمي لالستثمار اإلطار .2

األجنبية يف جمال و  العربيةو  خلق مناخ مناسب جاذب لالستثمارات احملليةو  قد بذلت الدولة اجلزائرية جمهودات مستمرة لتهيئةل
املدعمة لالستثمار يف اجلزائر باإلضافة إىل خلق وكاالت مهمة مثل وكالة ترقية و  الرئاسية املنظمةو  التنفيذيةو  القوانني املراسيم التشريعية

و كذلك ، ANDIهي الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و  مث خلق وكالة جديدة على غرار الوكالة APSSIمتابعته و  دعمهو  االستثمار
 . ANSEJإنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

تسهيل عمليات االستثمار على مجيع و  تدعيمو  كل هذه اهليئات العامة كان اهلدف منها هو خلق جو مناسب لتطوير
 سوف نقوم بتوضيح أهم اهليئات املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر من خالل اجلدول التايل:و  األصعدة

 : الهيئات المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر في الجزائر(31رقم )  جدولال

 األهداف المهام التعريف الهيئات

APSSI 
 وكالة ترقية

متابعة و  دعمو 
 االستثمار

ات الوكالة مبقتضى املرسوم التشريعي انش
مت و  5/10/1993املؤرخ يف  93/12

 94/314تدعيمه باملرسوم التنفيذي رقم
حيث عرف  17/10/1994املؤرخ يف 

"مؤسسة عمومية ذات  1الوكالة كما يلي:
 طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية

و تدعى يف طلب النص ، االستقالل املايلو 
ت وصاية رئيس توضع حتو  )الوكالة(
بدأ نشاط الوكالة يف مارس ، احلكومة
1995. 

باالستقالل يف إطار السياسة 2تقرر منح املزايا املرتبطة  -
 االقتصادية الوطنية

تضمن متابعة احرتام املستثمرين لاللتزامات اليت تعهدوا  -
 هبا
حتدد املشاريع اليت متثل أمهية خاصة لالقتصاد الوطين  -

 جيا املستعملة.التكنولو و  من حيث حجمها
 تضمن تنفيذ كل تدبري تنظيمي مرتبط باالستثمار. -
جتري التقومي املطلوب ملشاريع االستثمار قصد صياغة  -

 قرار منح املزايا اليت يطلبها املستثمر أور فضها.

 .3مساعدة املستثمرين على إجناز مشاريعهم -
وضع كل املعلومات اخلاصة بطبيعة احمليط  -

ملي حتت تصرف العاو  االقتصادي الوطين
 املستثمرين.

ترقية أشكال االستثمار يف و  املسامهة يف تطوير -
 املناطق احلرة املنجزة يف اجلزائر. و  السوق الوطنية

تساعد املستثمرين على استيفاء اإلجراءات  -
الالزمة لالستثمار بإقامة الشباك الوحيد الذي 

 جيمع كافة الوحدات املعنية باالستثمار يف اجلزائر.

لس المج
الوطني 

 لالستثمار

(CNI) 

لقد أنشأ هذا اجمللس بواسطة األمر 
 20/08/2001املؤرخ يف  01/03رقم

املتعلق بتطوير االستثمار حتت رئاسة رئيس و 
احلكومة. أما عن أعضاء اجمللس فهم  

الوزير ، الوزير املكلف باملالية4كالتايل: 
، تنسيق اإلصالحاتو  املكلف باملسامهة

الوزير ، ماعات احملليةالوزير املكلف باجل
 الوزير املكلف بالطاقة، املكلف بالتجارة

حيدد املبلغ التقديري ملخصصات امليزانية املمنوحة  -
قائمة املصاريف اليت ميكن ان و ، االستثمارلصندوق دعم 

 .5تقيد يف هذا الصندوق
 أولوياهتا.و  يقرتح إسرتاتيجية تطوير االستثمار -
يقرتح تدابري حتفيزية لالستثمار مسايرة للتطورات  -

 اجلارية.
يفصل يف املزايا اليت متنح يف إطار االستثمار يقرتح  -

لتنفيذ ترتيب التدابري الضرورية و  على احلكومة كل القرارات

أدوات مالية مالئمة و  استحداث مؤسسات-
 تطويرها.و  لتمويل االستثمار

                                                           
جلريدة الرمسية ،متابعتها او  دعمهاو  سري وكالة ترقية االستثماراتو  تنظيمو  املتضمن صالحيات 1994أكتوبر  17املؤرخ يف  94/319المرسوم التنفيذي رقم  01المادة: 1 

 .04، ص 1994 /10/  19،الصادرة يف: 67العدد
 . 158عبد القادر بابا مرجع سابق ص:  2
 .159-158ص ص  ،املرجع السابق:  3
الصادر ، 55العدداجلزائرية،  اجلريدة الرمسية، سريهو  تنظيمهو  املتعلق بتشكيلة اجمللس الوطين لالستثمار 2001سبتمرب  24املؤرخ يف  01/281لتنفيذي رقم االمرسوم  05المادة : 4 

 .06،ص2001 /09/ 26 :يف
 

5
 :الصادر يف، 55العدداجلزائرية، اجلريدة الرمسية ، سريهو  تنظيمهو  املتعلق بتشكيلة اجمللس الوطين لالستثمار 2001سبتمرب  24املؤرخ يف  01/281لتنفيذي رقم  االمرسوم 40المادة :
 .06،ص2001 /09/ 26
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الوزير ، الوزير املكلف بالصناعة، املناجمو 
، املتوسطةو  املكلف باملؤسسات الصغرية

الوزير املكلف ، الوزير املكلف بالتعاون
 بالتهيئة العمرانية.

 تشجيعه.و  دعم االستثمار
يفصل على ضوء أهداف هيئة اإلقليم يف ما خيص  -

 املناطق اليت ميكن أن تستفيد من النظام االستثنائي
املتعلق باملناطق اليت تتطلب تنميتها مسامهة خاصة من و 

كذا االستثمارات ذات األمهية اخلاصة باالقتصاد و  الدولة
 1الوطين.

الوكالة 
الوطنية 
لتطوير 

االستثمار 
(ANDI)  

 

 

 

 

 01/03أنشأت الوكالة بواسطة األمر رقم 
حيث صدر  20/08/2001املؤرخ يف 

عرفها و  01/282املرسوم التنفيذي رقم 
"مؤسسة عمومية ذات طابع 2على أهنا: 

االستقالل و  يةإداري تتمتع بالشخصية املعنو 
 املايل".

 

 

 

 

 متابعة االستثمارات الوطنيةو  تطويرو  تتوىل ترقية -
  3األجنبية.و 
تسهيل استيفاء الشكليات التأسيسية عند إنشاء  -

 إجناز املشاريع من خالل الشباك الوحيد.و  املؤسسات
التأكد من احرتام االلتزامات اليت تعهد هبا املستثمرون  -

 خالل مدة اإلعفاء.
 ندوق دعم االستثمار وحتدد فرص االستثمار.تسيري ص -
جتمع كل الوثائق الضرورية اليت تسمح ألوساط العمل  -

 بالتعرف على فرص االستثمار.
التعاون مع و  الرتقيةو  تقوم باملبادرة يف جمال اإلعالم -

 يف اخلارج وتستقبلو  اخلاصة يف اجلزائرو  اهليئات العمومية
غري املقيمني يف إطار و  تساعد املستثمرين املقيمنيو  تعلمو 

 تنفيذ مشاريع استثمارية.

الضغوطات اليت تعيق إجناز و  احلد من العراقيل-
التدابري و  االستثمارات باختاذ كافة اإلجراءات

 القانونية لعالجها.و  التنظيمية

التعريف باحمليط العام لالستثمار يف اجلزائر بغرض -
 املساعدة على إجنازها.و  الشراكة فيهاو  العمل

الوكالة 
 الوطنية لدعم

تشغيل و 
الشباب 

(ANSEJ) 

 

 

 

مبقتضى املرسوم  4أنشأت هذه الوكالة
املؤرخ يف  96/296التنفيذي رقم 

حيث وضعت الوكالة حتت  8/09/1996
 إشراف رئيس احلكومة من أجل دعم

متابعة املؤسسات الصغرية املنشأة من و 
يتوىل الوزير املكلف و ، طرف الشباب

ة لعملية النشاطات بالتشغيل املتابع
تتمتع هذه الوكالة بالشخصية و  ةياحلكوم
يوجد مقرها يف و  االستقالل املايلو  املعنوية

 اجلزائر العاصمة.

ذوي 5مرافقة الشباب و  تدعيم االستشارةو  تقدمي -
 متابعتها.و  املشاريع يف تطبيق مشاريعهم االستشارية

تبليغ الشباب ذوي املشاريع الذين استفادوا من قروض  -
املؤسسات املالية مبختلف اإلعانات اليت مينحها و  لبنوكا

االمتيازات و  الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب
 األخرى اليت حيصلون عليها. 

 اجتماعيا.و  إحداث بنوك للمشاريع املفيدة اقتصاديا -
وضع حتت تصرف الشباب كافة املعلومات املتعلقة  -

 مبمارسة نشاطهم.

 من ظاهرة البطالة مساعدة الشباب يف التخلص-
 دفعهم إىل عامل الشغل.و 

انشا خصيصا لتسهيل العمليات االستثمارية  -اهليئات املعنية من و  باالتصال مع االدارات يتأكد -ضمن الوكالة الوطنية لتطوير  تأسيسهمت  

                                                           
 .07ص ،2001 /08/ 22 الصادر يف، 47العدداجلزائرية، اجلريدة الرمسية ، املتعلق بتطوير االستثمار 2001أوت   20يف  خاملؤر  01/03األمر رقم  19المادة:  1 
 ،55العدداجلزائرية، اجلريدة الرمسية ، سريهو  تنظيمهو  ملتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثماراو  2001سبتمرب  24املؤرخ يف  01/282المرسوم لتنفيذي رقم 01المادة :2

 .08، ص2001/ 09/ 26 :الصادر يف
اجلريدة الرمسية ، سريهو  تنظيمهو  ملتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثماراو  2001سبتمرب  24املؤرخ يف  01/281م المرسوم التنفيذي رق 04المادةو  03المادة :3

 .08، ص09/2001/ 26 : الصادر يف ،55العدداجلزائرية،
 .163ص ،مرجع سابق، عبد القادر بابا :4
 .163ص، مرجع سابق، عبد اجمليد أونيس :5
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الشباك 
الوحيد 

 الالمركزي

اهليئات املعنية و  يضم االداراتو  االستثمار
مكاتب ، )مكاتب الوكالة ذاهتاباالستثمار

، بنك اجلزائر، الضرائب، ادارة اجلمارك
هيئة الت، االمالك الوطنيةو  السجل التجاري

مأمور اجمللس ، التشغيلو  البيئةو  العمرانية
و يؤهل قانونا لتوفري ، الشعيب البلدي(

اخلدمات االدارية الضرورية لتحقيق 
مستوى ث ينشا على حي، 1االستثمارات

من خالل و  اهليكل الالمركزي للوكالة
من  04موضوع التصريح املذكور يف املادة  

: تنجز 2اليت تنص علىو  01/03االمر 
الستثمارات يف حرية تامة مع مراعاة ا

التنظيمات املتعلقة بالنشاطات و  التشريع
تستفيد هذه و ، محاية البيئةو  املقننة

 االستثمارات بقوة القانون من احلماية
 الضمانات املنصوص عليها يف القواننيو 
 التنظيمات املعمول هبا.و 

 شكليات تأسيس املؤسساتو  تبسيط اجراءاتو  ختفيف
 يسهر على تنفيذ اجراءات التبسيطو  اجناز املشاريعو 
 التخفيف املقررة.و 
تنشئ الدولة انطالقا مما تبقى من اصول املؤسسات  -

قصد ضمان متثيلها لتطوير االستثمار  ، العمومية املنحلة
غري منقولة يسند تسيريها اىل الوكالة و  حافظة عقارية

 كلفة بتطوير االستثمار.امل
يتم عرض اراضي االساس العقارية من خالل متثيل  -

 .3اهليئات املكلفة بالعقار املوجه لالستثمار
ختضع االستثمارات اليت تستفيد من مزايا االمر  -

قبل اجنازها اىل تصريح باالستثمار لدى  06/08
 4الوكالة.

تبسيط وختفيف ملخاطب الوحيد  قصد باعتباره ا
إجراءات وشكليات تأسيس املؤسسات واجناز 

 املشاريع االستثمارية.

مهامه يف  01/03من االمر  23حتدد املادة  -
تقدمي و  القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات

اخلدمات االدارية اىل كل صاحب مشروع يود 
 ينشا على مستوى كل والية.و  االستفادة منها

ندوق دعم ص
 االستثمار

 ANDIو هو صندوق مسري من طرف 
 الذي حيدد حجمه CNIبالتعاون مع 

من االمر املتعلق  100وفقا ألحكام املادة و 
 ، 2009بقانون املالية التكميلي 

صندوق  48انشات احلكومة  حيث 
استثمار خيص مجيع الواليات حيث اوكلت 

 5ادارهتا لصاحل حساب الدولة.
مليار دينار بني 48دره و يوزع ختصيص ق

 6هذه الصناديق.

 يكلف يف املسامهة يف رامسال املؤسسات الصغرية -
 املتوسطة اليت ينشئها الشباب املقاولون .و 
ذات املتوسطة و  تسهيل وصول املؤسسات الصغرية -

الراس املال الضئيل اىل االئتمان املصريف من خالل حتسني 
 هياكلها التمويلية.

الدولة يف كلفة املزايا  هدفه التكفل مبسامهة -
السيما منها النفقات و  املمنوحة لالستثمارات

املتعلقة بأشغال املنشآت االساسية الضرورية 
 مثل هتيئة املناطق الصناعية، الجناز االستثمار

تعبيد و  املاءو  تزويدها خبدمات الكهرباءو 
  7الطرقات.

 التجهيزاتو  الكلي باألعمالو  التكفل اجلزئي -
أما بالنسبة ، اخلاصة االمتيازاتتكاليف بعض و 

للمشاريع اليت ميكنها االستفادة من خدمات 
الصندوق فهي املشاريع اليت تقع باملناطق اليت 

 8. املشاريع اخلاضعة للرقابةو  جيب تطويرها

  .من إعداد الطالبة باالعتماد على املراجع املذكورة المصدر:
                                                           

 
1

 .08ص ،2001 /08/ 22 : الصادر يف 47العدداجلزائرية، املتعلق بتطوير االستثمار اجلريدة الرمسية  2001أوت   20يف  خاملؤر  01/03ر رقم األم 23المادة :

 
2

 .05ص ،2001 /22/08 : الصادر يف 47العدداجلزائرية،  املتعلق بتطوير االستثمار اجلريدة الرمسية 2001أوت   20يف  خاملؤر  01/03األمر رقم  04المادة : 

 
3

 .08ص ،08/2001/ 22 : الصادر يف 47العدداجلزائرية،املتعلق بتطوير االستثمار اجلريدة الرمسية  2001أوت   20يف  خاملؤر  01/03األمر رقم 24،25،26،27المادة :

 
4

 .17ص،07/2006/ 19 : الصادر يف، 47العدد  ،اجلزائريةاجلريدة الرمسية ، املتعلق بتطوير االستثمار 2006جويلية 15املؤرخ يف  06/08االمر رقم  04المادة:
5
 املوقع االلكرتوين: ،صندوق االستثمار الوالئي:  

http://www.andi.dz/index.php/ar/fonds-d-investissement  consulte le 14/03/2014 à 00:57. 
 

6
املتعلق  2001اوت20املؤرخ يف  01/03املتمم لالمر رقم و  املعدل،2009املتضمن قانون املالية التكميليو  2009جويلية 22املؤرخ يف  09/01من االمر رقم  100المادة: 

 .21ص، 2009 /07/ 26الصادرة يف: اجلريدة الرمسية ، بالعمليات املالية للدولة
 .129، ص2006/2007، اطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائر ناجي بن حسني، : 7
 

8
مداخلة مقدمة  ،– ANSEJتشغيل الشباب و  الوطنية لدعم مع اإلشارة إلى الوكالة-تنمية المؤسسات الصغيرة الجزائرية و  تقييم برامج دعم ،طارق محولو  سهام شيهاين:

 .06ص،2011نوفمرب 15/16،يومي جامعة مسيلة "،حتقيق التنمية املستدامةو  اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة"ول ح للملتقى الدويل

http://www.andi.dz/index.php/ar/fonds-d-investissement%20%20consulte%20le%2014/03/2014
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  ققة في قطاع المحروقاتالشراكة االجنبية المحو  االستثماراتثانيا: 

هو املصدر ف، كونه احملرك الرئيسي لالقتصاد الوطين  قطاع احملروقات املصدر الفعال الذي تعتمد عليه التنمية االقتصادية يعترب
لة بنسبة حيث متول اجلباية البرتولية امليزانية العامة للدو ، من الناتج الوطين احمللي %40االساسي لتوفري العملة الصعبة حيث ميثل 

 ايرادات الصادرات اجلزائرية. %97كما يشكل قطاع احملروقات اكثر من ،  60%

يساهم هذا و  االوروبيةو  حيث ميثل قطاع احملروقات القطاع االسرتاتيجي للمستثمرين االجانب خصوصا الشركات االمريكية
الغاز ، هي : البرتول اخلامو  ع يتم انتاجهاانوا  5هي نسبة التصدير من خالل  %80و من السوق الداخلية %20القطاع بنسبة 

 حيث متتلك اجلزائر خامس اكرب احتياطي للغاز الطبيعي يف العامل، كذلك غاز الربوبان املميعو  مشتقات من الغاز الطبيعي، الطبيعي
نابيب للتصدير متتد من خالل عرب خطي ا تريليون مرت مكعب من الغاز سنويا 4.1ـتعترب ثاين اكرب مصدر للغاز اىل اروبا بنسبة تقد بو 

 مياه البحر االبيض املتوسط.

تتميم قانون احملروقات مسحت بتوافد و  املتعلقة بتعديلو  1991إن التحوالت اهلامة اليت أحدثتها القوانني الصادرة عام 
صفة خاصة حيث متيزت هذه الشراكة بو  املستثمرين األجانب من جراء انفتاح قانون احملروقات على االستثمار األجنيب بصفة عامة

اإلنتاج و  التطويرو  شركات أجنبية أمثرت اتفاقات عقود شراكة يف جمال االستكشافو  مشاورات بني شركة سونطراكو  الفرتة بلقاءات
 753عقد علما أن اإلنتاج الفعلي من النفط للجزائر بلغ حنو  200إىل  1999املشرتك مع عدد كبري من الشركات وصلت يف هناية 

 .1 1999برميل يف اليوم لشهر سبتمرب  ألف

الشركات و  طراكاإن الشراكة األجنبية يف اجلزائر يف قطاع احملروقات ميكن فهمها من خالل العقود املربجمة بني شركة سون
 ميكن عرض البعض منها كما يلي:و  اليت  تتميز يف جمملها بتقاسم اإلنتاجو  األجنبية

 2هذا اجملال الشركات اآلتية:  جند يفو الشراكة مع منطقة أمريكا: .1

طراك عقد اأبرمت شركة سون 1996أفريل  15بتاريخ و  األمريكية: بني سنتني من املشاورات ARCOشركة آركو  -1.1
رفع املعدل االحتياطي للبرتول اخلام يف حقل )رهد البغل( الذي سينتقل و  شراكة من نوع تقاسم اإلنتاج مع شركة آركو خيص تطوير

تركز حمتوى و  1999هناية  يف ألف برميل يف اليوم 125صل بعدها إىل لت  ألف برميل يف اليوم 55إىل  25البداية من  إنتاجه يف
 العقد على ما يلي:

 طراك.امليون دوالر أمريكي إىل شركة سون 225ـدفع مبلغ جزئي كحق دخول يقدر ب 

  مليون دوالر كنفقات ختص االستغالل 1.3دفع. 

  طراك علما أن الشريك األجنيب يأخذ اذلك حلساب سونو  كاستثمارات للبحث يف ميدان الغاز  مليون دوالر 50دفع
   .% كما حددها قانون احملروقات49دوما 

هي شركة خمتلطة جزائرية أمريكية و :  BROWN et ROOT CONDORروت كوندور و  شركة برون -2.1
 مليون دوالر. 8برأمسال يعادل و  %51كوندور اجلزائرية متثل نسبة كوندور فيها و  برون األمريكية

                                                           
1
 . 258ص  ،قبمرجع سا ،بن عزوز حممد:  

2
 .260-259ص ص ، املرجع السابق:  : 



 االقتصاد الجزائري واتفاقية الشراكة االورو جزائرية                                            الفصل الثاني:

136 

 117آنادار برتوليوم األمريكية مببلغ يقدر بو  طراكاعقد شراكة مع سون BCRأبرمت شركة  1996سبتمرب  24و يف 
%  من هذا العقد من قبل 50على أن يتم متويل  إنشاء خط حاسي بركني اجلنويب و  مليون دوالر. حيث ميثل حمتوى هذا العقد متوين

 إقامة شبكة لألنابيب، التصفية البرتوليةو  يتمثل هذا العقد يف القيام مبجموعة من األعمال من بينها: املعاجلةو  آناداركو(شركة )
مليون  75)رسبول( االسبانية مببلغ و طراكاأمضت هذه الشركة عقدا مع سون 1997جويلية  02يف و ، اخلاملراقبة... .و  التجهيزو 

 املتجه إىل منطقة إيليزي. دوالر من أجل معاجلة البرتول

مدته  1998جويلية  29طراك عقد شراكة مع شركة أموكو يف ا: أمضت شركة سونAmoko شركة أموكو األمريكية -3.1
حيث قدمت هذه الشركة ، سنة من نوع تقاسم اإلنتاج لتطوير استغالل أربع حقول غازية مت اكتشافها يف منطقة عني أميناس 20

مليون دوالر أمريكي  111مليون دوالر باإلضافة إىل مبلغ  790قيمة االستثمار هي و  أمريكي كحق الدخول مليون دوالر 30مبلغ 
عطت كما ا،  2002يف إنتاج األربع حقول  قد بداو  تدفعه هذه الشركة لتغطية نفقات االستثمار اليت متت من جراء هذه االكتشافات

تسويق الغاز بالتعاون مع الشركاء و  و هو اول مشروع لتطوير2000احل يف افريل شركة اموكو موافقتها على مشروع تطوير غاز عني ص
مت تصدير و  حقول للغاز تقع يف املنطقة الوسطى من اجلزائر 7تضمن و  مليار دوالر 205حيث بلغت تكلفة املشروع ، االجانب

 االنتاج اىل جنوب اوروبا بصفة رئيسية.

طراك عقد شراكة مع شركة برتو  اأمضت شركة سون 1993أفريل  26 يف pétro-Canada:1 شركة برتو كندا -4.1
علما أن ، تأهيل اليد العاملة يف جمال احملروقاتو  مليون دوالر يتعلق أساسا بتكوين 34.5سنوات باستثمار يقدر ب 10كندا ملدة 

 هذه الشركة هي أكرب شركة برتولية كندية متخصصة يف جمال احملروقات.

مليون دوالر مع الشركة األمريكية  550طراك عقد تقاسم يف اإلنتاج بقيمة ا:  وقعت شركة سون2ايسشركة أمرياداه -5.1
يقدر احتياطي هذه احلقول و  كلم غرب حاسي مسعود  60العقرب الواقعة على بعد و  يشمل العقد تطوير حقول القاسيو  أمرياداهايس

ألف  30% أي بزيادة اإلنتاج من 30% إىل 20االستخراج من  من املتوقع رفع معدالتو  مليون برميل من النفط 340حبوايل 
كما ،  % من الفوائد املتوقعة51طراك من اعلى أن تستفيد شركة سون 2003ألف برميل يوميا خالل عام  45برميل يوميا إىل 

 الواقع حباسي مسعود.يف حوض حاسي بركني  401منحت سوناطراك عقدا للمشاركة يف االنتاج لنفس الشركة االمريكية يف القطعة 

 و يف هذا الصدد جند الشركات التالية::الشراكة مع منطقة أوروبا .2
يسمرب يف هناية د  :  لقد أمضت هذه الشركة3(British Petrolum) الربيطانية  شركة بريتش برتوليوم - 1.2

بقيمة االنتاج( و  لالستغاللسنة  24، سنوات لالشغال 4، ) سنتني للبحثسنة  30مدته سوناطراك عقد شراكة مع شركة  1995
و مبوجب هذا العقد يدفع الشريك األجنيب مقابل ، مليار دوالر أمريكي 1.015طراك اقدرت حصة سونو  مليار دوالر أمريكي 3

طراك( امليار دوالر تعود إىل شركة سون 6.8مليار دوالر أمريكي ) 10.3 ـبفقدر مليون دوالر أمريكي أما اإلنتاج  50حق الدخول 
 إنتاجه.و  تسويقهو  ا أن هذا العقد هدفه البحث عن الغاز الطبيعي يف عني صاحلعلم

مليار دوالر حيث  2.7قدرت تكلفته بـ 2001و ابرمت هذه الشركة مع سوناطراك عقدا حول مشروع عني صاحل يف اوت 
االنتاج خالل الربع االول من حيث بدأت عملية ، يتم متويلها من قبل سوناطراك %35و بريتش برتوليوممنها شركة  %65تغطي 

 .2004سنة

                                                           
1
 .261ص، مرجع سابق ،زوز حممدبن ع : 

2
 .259ص  ،مرجع سابق، ليليا منصور:  

3
 .261ص ، مرجع سابق، : بن عزوز حممد 
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/سنة من الغاز حيث  3مليار م 9: هتدف هذه الشركة اىل اجناز مشروع عني صاحل إلنتاج BP-Statoilشركة  - 2.2
اضافة اىل مشروع غاز عني ، 2004قد دخل عملية االنتاج الفعلي يف جويلية و  مليار دوالر 205بلغت قيمة هذا االستثمار 

من الغاز  3مليارات م 8واهلدف منه تطوير ابار الغاز يف املنطقة إلنتاج حوايل ، مليار دوالر 10694لغ قيمته اميناس الذي تب
 الطبيعي. 

عقد بيع  Enelمع الشركة االيطالية  2007فيفريي  18: امضت سوناطراك بتاريخ Enelالشركة االيطالية  – 3.2
 Enrico»تورد عرب االنبوب و  /سنة موجهة اىل السوق االيطالية 3ر ممليا 1الغاز الطبيعي على املدى البعيد حبجم يقدر بـ 

Mattei »  20081ابتداء من. 
هي بذلك و  1980: لقد تعاملت شركة أجيب مع اجلزائر يف جمال احملروقات منذ 2AGIPااليطالية  شركة أجيب - 4.2

أمضت هذه  1997يف ماي و  1986ر قانون طراك من نوع تقاسم اإلنتاج بعد صدو امتثل أول شركة أجنبية متضي عقدا مع سون
يف الواقعة  213حيث يشمل العقد القطعة  مليون دوالر  31.7سنوات يتضمن استثمار قدره  5الشركة عقدا مع اجلزائر مدته 
هو و  اتاستغالل احملروقو  بتكوين اليد العاملة اجلزائرية يف جمال البحث تضمن العقد ميزانية خاصةو  اجلنوب الغريب حلاسي مسعود

 طراك.ااخلامس من العقود الذي أمضته الشركة مع سون
جانفي  28 ففي: متثل هذه الشركة اجملموعة الفرنسية مهمتها تطوير احلقول البرتولية TOTAL3 شركة توتال - 5.2

ـ يقدر ب سول االسبانية عقد شراكة من نوع تقاسم اإلنتاج خيص حقل غازييبشركة ر و  شركة توتالو  طراكاأبرمت شركة سون 1998
 35حيث تساهم سوناطراك بنسبة  الستغالل لجهة و الباقي مو  مليون دوالر موجهة للتطوير 663مليون دوالر أمريكي منها  874
أما الربح الناتج .مليون دوالر كحق الدخول  22سنة مع دفع  20علما أن مدة العقد ، %30سول بـ يبور % 35توتال بـ و  % 

 . سوناطراكل% 81.4 يعود بنسبةعن هذا العقد 
مليون دوالر مع الكونسورسيوم يف مارس  257طراك عقدا قيمته اأبرمت شركة سون 4الشراكة مع الكونسورسيوم: - 6.2

شركة بواج الفرنسية لإلنشاءات إلقامة خط تكرير بطاقة و  يضم شركة سايبم االيطالية لصناعة معدات حقول البرتول 2002سنة 
، شهرا 24استغرق بناء املشروع و  شبكة لتجميع البرتول يف حقل أوالد مجعة يف حوض بركنيو  ياألف برميل يوم 80إنتاجية تقدر ب

أجيب االيطالية لتطوير احتياطاهتا البالغة و  طراك هذا احلقل باالشرتاك مع )يب إتش يب بيليتون( االسرتاليةاحيث تدير شركة سون
 .مليون برميل 300

بتوقيع  Endensa الشركة االسبانية و  قامت سوناطراك 2006ماي 22: يف Endensa5الشركة االسبانية  – 7.2
سنويا وذلك عرب اخلط اجلديد  3مليار م 0.96و يصل حجم التزويد بالغاز وفق هذا العقد اىل ، عقد بيع/شراء الغاز الطبيعي

اعتبارا من  3مليار م 8ما حجمه  يهدف هذا العقد الطويل االجل اىل نقلو ، النابيب نقل الغاز الذي يصل اجلزائر مباشرة بإسبانيا
 .2008هناية 

 وقعت سوناطراك 2007افريل  11ليها بتاريخ ( املوقع عMOU: طبقا الحكام مذكرة التفاهم )EDPشركة  – 8.2
على اتفاقيات إلرساء الشراكة  2007اكتوبر  31( يف Energias de Portugal AS PDEاجملموعة الطاقوية الربتغالية )و 

تنص هذه االتفاقيات على قيام سوناطراك بتموين و ، الكهرباء يف شبه اجلزيرة االيربيةو  يت تشمل جماالت الغاز الطبيعياالسرتاتيجية ال
 سنويا. 3مليار م 1.6، بالغاز الطبيعي على املدى الطويل بكمية سنوية متفق عليها تقدر ب EDPشركة 

                                                           
1
 .143ص  ،مرجع سابق ،سهامبشكيط : 

2
 .261ص ، مرجع سابق، بن عزوز حممد : 

3
 .262ص ،املرجع السابق:  

4
 .261ص ، مرجع سابق ،: ليليا بن منصور:  

5
 .144-143ص ص ،قمرجع ساب، بشكيط سهام:  
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يبدا من بين  اوروبا عرب اسبانيا و  ي يربط بني اجلزائر: ميد غاز هو مشروع إلنشاء انبوب غاز حبر 1مشروع ميد غاز – 9.2
، مليار اورو 900عمق م وصوال اىل أملرييا جنوب اسبانيا حيث قدرت قيمة االستثمار بـو  كلم  200صاف بالقرب من ارزيو بطول 

شركة  CEPSAمع االسباين اجملو  انشات سوناطراك اإلطاريف هذا و ، يعترب مثاال عن سياسة الشراكة املتبعة يف قطاع احملروقاتو 
حيث صنف االحتاد االورويب مشروع ميد غاز يف قائمة اهم ، دراسات مسيت ميد غاز تتكفل باعداد دراسات حول جدوى املشروع

 8تتمثل القدرة االمجالية بـو  االمان يف التموين بالطاقة الوروباو  كما انه مشروع يضمن السالمة،  الكهرباء يف اوروباو  مشاريع الغاز
  سنويا. 3مليار م

 %20بنسبة   CEPSAالشركتني االسبانية و  %36يعترب ميد غاز مشروع مشرتك بني سوناطراك بنسبة و 
 % لكليهما.12بنسبة مسامهة تقدر بـ  GDFو  ENDESSAاالسبانية  تنيالشركو ، %20بنسبة   IBERDROLAو

 2005سنة  IBERDROLAو  CEPSAية الشركات االسبانو  حيث مت توقيع بروتوكويل اتفاق بني سوناطراك
مت توقيع بروتوكويل  2006يف سنة و ، سنويا لكل شركة 3مليار م 106هلاتني الشركتني يقدر بـحيتوي كل منهما على حجم متوين 

على ان ، لكل واحدة 3مليار م 0.96للتموين بـ   GDF الفرنسيةو  ENDESSAالشركتني االسبانية و  اتفاق بني سوناطراك
 2سنويا من الغاز الطبيعي.  3مليار م 1.88ناطراك بـتتمون سو 

ب غاز شركات اوروبية من اجل انشاء انبو  6و : وهو مشروع مشرتك بني سوناطراكGALSIمشروع غالسي  - 10.2
 GALSIحيث مت التعاقد على انشاء شركة دراسات تتكفل باعداد دراسات اجلدوى مسيت بـ ، ايطاليا عرب سردينياو  يربط بني اجلزائر

 %13.5بـ   ENEL POWERاونيل باور و  %18بـ  EDISONاديسون ، %36تساهم سوناطراك فيها بنسبة و 
سفريس  و  % 5بـ   PROGMISAبروقميزا و  %9بنسبة  HERAهريا ، % 13.5بـ WINTERSHELوينرتشيل و 

SFIRS   كلم تقريبا1470ة كلية تقدر بـايطاليا عرب سردينيا سيمتد على مسافو  ان انبوب الغاز الرابط بني اجلزائر، 3% 5بـ ،
 Gasteglionneحيث يبدا من حاسي رمل من اجل الوصول اىل القالة مث عرب البحر اىل غايةسردينيا من اجل الوصول اىل 

Della Pescaia   ذلك و  سنويا من الغاز 3مليار م 8تقدر الطاقة االبتدائية هلذا االنبوب بـو  هي منطقة تقع مشال روما )ايطاليا(و
يتوقع ان تكون و  جنوب فرنسا باالضافة اىل البلدان االوروبية يف الشمالو  حيث خيدم هذا املشروع ايطاليا، م2000عمق اقصى ب

 2011.4بداية استغالل االنبوب خالل سنة 
لغاز استالم الغاز الطبيعي من خالل انبوب الغاز الطبيعي من خالل انبوب او  حيث مت توقيع بروتوكوالت اتفاق حول متوين

  WORLD، (3مليار م 1) HERA ،(3مليار م 2) ENEL( 3مليار م 2) EDISON، املستقبلي بني سوناطراك
ENERGY (0.5 3مليار م)  كذلك وASCOPIAVE (0.5 3مليار م.)5 

 6جند يف هذا اجملال ما يلي:و  إن االستثمارات األجنبية الواردة من منطقة آسيا ضعيفة جداالشراكة مع منطقة آسيا: .3
ميثل العقد احلاد و  1996طراك عقدا مع الشركة املاليزية برتو ناس سنة اشركة برتو ناس ماليزيا: أبرمت شركة سون - 1.3

يتضمن استثمار قدره و  يتعلق بالبحث يف املنطقة الشمالية الشرقية حلاسي مسعودو  سنوات 7مدة خدمته  1993عشر منذ سنة 
 .مليون دوالر 38

                                                           
1 : SONATRACH, Rapport Annuel 2006, Algérie,p38.  

 .71ص،31،2012العدد ،جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية،تطوير قطاع احملروقات باجلزائرو  دورها يف تنميةو  االستثمارات االجنبية املباشرة ،مبارك بوعشةو  : نسرين برجي 2
3
 : SONATRACH, Rapport Annuel 2006, Algérie,p39. 

4
 .72مرجع سابق،ص ،مبارك بوعشةو  نسرين برجي:  

5
 : SONATRACH, Rapport Annuel 2006, Algérie,p39. 

6
 .262ص  ،مرجع سابق، بن عزوز حممد:  
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مليون  62طراك يقدر ب اأمضت الشركة االسرتالية عقد شراكة مع سون 1997ماي االسرتالية: يف  BHPشركة  - 2.3
يتعلق بالتدخل يف جمال االكتشافات البرتولية يف مشال شرق "باسان إيليزي"  هذا العقد  من نوع تقاسم اإلنتاج يسمح و  دوالر

 1988اك يف جمال االكتشافات يعود أساسا إىل سنة طر االغاز املميع علما أن أول عقد أبرمته الشركة مع سونو  باكتشاف احملروقات
1. 

مكامن غازية يف منطقة  4يتعلق بتطوير  BHPمليار دوالر مع  10.3وقعت سوناطراك عقد قيمته  2000و يف جويلية
مجيع التكاليف شركائها و  ينص العقد على حتمل الشركة االسرتاليةو ، اوهانيت مبقاطعة اليزي يف اجلزء الشرقي من الصحراء اجلزائرية

من املتوقع ان يتم تغطية تكاليف و ، مليون مرت مكعب يوميا من الغاز الطبيعي 710التزامها بانتاج و  املتعلقة بتطوير االماكن االربعة
مليون مرت مكعب يوميا من الغاز  655ي سيصل اىل حنو ذال، 2003سنوات من بداية االنتاج الدويل عام  8التطوير خالل 

 برميل يوميا من غاز البرتول املسال. 27700و برميل يوميا من املكثفات 30400الطبيعي و

 نذكر منها مايلي:و شراكة أجنبية مع مناطق أخرى: .4
الغاز احلكومية اجلزائرية سوناطراك مع شركة ايتوشو اليابانية عقدا و  وقعت جمموعة النفط: 2شركة ايتوشو اليابانية  .1.4

ماليني  3ت الثالثة أتبلغ الطاقة االمجالية للمنشو ، البرتول املسال يف منطقة ارزيو غريب اجلزائرت لفصل غاز أيقضي باقامة ثالث منش
تبلغ تكاليف و  ت من هنائي غاز البرتول املسال يف منطقة بطوية اجملاورةأويتم تزويد هذه املنش، غاز الربوبانو  طن سنويا من غاز البوتان

 .ويل سوناطراك اخلاص مليار دوالر من مت 1.099املشروع حوايل 
 طراك وهذه الشركة على البدء يف عمليات التنقيب عن النفطامت االتفاق بني سون 3 برتوليوم الكندية: اريشركة كالغ .2.4

 كلم مربع.   970اليت تبلغ مساحتها و  الغاز يف الصحراء اجلزائرية "بروض يعقوب" الواقعة حبوض بركنيو 

 خارج قطاع المحروقاتالمحققة ة الشراكة االجنبيو  االستثمارات ثالثا:

قامت بعدة و  الشراكة االجنبية يف اجلزائر خارج قطاع احملروقات اصدرت اجلزائر عدة قواننيو  من اجل توسيع نطاق االستثمار
، 93/12 قانون ترقية االستثمارات رقم، 90/10القرض و  اخلارجية ) قانون النقدأو  تعديالت تتعلق بتنظيم االستثمارات سواء احمللية

هتدف يف جمملها اىل جلب و اليت ، (30اجلدول رقم)( مت التطرق هلم يف 06/08االمر ، 01/03قانون تطوير االستثمارات 
 االنفتاح على الشراكة االجنبية بصفة خاصة.و  املستثمرين االجانب بصفة عامة

 ANDIالشراكة االجنبية خارج قطاع المحروقات حسب و  تطور االستثمار .1

خالل الشراكة االجنبية و  الة الوطنية لتطوير االستثمار ميكن توضيح تطور املشاريع االستثمارية يف اطار االستثمارحسب الوك
 الشكل  التاليني:و  ( من خالل اجلدول2013-2002الفرتة )

 

 

 

                                                           
1

  .262ص  ،املرجع السابق:  
2
 .145ص،مرجع سابق، سهام بشكيط: 

3
 .262ص،مرجع سابق ،ليليا بن منصور:  
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شر في الجزائر خالل االستثمار االجنبي المباو  (: تطور المشاريع االستثمارية المصرح بها في اطار الشراكة32الجدول رقم )
 (2013-2002الفترة )

 % مناصب الشغل   % قيمة االستثمارات )مليون دج( % عدد المشاريع السنة

2002 485 0,91% 98276 1,22% 29372 3,44% 
2003 1622 3,05% 395870 4,90% 34476 4,04% 
2004 874 1,64% 240889 2,98% 24719 2,90% 
2005 843 1,58% 199128 2,47% 43597 5,11% 
2006 2145 4,03% 472505 5,85% 47748 5,59% 
2007 4323 8,12% 654665 8,11% 87983 10,31% 
2008 6687 12,57% 1325064 16,41% 92005 10,78% 
2009 7594 14,27% 462679 5,73% 68774 8,06% 
2010 6386 12,00% 395292 4,90% 64091 7,51% 
2011 6434 12,09% 1335448 16,54% 128491 15,06% 
2012 6919 13,00% 776530 9,62% 83210 9,75% 
2013 8895 16,72% 1716136 21,26% 148943 17,45% 

 %100 853409 %100 8072482 %100 53207 المجموع
Source : ANDI 2013. 

 و ميكن توضيح اكثر من خالل الشكل التايل:

 
 (.32باالعتماد على معطيات اجلدول رقم) EXELمستخرج المصدر :

 و موضح يف الشكل التايل:نوعها على جماالت متعددة كما هو  حيث  مت توزع هذه املشاريع االستثمارية املصرح هبا  حسب طبيعتها
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تطور المشاريع االستثمارية المصرح بها في اطار الشراكة و االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر (: 13)الشكل رقم 
 (2013-2002)خالل الفترة 

 عدد المشاريع مناصب الشغل   (مليون دج)قيمة االستثمارات 
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Source : ANDI 2013. 

علما ان تكوين راس املال الثابت = ، يف تكوين راس املال الثابت حيث يعترب  االستثمار االجنيب املباشر عامل اساسي 
تؤكد ان    FEMISEمن خالل دراسة حديثة لـ و ، االستثمار احمللي + االستثمار االجنيب املباشر ) استثمار اجنيب + شراكة (

% من 1حيث انه اذا كان متوسط معدل النمو يقدر بـ ، يستقطب االستثمار االجنيب املباشرأو  االستثمار احمللي هو الذي جيذب
 % للعام املقبل 0.12معدل االستثمار احمللي لـخمس سنوات سابقة فان هذا سيؤدي اىل ارتفاع االستثمار االجنيب املباشر بنسبة 

 .  1التملكو  ات االندماجهذا خارج صفقو 

( من 2013-2002االستثمار االجنيب املباشر خالل الفرتة )و  و ميكن توضيح وضعية املشاريع املصرح هبا يف اطار الشراكة
 خالل اجلدول التايل:

 (2013-2002الشراكة االجنبية في الجزائر خالل الفترة )و  (: وضعية االستثمارات33الجدول رقم )

 ماريةالمشاريع االستث
عدد 

 % مناصب الشغل % قيمة االستثمارات )مليون دج( % المشاريع

 %89,0 759366 %74,9 6050318 %99,1 52739 االستثمارات المحلية

اجمالي االستثمارات االجنبية )الشراكة 
 االستثمار االجنبي المباشر(و  االجنبية

468 0,9% 2022164 25,1% 94043 11,0% 

 %100 853409 %100 8072482 %100 53207 المجموع
Source : ANDI 2013. 

بنسبة و  % من عدد املشاريع االستثمارية99.1نالحظ ان االستثمارات احمللية حتتل امهية كربى بنسبة  من خالل اجلدول
 %.89% من قيمة هذه املشاريع االستثمارية كما سامهت يف توفري مناصب شغل بنسبة 74

% من االموال اليت مت 25.1و % من امجايل عدد املشاريع0.9نبية املباشرة فهي ال متثل اال اما امجايل االستثمارات االج
 % يف توفري مناصب الشغل .11استثمارها اذ اهنا مل تساهم اال بنسبة 

                                                           
1
 :ANIMA , impact économique de l’investissement étranger,  et comment maximise les retombées positives 

des IDE, ISR Casablanca , Juin 2011,p13. 

 31675انشاء 

 20868توسيع 

 2اعادة هيكلة 

 576اعادة تاهيل 

 86توسيع -اعادة تاهيل

662 

 (2013-2002)طبيعة المشاريع االستثمارية المصرح بها خالل الفترة (: 14)الشكل رقم
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ار حسب قطاع النشاط  يف اط و ميكن توضيح تقسيم هذه املشاريع االستثمارية املصرح هبا يف اجلزائر خارج قطاع احملروقات
 ( من خالل اجلدول التايل:2013-2002االستثمار االجنيب املباشر خالل الفرتة )و  الشراكة

 (2013-2002(: تقسيم المشاريع االستثمارية حسب قطاع النشاط خالل الفترة )34الجدول رقم)

قطاع 
 النشاط

 مناصب الشغل قيمة االستثمارات )مليون دج( عدد المشاريع

 االستثمارات االجنبية االستثمارات المحلية االستثمارات االجنبية االستثمارات المحلية الستثمارات االجنبيةا االستثمارات المحلية

 514 42736 4747 80501 8 727 الزراعة

 16196 203599 48345 1157792 75 10049 البناء

 45192 226193 1301291 2732375 260 6347 الصناعة
 2196 12172 13573 69112 6 614 الصحة
 1497 145718 12127 713137 17 29128 النقل

 13980 29891 445592 440853 9 480 السياحة
 12968 81027 107049 557988 92 5389 الخدمات

 0 15500 0 37514 0 2 التجارة
 1500 2530 89441 261045 1 3 االتصاالت
 94043 759366 2022165 6050317 468 52739 المجموع 

وع المجم
 العام 

53207 8072482 853409 

  ANDI 2013 :باالعتماد على  البةلطمن اعداد ا :المصدر 

 (2013-2002) الفترة خالل النشاط قطاع حسب االستثمارية المشاريع تقسيم: (:15الشكل رقم )

 
 (.34باالعتماد على معطيات اجلدول رقم) EXELمستخرج : المصدر

مبالغ و  املشاريع االستثمارية قد وزعت على قطاعات االقتصاد الوطين بنسبقني نالحظ ان الشكل السابو  من خالل اجلدول
فمن حيث املشاريع االستثمارية املسجلة ، االستثمارات االجنبيةو  بني االستثمارات احمللية( 2013-2002)خالل الفرتة ،  متفاوتة

يف حني االستثمارات االجنبية  حيتل ، رة ضمن االستثمارات احملليةقطاع اخلدمات  الصداو  الصناعةو  البناءو  حيث حيتل قطاع النقل
قطاع النقل .اما من حيث قيمة االستمارات احمللية فيحتل قطاع الصناعة الصدارة و  يليه قطاع  اخلدمات و  قطاع الصناعة  الصدارة
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ية فقطاع الصناعة  حيتل املرتبة االوىل مببلغ اما قيمة االستثمارات االجنب، قطاع النقلو  و يليه قطاع البناء، دج2732375بقيمة 
 االتصاالت . و  مث قطاع اخلدمات، دج 445592دج يليه قطاع السياحة مببلغ 1301291

الشراكة االجنبية املصرح هبا خالل الفرتة و  ان قيمة مشاريع االستثمار االجنيب املباشر  ANIMAحيث يؤكد مركز دراسات 
 يف ثالث قطاعات نوضحها من خالل الشكل التايل: ا معترب  ( عرفت تطور2005-2010)

 
, la méditerranée entre croissance et révolution, investissement directs  : ANIMA Source 

, étude N° 21, Mars 2011 , p46.                étrangers et partenariats vers les pays MED en 2010 

 خارج جمال احملروقات ال يتم الوصول إليه إال من خالل معطيات كمية االجنبيةالتقييم الفعلي للشراكة نتج ان من خالل ما سبق نست 
 يف غياب املعطيات املتعلقة باملشاريع اجلديدة اليت مت إجنازها مت التطرق لبعضها بفضل عملية احلصر اليت قامت هبا وكالة دعمو  ماليةو 
 .ويالت من بنك اجلزائرالتمو   2013 ترقية االستثمارو 

منذ انطالق ترويج مشاريع الشراكة يف اجلزائر من قبل  1:   االجنبية مساهمة القطاع العام في مشاريع الشراكة .2
 ميكن اإلشارة إىل بعض األمثلة منها:و  الشركات القابضة احلكومية بدأت تظهر النتائج االجيابية

 مليون دوالر أمريكي نوع العقد شركة خمتلطة  52يزر األمريكية بقيمة شركة فر و  عقد الشراكة الذي مت بني شركة صيدال
 دخلت حيز العمل.

 شركة و  عقد عمل مت بني شركة صيدالRhône Pollen Rocher  مليون دوالر أمريكي  25الفرنسية بقيمة
 دخلت حيز العمل.

 مليون دوالر أمريكي  20شركة خمتلطة بقيمة اجملمع الصناعي األورويب الفرنسي مبوجبه مت إنشاء و  عقد مت بني شركة صيدال
 .1994سنة 

 دخلت حيز التنفيذ يف و  شركة فريزر األمريكيةو  توقيع عقد شراكة من نوع شركة خمتلطة بني الديوان الوطين ألغذية األنعام
2000. 

                                                           
1
 .270-268-267ص ص ، مرجع سابق ،بن عزوز حممد : 
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(  2010-2005)قيمة المشاريع االستثمارية االجنبية في ثالث القطاعات االولى (: 16)الشكل رقم
 .مليون اورور: الوحدة 

   السياحة    البناء و االشغال العمومية و العقارات   الطاقة
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  مواد الصيانةو  اتمت توقيع عقد شراكة من نوع شركة خمتلطة بني "أوناد" اجملمع الوطين للمنظف 1999ديسمرب  19يف 
الثاين و  شركة "هنكل" األملانية حيث هذه الشراكة تشمل جممعني صناعيني إلنتاج مستحضرات التنظيف األول يقع يف عني متوشنتو 

 يف اجلزائر العاصمة.

  وسطةاملتو  املؤسسات الصغريةو  الصناعةو  جتارية بني وزاريت الدفاع الوطينو  مت إبرام اتفاق يتضمن عقد شراكة صناعية 
هذه الشراكة تشمل إنشاء شركة و  كارل زيس"،  رود شواردز، جممع يضم ثالث شركات أملانية "ايدز دوشالندو  ترقية االستثماراتو 

من أجل إجناز أنظمة إلكرتونية على مستوى موقع الشركة الوطنية للصناعة  2009خمتلطة وفقا ألحكام قانون املالية التكميلي 
يندرج هذا التعاون االقتصادي بني البلدين يف إطار تطوير اجملال االلكرتوين املهين يف اجلزائر و  ية بسيدي بلعباسالكهرومنزلو  االلكرتونية

يف إطار تعزيز العالقات اجلزائرية األملانية كما من شأنه أن يؤدي إىل استحداث مناصب شغل عالية املستوى و  على وجه اخلصوص
 1للمتفوقني يف التكنولوجيا املتقدمة.

من بني الشركات املختلطة اليت أقيمت مع القطاع اخلاص يف 2 :االجنبية مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الشراكة .3
 يلي: ميدان الشراكة جند ما

  شركة جزائرية تابعة و  الكوريةغ خاصة برتكيب أجهزة التلفزيون بني شركة سامسون 1997مت إنشاء شركة خمتلطة يف سبتمرب
   Sentrax Electronique Internationalللقطاع اخلاص

 مليون دوالر أمريكي. 60املستثمر اجلزائري مهري قيمة االستثمار و  شركة بيبسي كوال 

  حتت اسم "شركة التنمية الصناعية 1999جمموعة حمسن احلشيشي التونسية اليت دشنت مصنعها باجلزائر يف بداية 
 ترويج األدوات املنزلية الكهربائية.و  اليت تعمل يف تركيبو  يف تونس (Electrostal" )إليكرتو ستار"هي تابعة لشركة و  التجارية"و 

أو  باإلضافة إىل الشراكة األجنبية يف اجلزائر مبا فيها يف جمال احملروقات وخارج جمال احملروقات سواء كانت ذات قطاع عامو 
 3اجلزائرية حيث تصنف هذه الشراكة إىل نوعني:-اكة اجلزائريةهو الشر و  ذات قطاع خاص إال أنه هناك نوع آخر من الشراكة يف اجلزائر

  :من أمثلة هذه الشراكة تلك اليت متت بني املؤسسة الوطنية و  هذه الشراكة عموميةالشراكة بين مؤسستين عموميتين
 .املؤسسة الوطنية لتوزيع األجهزة االلكرتونيةو  ENIEللصناعات االلكرتونية 

 خاصة فالدولة تستفيد و  تكون ذات منفعة مشرتكة عامةو األخرى خاصة:و  هما عموميةالشراكة بين مؤسستين إحدا
 من أمثلة هذه الشراكة:و  املستثمر اخلاص يستفيد هو اآلخر من جهة أخرىو  ن جهةم

 الذي ينص على الشراكة يف صنع منتجات و  1999فار ماغراب: يف و  عقد الشراكة املربم بني صيدال
 املوجودة يف والية تيارت. FARMEGHREBة من طرف شركة شبه طبية يف مرحلة أولي

 

 

                                                           
1
 :املوقع االلكرتوين،ألمانيا ابرام اتفاق شراكة صناعية تجارية-الجزائر : 

www.algériapressonline.com    . consulte le :  18/12/2010  à 19:30 
2
 .273ص  ،مرجع سابق ،بن عزوز حممد:  

3
جامعة حممد خيضر  ،ختصص تسيري عمومي ،مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التسيريرسالة  ،الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين الخدمات للجماعات المحلية ،غريب وهيبة:  

 . 86-85ص ص، 2005/2006 ،اجلزائر  ،بسكرة

http://www.algériapressonline.com/
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 العالقات االورو جزائرية من التعاون إلى الشراكة: المطلب الثاني
لقد سعت اجلزائر يف سبيل رفع مستواها االقتصادي وحتقيق تنمية متكنها من القضاء على الصعوبات االقتصادية وختطي 

اجهة التطورات العاملية اليت ميزت فرتة التسعينات إىل االرتباط بأحد ابرز التكتالت اإلقليمية احلواجز إىل أعاقت مسارها التنموي ومو 
حيث متتد العالقات السياسية واالقتصادية بني اجلزائر واالحتاد األورويب إىل قرون عديدة  لتتطور فيما ، املوجودة وهو االحتاد األورويب

حيث تعد اجلزائر الدولة العاشرة من بني  من بني اثنيت عشرة  دولة مشاركة يف جنوب ، ةبعد من جمرد اتفاق تعاون إىل مشروع شراك
واليت متثل أداة ثنائية بني الدول اخلمس عشر ، حويف املتوسط توقع على هذه االتفاقية يف إطار مؤمتر برشلونة للشراكة االورو متوسطية

حيث أن هذه األخرية مل تكن منعدمة وإمنا كانت مندرجة ، ولية ملزمة الطرفنيوهي معاهدة د، األعضاء يف االحتاد األورويب واجلزائر
بإبرام اتفاقية الشراكة تكون اجلزائر قد دخلت مرحلة جديدة و ، ضمن سياق آخر يهتم بالتبادل التجاري وتقدمي املساعدات املالية

 هتدف من خالهلا إىل الربوز واالندماج يف األسواق العاملية.
 قات االورو جزائرية قبل اتفاقية الشراكةالعال: أوال

واملرحلة الثانية يف إطار اتفاقية  1976ميكن دراسة تطور عالقات التعاون االورو جزائري على مرحلتني املرحلة األوىل قبل سنة 
 .1976التعاون لسنة 

 1976العالقات االورو جزائرية قبل  .1
ذلك  1967لى غرار ما فعل املغرب وتونس يف سنة عمع اجملموعة األوروبية مل توقع اجلزائر خالل الستينات اتفاقية الشراكة 

أن العالقات بينها وبني اجملموعة األوروبية طبعتها خصوصية آنذاك جعلتها ال حتتاج إىل إمضاء مثل هذه االتفاقيات حيث استطاعت 
ضلية مجركية لصادراهتا حنو اجملموعة األوروبية وهذا رفض بعض مطالب اجملموعة األوروبية يف الوقت الذي استمرت يف احلصول على أف

عن احلقبة االستعمارية مع إضافة االمتيازات احملصل  وروثةوامل 1963مارس  28مبوجب القرار الصادر عن اجملموعة األوروبية يف 
نسا على حرية دخول منتجات أي يتم االتفاق بني اجلزائر وفر ، فيما خيص السوق الفرنسية 1962عليها من اتفاقيات ايفيان سنة 

 1الطرفني إىل  أسواقها بكل حرية ووفق شروط تفضيلية.
رفض متابعة منح أفضليات اجملموعة للصادرات اجلزائرية اليت   يطالياكإلكن بعد هناية الستينات قررت بعض الدول األوروبية  

فتح مفاوضات  1972ية األوروبية تقرر انطالق من سنة كانت تلقاها يف أسواق اجملموعة األوروبية وهو ما جعل اجملموعة االقتصاد
 جديدة مع اجلزائر قصد الوصول إىل  اتفاق يف إطار السياسة املتوسطية الشاملة اليت تبنتها اجملموعة االقتصادية األوروبية.

التنفيذ رمسيا يف  زيحعلى غرار باقي دول املتوسط اتفاقية التعاون واليت دخلت  1976أفريل  26وهبذا وقعت اجلزائر يف 
 19782نوفمرب 

 1976جزائري  اتفاقية التعاون االورو .2
 3متضمنة ثالث حماور أساسية وهي: 1976افريل  26لقد جاءت اتفاقية التعاون بني االحتاد األورويب واجلزائري يف 

 مليون ايكو. 190توسيع مبادالت التجارية واملقيمة آنذاك بـ  المحور األول:
 .1976مت التعاقد على أربع برتوكوالت منذ  اإلطارالتقين املايل ويف هذا ، التعاون االقتصادي المحور الثاني:

املنح ، الضمان االجتماعي، وخيص اجلانب اجتماعي اي التعاون يف جمال اليد العاملة من حيث عدم التميز الثالث: المحور
 العائلية.

                                                           
1
 .176ص ،مرجع سابق ،الشراكة االورو متوسطية بين الطموحات والواقع ،ميموين مسري:  

 .06-05ص ص  ،مرجع سابق ،الشراكة االورو جزائريةدراسة تحليلية للجانب االقتصادي التفاقية  ،االقتصاد الجزائري ومسار برشلونة، براق حممد وميموين مسري  : 2
 .03ص ،مرجع سابق ،االقتصاد الجزائري والشراكة األجنبية خارج قطاع المحروقات في ظل المناخ االستثماري الجديد ،: قدي عبد اجمليد 3
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ومن ، لصناعية منها والزراعية إىل  أسواق اجملموعة األوروبيةويتمثل يف دخول السلع اجلزائرية االجانب التجاري: .1.2
 1يلي: بني األهداف التجارية اليت نص عليها اتفاق التعاون ما

 تنمية التبادل التجاري بني الطرفني -
جات العمل على حتقيق توازن يف التبادل التجاري بني الطرفني ويتم ذلك بتخفيضات يف الرسوم اجلمركية جملموعة من املنت -

 رض تشجيع الصادرات اجلزائرية.غب
 :2ولتحقيق هذه األهداف مت اختاذ مجلة من اإلجراءات نذكر منها 
 لبعض املنتجات الزراعية  %100و 20ختفيض احلقوق اجلمركية بني  -
ويف حالة جتاوز هذا السقف يعاد فرض احلقوق اجلمركية )نظام ، حتديد سقف سنوي لدخول بعض املنتجات الزراعية -

 احملروقات واليت كانت قيمتها حتدد بسعر البرتول.، وقد هيمنت على الصادرات اجلزائرية، صص(احل
السماح بدخول املنتجات الصناعية اجلزائرية إىل أسواق اجملموعة األوروبية بكل حرية باستثناء بعض املنتجات الصناعية  -

 جات.احلساسة اليت تدخل وفق نظام احلصص كما هو احلال بالنسبة للمنسو 
 (    35يف اجلدول رقم) ضحمو هو  أما فيما خيص نتائج التعاون التجاري االورو جزائري ميكن إجيازها من خالل ما

 3( فيما يلي: 17والشكل رقم ) 
من الصادرات  %70حيث أن ، (1992-1985 )تعد اجملموعة األوروبية الشريك التجاري األول للجزائر خالل الفرتة -

من صادرات اجلزائر حنو  %70مع العلم أن أكثر من ، من وارداهتا تأيت من أوروبا %60إىل أوروبا وحوايل  اجلزائرية كانت موجهة
من وارداهتا هي عبارة عن سلع التجهيز واملنتجات املصنعة مث تليها  %67غاز( و-أوروبا كانت عبارة عن منتجات نفطية )برتول

 املنتجات الزراعية.
 مليون ايكو 4226بـ  1985بني الطرفني كان لصاحل الطرف اجلزائري والذي قدر سنة يف حني أن امليزان التجاري  -

( وهذا راجع بالدرجة 17كما هو موضح يف الشكل رقم )  1992مليون ايكو يف سنة  2452و 1991مليون ايكو سنة  3196و
خيلها بفعل اخنفاض سعر الربميل من النفط يف وهذا بالرغم من اخنفاض مدا، األوىل إىل  صادرات اجلزائر من احملروقات إىل  أوروبا

 .1986األسواق العاملية سنة 
وهذا من  (1992-1985)كما عرفت قيمة الصادرات اجلزائرية اجتاه اجملموعة األوروبية اخنفاضا كبري خالل الفرتة -
لثمانينات ومن مث اخنفاض قيمة وهذا راجع إىل  اخنفاض أسعار البرتول يف منتصف ا، مليون ايكو 6834مليون ايكو إىل   11609

 الصادرات مما يؤكد على أن اجلزائر بلد أحادي التصدير.
وذلك بسبب سياسة  %50بنسبة  (1988-1985 )إن الواردات اجلزائرية قد شهدت اخنفاضا كبريا خصوصا يف الفرتة -

كما ،  اجتة عن قلة املداخيل من الصادرات النفطيةالتقليل من الواردات اليت انتهجتها آنذاك السلطات نظرا لقلة املوارد املالية الن
 5080حيث انتقلت من  ( 1988-1985 )خالل الفرتة %56تقلصت الواردات من سلع التجهيز واملنتجات املصنعة بنسبة 

 مليون ايكو مما كان له تأثري سليب على اجلهاز اإلنتاجي اجلزائري. 2215مليون ايكو إىل 
 

                                                           
 .30ص  ،مرجع سابق، :توايت حممد  1
 .101ص  ،1982،لبنان ،دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيةاالقتصاد العربي والمجموعات األورو  ،علول: فتح اهلل و  2
 .33ص  ،مرجع سابق ،:غنية العيد شيخي  3
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 (1992-1985 )الواردات السلعية الجزائرية للمجموعة االوروبية خالل الفترةو  السلعي للصادرات(:الهيكل 35الجدول رقم )
 الوحدة: مليون ايكو.

 -Eurostat-: من اعداد الطالبة باالعتماد على : احصائيات اهليئة االوروبية لالحصاءالمصدر
 
 

 

  

 المنتجات الزراعية
 التبغو  المشروباتو 

 منتجات كمياوية منتجات طاقوية مواد اولية
 سلع التجهيز

 المنتجات المصنعةو 
 المجموع منتجات اخرى

الميزان التجاري 
 بين الجزائر

المجموعة و 
 الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات وروبيةاال

1985 29 976 39 234 11383 243 82 754 66 5080 10 96 11609 7383 4226 
1986 23 574 37 105 4575 108 44 639 80 3700 1054 123 5813 5249 564 
1987 7 563 32 123 4282 97 38 489 78 2494 930 113 5367 3879 1488 
1988 7 685 40 128 3834 78 29 525 106 2215 834 74 4850 3705 1145 
1989 6 945 0 134 4683 75 39 622 123 2865 950 69 5801 4710 1091 
1990 6 895 0 131 5830 48 42 506 87 3336 925 55 6890 4971 1919 
1991 6 855 0 90 6194 60 50 479 85 2843 1243 55 7578 4382 3196 
1992 4 855 0 90 4921 60 56 479 112 2843 1741 55 6834 4382 2452 



 االقتصاد الجزائري واتفاقية الشراكة االورو جزائرية                                            الفصل الثاني:

148 

 
 (.35باالعتماد على معطيات اجلدول رقم ) EXELمستخرج  المصدر :

عي يهدف إىل حسب نص اتفاقية التعاون فان التعاون االقتصادي والتقين واالجتما:الجانب االقتصادي التقني  .2.2
 1ما يلي:

 ر قطاعي الصناعة والزراعة.يحتسني البنيات التحتية االقتصادية وتطو  -
وذلك يف شكل منح للدراسة والتدريب ومتويل أنشطة تكوين التقنيني ، دعم التعاون يف جمال البحث العلمي والتكنولوجي -

 املتخصصني يف جمال الغاز والنفط.
 قتصاديني لكال الطرفني.ترقية العالقات بني املتعاملني اال -

وقصد متويل خمتلف املشاريع االقتصادية واالجتماعية املدرجة ضمن التعاون االقتصادي املايل والتقين مت وضع آلية مالية متمثلة 
الذي  واليت استبدلت فيما بعد بربنامج ميدا حيث قدر املبلغ اإلمجايل(  1996-1978 )يف الربوتوكوالت املالية واليت غطت الفرتة

مليون ايكو يف شكل إعانات مالية من  214مليون ايكو منها  854بـ (  1996-1978 )استفادت منه اجلزائر خالل الفرتة
 مليون ايكو قروض ممنوحة من البنك األورويب لالستثمار. 6440اجملموعة االقتصادية األوروبية و

سنوات لكل بروتوكول القابلية للتجديد   5لية بني الطرفني ألجل مت التوقيع على أربعة بروتوكوالت مساعدة ما اإلطارويف هذا 
مليون ايكو إىل الربوتوكول املايل الرابع مث تقدميها يف إطار ما  95مع اإلشارة  انه مت إضافة ، (36كما هو مبني يف اجلدول رقم )

 2.ميداج إدخاهلا فيما بعد ضمن برنام يعرف "بالسياسة االورو متوسطية املتجددة" واليت مت
 
 
 
 
 

 
                                                           

1
 :   Commission européenne, Accord de coopération entre l’Algérie et le CEE, office des publications officielles 

des communautés Européennes, Luxembourg, 1976, p3. 
 .06ص ،مرجع سابق ،: براق حممد وميموين مسري 2
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 الميزان التجاري بين الجزائر و المجموعة االوروبية
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 الوحدة: مليون ايكو (1996-1978 )المبالغ المخصصة للجزائر في إطار البروتوكوالت المالية خالل الفترة:( 36الجدول رقم )

 :على املراجع التاليةمن اعداد الطالبة باالعتماد  المصدر:

مداخلة مقدمة ، مسار برشلونة دراسة تحليلية للجانب االقتصادي التفاقية الشراكة األورو جزائريةو  االقتصاد الجزائري، ميموين مسريو  براق حممد -
يومي ، سطيف، جامعة فرحات عباس، املتوسطة"و  على املنظمة املؤسسات الصغريةو  الشراكة على االقتصاد اجلزائري أثار وانعكاسات اتفاق للملتقى الدويل حول " 

 .6ص ، 2006نوفمرب  13/14
 .211ص ، 2011، اجلزائر، دار هومة، االندماج في االقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر، اكرام مياسي -

من املبلغ اإلمجايل  %75الل الفرتة نالحظ أن عند تقييم التعاون املايل االورو جزائري يف إطار الربتوكوالت املالية األربعة خ
 متثل املساعدات املمنوحة من امليزانية األوروبية.  %25للربتوكوالت األربعة هي عبارة عن قروض البنك لالستثمار و
جد  إال أن حجم هذا التعاون يعد، هربتوكول الثالث والرابع عن سابقيوبالرغم من الزيادة الواضحة اليت عرفها كل من ال

واألكثر من ذلك انه مل ، متواضع مقارنة باحتياجات اجلزائر من مساعدات من اجل متويل خمتلف املشاريع االقتصادية واالجتماعية
نالحظ أن نسبة املدفوعات الفعلية  حيث ، السابقيسدد هلا ما مت ختصيصه )نسبة التسديدات الفعلية( كما هو مبني يف اجلدول 

مايل آلخر يف الوقت الذي كانت تزداد فيه حجم املبالغ املخصصة للجزائر ولو كان ذلك بصورة ضئيلة.  بدأت تنخفض من برتوكول
وهذا راجع بالدرجة األوىل إىل اخنفاض القروض املمنوحة من قبل البنك األورويب لالستثمار حيث مل تبلغ النسبة الفعلية ملنح هذه 

 من إمجايل هذه القروض.فقط  %40سوى  (1996-1977 )القروض خالل الفرتة
 1وضعف نسب التسديد إىل عوامل من بينها:، ويعود سبب عدم كفاية هذه املساعدات

 تباطؤ اجلزائر يف تنفيذ املشاريع حسب الرزنامة الزمنية احملددة. -
 افتقاد الربتوكوالت املالية إىل املساواة يف التعامل فهي تفضل بلدان على بلدان أخرى. -
 دارية اخلاصة بتسيري هذه املساعدات على مستوى اجملموعة األوروبيةثقل اإلجراءات اإل -

كما ميكن توضيح توزيع املساعدات املالية املمنوحة للجزائر يف إطار الربوتوكوالت املالية األربعة حسب خمتلف القطاعات من 
 التايل:خالل اجلدول 

 
  

                                                           
 .07ص ،مرجع سابق ،حممد وميموين مسري قبرا : 1

البرتوكول األول   
1977/1981 

البرتوكول الثاني 
1981/1986 

البرتوكول الثالث 
1986/1991 

 البرتوكول الرابع
1991/1996 

 70 56 44 44 من الميزانية األوروبية المساعدات الممنوحة
 280 183 107 70 قروض البنك األوروبي لالستثمار

 مبلغ خارج الربوتوكول(95) 95+350 239 151 114 مجموع المبالغ المخصصة

 15 38 92 97 التسديدات الفعلية 
 %4 %16 %61 %85 نسبة التسديدات الفعلية
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 (1996-1976رتوكوالت المالية األربعة )إطار الب في القطاعات الممولة في الجزائر:( 37الجدول رقم)

 القطاعات
التحتية  البنية

 )الهياكل االقتصادية(
 الطاقة

الزراعة 
والصيد 
 البحري

الري 
 والمياه

التجارة 
 والصناعة

التكوين 
 والتعليم

التعاون في 
 المجال العلمي

التعديل 
 الهيكلي

نسبة المبالغ المالية 
الممنوحة للجزائر في 

ت إطار البروتوكوال
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 باالعتماد على: الطالبةمن إعداد  المصدر:
، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية، مكانة الغاز الطبيعي في اتفاقية الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي، شكيط سهامب -

 .117ص ، 2009 /2008، قسنطينة، جامعة منتوري، يختصص التحليل  واالستشراف االقتصاد

من خالل اجلدول يتضح لنا أن توزيع املساعدات املالية األربعة على خمتلف القطاعات يف اجلزائر كان موجه إىل اهلياكل 
األخرى واليت تعترب يف حني املساعدات املوجهة للقطاعات ، واليت هتدف إىل تدعيم الصناعات الصغرية واملتوسطة %60االقتصادية بـ 

ذات أمهية بالنسبة للتنمية االقتصادية كانت ضئيلة خاصة بالنسبة للصناعة والتجارة وهو الذي ال ميثل تعاون اقتصادي فعال باملعىن 
 احلقيقي.

 ثانيا: مضمون اتفاقية الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي
ض املتوسط من خالل  توسيع نفوذه يف املنطقة من خالل مؤمتر برشلونة سعى االحتاد األورويب إىل إقامة عالقات مع دول حو 

 واليت تعد مبثابة استجابة للسياسة االورو متوسطية فظهر مفهوم الشراكة ليحل حمل التعاون.
 تأقلم ائر بإمكانياهتا االقتصادية وموقعها اجلغرايف االسرتاتيجي ظلت حمل اهتمام القطب األورويب إذا كانت تسعى إىلز فاجل

 اقتصادها مع االقتصاد االورو متوسطية.
هدف اقتصادي معني أو  جل حتقيق مشروعأني الطرف األورويب واجلزائري من ل بماكفالشراكة االورو جزائرية تعين: ذلك الت

فقد أي دولة أي ال ت، بتنسيق اجلهود والثروات املتاحة ويف شروط مضبوطة جتعل كل طرف حمافظ على استقالليته اإلسرتاتيجية
 1سلطتها وسيادهتا جراء هذه الشراكة االقتصادية.

 مراحل توقيع اتفاقية الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي .1
من شاهنا أن تسعى إىل خلق إطار جديد  1993أكتوبر  13أعطت اجلزائر موافقتها على إقامة شراكة اورو متوسطية 

حيث جرت هذه املفاوضات على ، يف سلسلة من املفاوضات مع االحتاد األورويبلتدخل فيما بعد ، جزائرية-للتعاون االورو
 2مرحلتني.

، 1996وانتهت يف فيفري  1994ت يف جوان دأمشلت أربع جوالت حيث ب مرحلة المفاوضات االستطالعية: .1.1
ورويب ضمن الشراكة االورو حيث مسحت هذه اجلوالت بتبادل املعلومات ودراسة أفاق تطوير العالقات بني اجلزائر واالحتاد األ

حيث لعبت اجلزائر دورا هاما يف املناقشات التحضريية هلذه القمة رغم ، وختللت هذه احملادثات املصادقة على إعالن برشلونة، متوسطية

                                                           
مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "منظمات تأهيل املؤسسات  ،دور التمويل بالمشاركة في تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الشراكة االورو عربية ،يةمحبالل أ : 1

 .448ص  ،2006افريل  17/18يومي  ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،غرية واملتوسطة يف الدول العربية"الص
 . 23ص ،مرجع سالق ،أثار برنامج التمويل األوروبية على إعادة تأهيل القطاع الصناعي الجزائري ،بوهيدل سليم : 2
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 1994جلزائر سنة لقاء مع وفد االحتاد األورويب باأو  حيث مت عقد، 1العزلة السياسية اليت كانت تعاين منها بسبب التطورات الداخلية
مما استدعى تكوين ست ورشات ، واملنهجية الواجب إتباعها يف ذلك، لتبادل وجهات النظر حول احملاور الرئيسية ملستقبل املفاوضات

 2التعاون االجتماعي والثقايف.، التعاون املايل، التعاون االقتصادي، اخلدمات، الصناعة، تعاجل القضايا التالية: الزراعة
انطلقت املفاوضات بصفة رمسية بني اجلزائر واالحتاد األورويب  1997مارس  5يف مفاوضات الحقيقية: مرحلة ال .2.1

 3قصد مناقشة النقاط التالية:
 .اجلانب السياسي واألمين باجلزائر -
 خلق منطقة تبادل حر وتزويدها بكل اخلدمات واملرافق الضرورية -
 تشكيل هيكل مؤسسايت منظم ومتجانس. -
 الورو متوسطي يف امليادين االقتصادية االجتماعية والثقافية واملالية.بعث التعاون ا -
 .تثبيت شروط حترير تبادل السلع واخلدمات ورؤوس األموال -

 4نظرا لتباين مواقف الطرفني فيما يتعلق بعدة مسائل من أمهها: 1997إال انه مت توقيف املفاوضات يف ماي 
 .)بنود هذه االتفاقية ال تأخذ بعني االعتبار خصوصيات االقتصاد اجلزائري( كيفية مراعاة خصوصيات االقتصاد اجلزائري -
 مسالة التعويضات املخصصة لتأهيل االقتصاد اجلزائري بصفة عامة وقطاع الصناعي بصفة خاصة. -
 تشديد الطرف األورويب على عدم ختفيض اتفاق منفرد وخاص باجلزائر لدول املتوسط -
إال أن اإلبقاء على هذا الوضع ال ، عدم فتح أسواقه أمام املنتجات الفالحية لدول املتوسطإصرار االحتاد األورويب على  -

 يشكل عائقا أمام اجلزائر باعتبارها دولة مستوردة السلع الغذائية.
يف اختالف وجهات النظر حول كيفية معاجلة امللفات االقتصادية والسياسية فضال عن األوضاع األمنية اليت عرفتها اجلزائر  -

 ذلك الوقت.
 5تلك الورشات تؤكد على:و لقد كانت مطالب اجلزائر يف 

 االنفتاح االقتصادي التدرجيي نظرا خلصوصية االقتصاد اجلزائري. -
 توسيع جماالت التعاون مع الطرف األورويب وعدم اقتصارها على اجملال التجاري. -
 رفض اجلزائر إلغاء مبدأ احلماية الصناعية مرة واحدة. -
واقرتحت مبدأ املراجعة الدورية للتعريفة كل ثالث سنوات قصد محاية ، زائر مبدأ اإللغاء املستمر للحواجز اجلمركيةرفض اجل -

 وتأهيل القطاع الصناعي.
 طلب احلصول على املساعدات املالية لتحديث وعصرنة القطاع املصريف. -

 نقطتني أساسيتني مها: حيث ركز الطرف اجلزائري على، استأنفت املفاوضات 2000افريل  17ويف 
 .2002أن ال تنطلق عملية التفكيك اجلمركي إال بعد  -
 األخذ بعني االعتبار خصوصية القطاع الزراعي. -

                                                           
 .24ص ،مرجع سابق ،بوهيدل سليم : 1
 .51ص  ،مرجع سابق، القرض والتحديات :ئر ومسار برشلونةالجزا ،قدي عبد اجمليد : 2
 .448ص  ،مرجع سابق ،يةمحبالل أ : 3
 .24ص ، مرجع سابق ،بوهيدل سليم:  4
 .52ص ،مرجع سابق ،الجزائر ومسار برشلونة: الفرص والتحديات ،قدي عبد اجمليد:  5
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عقدت اجلولة  جويليةوبعد اجلولة اخلامسة يف ، ومت من خالل هذه املفاوضات دراسة مجيع املسائل املطروحة من قبل الطرفني
وفيها عرض الطرف األورويب العقبات اليت يتضمنها النظام اجلمركي اجلزائري مطالبا يف ، سلبربوك 2000ديسمرب  13السادسة يف 

 الوقت نفسه مبا يلي:
 .ضرورة إلغاء نظام القيمة اجلمركية اإلدارية -
 تفكيك القيود اجلمركية. -

 حيث اعترب الطرف اجلزائري أن هذين الشرطني يشكالن حتديا كبريا من خالل:
 اإلنتاج الوطين. إضعاف مستوى محاية -
 أمهية اخلسارة اجلبائية النامجة عن التفكيك اجلمركي. -

كما ،  حول اجلوانب األمنية والقضائية وحرية تنقل األشخاص 2001 فيفري 13-12وتركزت مفاوضات اجلولة السابعة يف 
غرية واملتوسطة وتعويض اخلسائر النامجة قدمت تنازالت متبادلة خبصوص تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية مبا فيها املؤسسات الص

 16-15حيث عقدت اجلولة الثامنة يف ، واتفق الطرفان على عقد جلسة مفاوضات كل شهر، عن إلغاء القيود واحلقوق اجلمركية
وتناولت موضوعي ، 2001 ماي 05-03أما اجلولة التاسعة فكانت يف ، وتناولت موضوع حركة رؤوس األموال 2001 مارس
 ة واخلدمات.الزراع

العدالة الشؤون ، بربوكسل لدراسة قضية التنقل احلر للبضائع 2001 جوان06-05ومت عقد مفاوضات اجلولة العاشرة يف 
 تقدمي اخلدمات واحلق يف اإلقامة.، الداخلية

هبا رئيس  ة اليت قامر ومن خالل الزيا 1،جوالت الحقةيف واستمر التفاوض حول اجملاالت املرتبطة باجلانب املؤسسايت 
اتفق مع رئيس اللجنة األوروبية )رومانو برودي( على ضرورة  2001اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لالحتاد األورويب يف أكتوبر 

نقل وأمهها: ملف حرية ت، وتأجيل الفصل يف امللفات اليت مل يتم احلسم فيها بصفة هنائية، اإلسراع يف توقيع اتفاق الشراكة بني اجلانبني
للتفاهم ، األشخاص والتعاون يف جمال األمن وتبادل املعلومات إضافة إىل ملف الزراعة الذي مل يتوصل بشأنه الطرفان إىل صيغة هنائية

 2خاصة مصادقة برملانات الدول األعضاء يف االحتاد األورويب اليت قد تستغرق  ثالث سنوات.
عن قرار التوقيع على االتفاق املبدئي بني  2001ديسمرب  07اجلزائري يف ير اخلارجية ز جولة من املفاوضات أعلن و  17وبعد 

وبعد زيارة رئيس اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ملدينة بروكسل مت التوقيع باألحرف األوىل على اتفاق ، اجلزائر واالحتاد األورويب
وقعت اجلزائر على االتفاقية بصفة رمسية يف  2002افريل  22اريخ وبت، 2001ديسمرب  19الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب يف 

 سنوات من اتفاقية برشلونة. 10بعد مضي ، 2005 سبتمرب1مدينة فالونسيا االسبانية ودخلت حيز التنفيذ يف 
 المحاور الرئيسية التفاقية الشراكة االورو جزائرية .2

، ت الشراكة اليت أبرمتها الدول املتوسطية األخرى مع االحتاد األورويبال ختتلف اتفاقية الشراكة يف جوهرها عن باقي اتفاقيا
األورويب واجلزائري حملورا جديدا يف جماالت التعاون وهو املتعلق هو استحداث الطرفان لكن ما مييزها عن اتفاقيات الشراكة األخرى 

 3التعاون املشرتك بني الطرفني يف هذه املسالة.وبند مكافحة اإلرهاب و ، بالعدالة والشؤون الداخلية وحرية تنقل األشخاص
 4وتركز هذه االتفاقية على أربع أسس رئيسية وهي:

                                                           
1
 .38-37ص ص   ،مرجع سابق ،غنية العيد شيخي : 

 كآلية لتحسني يبمداخلة مقمة ضمن الندوة الدولية حول "التكامل االقتصادي العر  ،أهمية الشراكة العربية األوروبية في تحسين مناخ االستثمار دراسة حالة الجزائر ،هشام فاروق : 2
ماي  08/09األورو مغاريب، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي  وتفعيل الشراكة العربية األوروبية"، منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء

 .79ص ،  2004
3
 .08ص  ،مرجع سابق ،حممد وميموين مسري راقب:  

 .39ص  ،مرجع سابق ،غنية العيد شيخي : 4
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 ومسائل االستقرار والسالم يف املنطقة االورو متوسطية.، إقامة حوار سياسي مستمر بني الطرفني فيما يتعلق بالقضايا األمنية -
 اإلجراءات احملددة من قبل املنطقة العاملية للتجارة.و  األورويب وفقا لقواعد إقامة منطقة التبادل احلر بني اجلزائر ودول االحتاد -
 التعاون االقتصادي واملايل واالجتماعي والثقايف -
وضع إطار مؤسسايت وتنظيمي هلذه االتفاقية من خالل إنشاء هيئات مشرتكة بني الطرفني تقع عليها مسؤولية وضع آليات  -

 تنفيذ هذه االتفاقية.
أبواب حيث خصص كل باب لدراسة حمور معني  9مادة مقسمة إىل  110نت اتفاقيات الشراكة االورو جزائرية *وقد تضم

 1بروتوكوالت وقد كان التقسيم كما يلي: 7مالحق و 6و
  والذي يشمل كل املواضيع اليت تتعلق باملصاحل املشرتكة بني الطرفني فيما خيص  (:05-03الحوار السياسي )المواد
 لسياسية واألمنية.املسائل ا
  إن اجلهود املشرتكة للطرفني هتدف إىل إنشاء وبصفة تدرجيية منطقة للتبادل احلر  (:29-06التنقل الحر للسلع )المواد

اعتبارا من تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ تبعا حملاورها وبالتوافق مع أحكام ، سنة كأقصى حد 12خالل فرتة انتقالية متتد إىل 
وذلك من خالل إتباع جمموعة من اخلطوات ، العاملية للتجارةظمة أحكام املن 1994ية العامة للتعريفات اجلمركية والتجارة لسنة االتفاق

 2نلخصها يف:
إلغاء التقيدات الكلية واإلجراءات ذات األثر املكافئ على الصادرات والواردات للمبادالت بني الطرفني عند بدا سريان  -
 االتفاق.

اثر مماثل على املبادالت بني الطرفني عند بدء  له أي رسمأو  دخال أي حق مجركي جديد عند االسترياد والتصديرال يتم إ -
 .سريان االتفاق 

عند انضمام اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة فان احلقوق اليت تطبق على وارداهتا من اجملموعة األوروبية ستكون معادلة  -
معدل اقل مما هو مطبق فعليا أثناء االنضمام وإذا جرى التخفيض على اجلميع بعد االنضمام إىل أو ، نظمةللمعدل املثبت لدى امل

 3املنظمة يتم العمل باملعدل املخفض.
 4أما فيما يتعلق بالسلع حمور التفاوض تشمل ما يلي:

الغري مجركية على مجيع املنتجات يف سياق إقامة منطقة تبادل حر تلغى مجيع احلواجز اجلمركية و  المنتجات الصناعية: -
سنتعرض هلا يف املبحث ) أي خاصة املنتجات الصناعية فقط وهذا من خالل ثالث قوائم 2017املصنعة من قبل الطرفني يف آفاق 

 .( لث املطلب االولالثا
 .نتجات الصيد البحري واملنتجات الزراعيةملختفيض التعريفات اجلمركية أي  المنتجات الزراعية: -

االورو  م بعد إىل املنظمة العاملية للتجارة فان اتفاق الشراكةضمبا أن اجلزائر مل تن(: 37-30ارة الخدمات)المواد تج -
ينص على صيغة انتقالية يلتزم مبوجبها االحتاد األورويب بتمكني اجلزائر من االستفادة من االلتزامات دول االحتاد األورويب  جزائرية

اخلدمات مقابل التزام اجلزائر بتمكني االحتاد األورويب من االستفادة من  ات يف إطار االتفاق العام لتجارةماخلاصة بتحرير جتارة اخلد
وبعد انضمام اجلزائر إىل املنظمة سوف يتم التفاوض جمددا حول اتفاق اندماج وحترير املبادالت خاصة ، مبدأ الدولة األكثر رعاية

 العام لتجارة اخلدمات.باخلدمات بصورة متبادلة وفق االتفاق 
                                                           

 .08ص  ،مرجع سابق ،حممد وميموين مسري راقب:  1
 .57ص ،2004 ،01العدد  ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،أفريقياجملة مشال  ،صاد الجزائريالشراكة االورو متوسطية وأثرها على االقت،عبد احلميد زعباط : 2
مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول " آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد  ،األهمية ،جزائري: الدوافع المحتوى ،اتفاق الشراكة األورو ،مفتاح صاحل وبن مسينة دالل:  3

 .02ص  ،2006نوفمرب  14 /13يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،على منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة "اجلزائري و 
 215ص، مرجع سابق ،إكرام مياسي : 4
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 ( 41- 38المواد  المدفوعات ورؤوس األموال والمنافسة وأحكام اقتصادية أخرى :)  مت التعرض يف هذا الباب إىل
 1كل من :
تضمن اجملموعة األوروبية واجلزائر اعتبارا من دخول االتفاقية حيز التنفيذ  المدفوعات الجارية وتداول رؤوس األموال:  -

التداول احلر لرؤوس األموال اخلاصة باالستثمارات املباشرة يف اجلزائر واليت تتم يف شركات أنشأت وفقا للتشريع الساري وكذا تصفية 
برتخيص كل املدفوعات اجلارية  اإلطارحيث يلتزم الطرفان يف هذا  ،نتائج هذه االستثمارات وكل فائدة تنجم عنها وإعادهتا إىل الوطن

باإلضافة إىل توفري الظروف الضرورية قصد تسهيل تداول رؤوس األموال وصوال إىل ، املتعلقة بصفة جارية وذلك بعملية قابلة للتحويل
اخلاصة باالتفاقية العامة للتعريفات اجلمركية  من االتفاقية على ضرورة اللجوء إىل األحكام 40حيث نصت املادة ، حتريرها التام

 والتجارة وكذا القوانني األساسية لصندوق النقد الدويل يف حالة مواجهة احد الطرفني لصعوبات قصوى يف ميزان املدفوعات.
خاصة يف إن كل ما من شانه أن يؤثر سلبا على التبادالت بني الطرفني والذي يتمثل المنافسة وأحكام اقتصادية أخرى:  -

واللذان يعمدان إىل التعاون ، خيل بالسري احلسن لالتفاقية املربمة بني الطرفني نهألتعطيلها يعترب مرفوضا هنائيا أو  حتديدهاأو  املنافسة
 من االتفاقية. 41اإلداري يف تنفيذ التشريعات اخلاصة باملنافسة وذلك حسب املادة 

تقوم دول اجملموعة األوروبية واجلزائر بالتعديل التدرجيي لكل ، مركية والتجارة )اجلات(والتزاما باالتفاقية العامة للتعريفات اجل
 احتكارات الدولة ذات الطابع التجاري.

فان جملس الشراكة يتأكد من انه ابتداء من دخول ، حصريةأو  وفيما خيص املؤسسات العمومية املتحصلة على حقوق خاصة
 يتعارض مع املصاحل املشرتكة. ثبقاء أي تدبري من شانه أن خيل باملبادالت بني الطرفني حبيأو  م اختاذهذه االتفاقية حيز التنفيذ ال يت

لمقاييس الدولية مبا يف ذلك ل االفكرية والصناعية والتجارية وفقكما أن كل من الطرفان يضمنان احلماية املطلقة حلقوق امللكية 
 الوسائل الفعلية للدفاع عن مثل هذه احلقوق.

  ويتمثل يف التزام الطرفان على تقوية التعاون االقتصادي الذي خيدم املصلحة (: 66-42التعاون االقتصادي)المواد
اليت مت أو  من االتفاقية بالقطاعات اليت تعاين مشاكل داخلية 48املشرتكة ويتعلق هذا التعاون أساسا وحسب ما جاءت به املادة 

اجلزائر واالحتاد األورويب وكذا القطاعات املؤدية إىل رفع مستويات النمو وخلق فرص التشغيل وتطوير االتفاق بشان حترير مبادالهتا بني 
هذا التعاون حيث يرتكز  2، املبادالت بني اجلزائر واالحتاد األورويب وإعطاء األولوية للقطاعات املؤدية إىل تنويع الصادرات اجلزائرية

 3.نظم وكذا تبادل املعلومات واخلربة والتكوين واملساعدة التقنية واإلدارية والقانونيةاملي قتصاداالوار احل على عدة مبادئ أمهها
 ركزت االتفاقية يف هذا اجملال على التزام الطرفان بإزالة كل أشكال التفرقة (: 78-67التعاون االجتماعي والثقافي )المواد

تنسيق واالستفادة من الواملكافآت والتسريح والعمل على ، ن الدول الشريكةيف قوانني العمل بني العمال احملليني والعمال القادمني م
( باإلضافة إىل ضرورة احلد من اهلجرة غري الشرعية والتمييز 68-67املواد )يف نفس إجراءات الضمان االجتماعي املعمول هبا 

كما ،  ة والسكن ونظام احلماية االجتماعيةوحتسني ظروف املعيشة وتوفري مناصب الشغل وحتسني قطاع الصح، العنصري والطائفي
احتوى هذا اجلانب على التعاون الثقايف والرتبوي وذلك من خالل ضرورة دعم احلوار الثقايف بني الطرفان وترقية تبادل املعلومات 

ن تقرب بني الطرفان  والتبادل الثقايف واإلسهام يف حتسني املنظومة الرتبوية والتكوين وذلك من خالل اعتماد وسائل من شاهنا ا
 4كاإلعالم والصحافة والوسائل السمعية والبصرية وتكوين أشخاص يشتغلون يف اجملاالت الثقافية وتنظيم تظاهرات ثقافية.

                                                           
 .05 – 04ص ص  ،مرجع سابق ،: مفتاح صاحل وين مسينة دالل 1
 .216ص  ،مرجع سابق ،إكرام مياسي : 2
 .09ص ،مرجع سابق ،ميموين مسريو  حممد راقب : 3
 .218ص  ،مرجع سابق ،إكرام مياسي : 4
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  حدد الطرفان أوجه التعاون املايل من خالل برنامج مبدأ والبنك األورويب لالستثمار  (: 81-79التعاون المالي )المواد
 1واملتمثلة يف:
ويل تطوير االقتصاد اجلزائري وذلك من خالل تسهيل عملية اإلصالح واليت هتدف إىل حتديث االقتصاد وإعادة تأهيل مت -

 اهلياكل االقتصادية.
 ترقية االستثمارات اخلاصة واألنشطة املؤدية إىل توفري فرص عمل. -
 ي خاصة عن طريق إعادة تأهيل االقتصاد.مرافقة إنشاء منطقة التبادل احلر ومتابعة انعكاساهتا على االقتصاد اجلزائر  -
 2وضع سياسات اجتماعية مرافقة المتصاص اآلثار السلبية النامجة عن اإلصالحات. -
  3واليت يتضمن ما يلي:(: 95-83التعاون في مجال العدالة والشؤون الداخلية )المواد 

 .دعم مؤسسات دولة القانون -
 .وتنظيمهاالتعاون يف جمال إجراءات تسهيل حركة األشخاص  -
 .التعاون يف جمال الوقاية وتنظيم اهلجرة ومراقبة اهلجرة غري الشرعية وإعادة اإلدماج -
 الرشوة والفساد.و  التعاون يف جمال القضاء والعدالة وحماربة تبييض األموال -
 .املخدرات واإلرهاب، الوقاية من مكافحة اجلرمية املنظمة -
 مكافحة العنصرية وكراهية األجانب. -

 تناول هذا الباب أهم األحكام األساسية اليت تضمن السري (: 110-96المؤسساتية العامة والختامية )المواد  األحكام
 4وهلذا مت تأسيس مؤسستني مها:، وتضمن حقوق وواجبات كل من الطرفني، احلسن هلذه االتفاقية

املشاكل ضمن االتفاقية إضافة إىل طرح  جيتمع مرة يف السنة وذلك على مستوى الوزارة يقوم بدراسة مجيع مجلس الشراكة: -
وأعضاء آخرين ، ويتألف اجمللس من أعضاء تابعني جمللس االحتاد األورويب، حىت دولية ذات مصلحة موحدةأو  مسائل أخرى ثنائية

 تابعني للحكومة اجلزائرية.
إضافة إىل صالحيات ، تنظيمهحيث تقوم بوضع القرارات الالزمة ل، وهي متخصصة مبتابعة سري االتفاقلجنة الشراكة:  -

تكون هذه اللجنة من ممثلي أعضاء االحتاد األورويب واللجنة األوروبية من جهة واجلزائر من تو ، أخرى ممنوحة هلا من قبل جملس الشراكة
 باالحتاد األورويب.أو  وجتتمع بالتناوب أما باجلزائر، جهة أخرى

برتوكوالت واليت تتعلق يف جوهرها بالتفكيك  7مالحق و 6، ؤسساتيةإن هذا الباب يتضمن باإلضافة إىل اإلجراءات امل
 .التعريفي الفوري التدرجيي للمنتجات املنشئية

 5فاملالحق تتعلق بـ:
 07للنظام املتطابق املشار إليه يف املواد  97-25(: قائمة املنتجات الفالحية احملولة واملذكورة يف الفصول 01امللحق ) -

 .14و
 .1الفقرة  07ائمة املنتجات املذكورة يف املادة (: ق02امللحق ) -
 .2الفقرة  09(: قائمة املنتجات املذكورة يف املادة 03امللحق) -

                                                           
 .27ص ،مرجع سابق ،بوهيدل سليم:  1
 .40ص  ،مرجع سابق ،غنية العيد شيخي:  2
 .236ص  ،مرجع سابق ،ليليا بن منصور:  3
 .41ص  ،مرجع سابق ،غنية العيد شيخي:  4

5
:  Otmane Bekenniche, la coopération entre l’union européenne et l’Algérie- l’accord d’association, office des 

publications universitaires, Ben-Aknoun, Alger, 2006, p 206. 
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 .4الفقرة  17(: قائمة املنتجات املذكورة يف املادة 04امللحق ) -
 .41(: طريقة تطبيق املادة 05امللحق ) -
 .44االتفاقيات املذكورة يف املادة  قائمة، (: امللكية الفكرية والصناعية والتجارية06امللحق ) -

 1أما الربتوكوالت فتتعلق بـ:
 .(1الفقرة 14(: يتعلق بالنظام املطبق على واردات االحتاد من املنتجات الفالحية ذات األصل اجلزائري )املادة 01الربتوكول ) -
، 14ة ذات األصل األورويب )املادة (: يتعلق بالنظام املطبق على واردات اجلزائر من املنتجات الفالحي02الربوتوكول ) -

 .(2الفقرة
 .(3الفقرة  14(: يتعلق بالنظام املطبق على واردات االحتاد  من منتجات الصيد ذات األصل اجلزائري )املادة 03الربوتوكول ) -
 .(4الفقرة 14ة (: يتعلق بالنظام املطبق على واردات اجلزائر من منتجات الصيد ذات األصل األورويب )املاد04الربوتوكول ) -
 14(: ويتعلق األمر باملبادالت التجارية بني اجلزائر ودول االحتاد االورو يف املنتجات الفالحية )املادة 05الربوتوكول ) -

 .(5الفقرة
 .(28(: يتعلق مبفهوم املنتجات األصلية وبطريقة الشراكة اإلدارية )املادة06الربوتوكول ) -
 (.63إلدارية املتبادلة واملتعلقة باجلمركة )املادة (: يتعلق باملعونات ا07الربتوكول ) -

 ثالثا: أسباب ودواعي اتفاقية الشراكة االورو جزائرية
 2إن األسباب اليت أدت إىل عقد اتفاقية الشراكة بني االحتاد األورويب واجلزائر فهي متعددة ومتداخلة ولعلى من أمهها ما يلي: 

ط على التطبيع الكثيف اعتمدت السياسة اجلزائرية خالل مرحلة التخطيلقد  ضعف الكفاءة اإلنتاجية القطاعية: -
رؤوس األموال لتحقيق التنمية لكنها عجزت عن تطوير الكفاءة اإلنتاجية للصناعات اليت مت توطينها وللطاقة البشرية اليت لاالستعمال 

التسيري االقتصادي واالستناد أكثر فأكثر على آليات مت توظيفها وعليه فان البحث عن تفعيل تلك الطاقات استوجب التعديل يف منط 
 السوق بدل مركزية التوجيه والتخطيط.

أو  مل تواكب االستثمارات الثقيلة ذات االستخدام للتكنولوجيا العالية والتطوير يف جماالت البحث التأخر التكنولوجي: -
، تصاديات املختلفة والعربية يعاين من قلة التحكم يف التكنولوجياومن مث ظل االقتصاد اجلزائري كغريه من االق، االبتكارأو  التجديد

 فهو ينتظر من مشروعات الشراكة واالحتاد مسامهة فعالة يف سد هذه الثغرة وتسهيل حتصيل التكنولوجيا احلديثة.
م املبادالت الثنائية تسعى الكثري من الدول للتخلص من منط التجارة اخلارجية املرتكز على نظا ضآلة المبادالت التجارية: -

، املنظمة العاملية للتجارةأو  واستبداله بأسلوب املبادالت الدولية املتعددة األطراف وميكن أن يكون ذلك يف إطار التكتالت اإلقليمية
ي والتنظيمي ظر الن اإلطارومشروع السوق العربية املشرتكة عاجز عن جتاوز ، بينما ظل مشروع الوحدة املغاربية رهن اخلالفات السياسية

 له إىل ترمجة األهداف الواقعية هلذا التكتل.
وإفالس االقتصاديات القائمة على مبادئها يف مقابل توسيع االقتصاديات القائمة على الليربالية  انهيار النظم االشتراكية -

 مة العاملية للتجارة.باإلضافة إىل تنامي ظاهرة التكتالت اإلقليمية عامليا وتسابق الدول حنو االنضمام إىل املنظ
كل هذه األسباب دفعت اجلزائر إىل توقيع اتفاقية شراكة مع االحتاد األورويب بغية تأهيل خمتلف أجهزهتا التنظيمية واالقتصادية 

االحتاد  لتتكيف مع التحديات اليت يشهدها العامل من خالل تعزيز تنافسية االقتصاد الوطين باالستفادة من املزايا اليت تتمتع هبا دول
آفاق يف األورويب والتقليل من حدة املنافسة اليت ستتعرض هلا املؤسسات االقتصادية الوطنية اخلاصة يف ظل منطقة التبادل احلر 

                                                           
1
  :Otmane Benkenniche, op cit, p 207. 

2
 . 03ص  ،مرجع سابق ،المخاطر االقتصادية للشراكة األوربية الجزائرية وشروط تخطيها ،حممد فرحي:  
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باإلضافة إىل رغبة اجلزائر يف توسيع العالقات ، وحتديد شروط التحرير التدرجيي للمبادالت اخلاصة بالسلع ورؤوس األموال 2017
 االجتماعية املتوازنة بني الطرفني.االقتصادية و 

 المطلب الثالث: تحليل اتفاقية الشراكة االورو جزائرية
ارتفاع يف و  إن املشاكل االقتصادية اليت عاىن منها االقتصاد اجلزائري طيلة هذه السنوات من ركود على مستوى اإلنتاج

واألجنيب كلها عوامل دفعت باجلزائر إىل التوقيع على اتفاقية  وضعف كل من االستثمار احمللي، معدالت املديونيةو  معدالت البطالة
هذه االتفاقية اليت متحور جمملها حول تدعيم اإلصالحات املؤدية إىل عصرنة وحتديث االقتصاد ، الشراكة مع اإلحتاد األورويب

ة االقتصادية وإقامة منطقة للتبادل احلر واالهتمام باجلانب االجتماعي وترقية االستثمارات اخلاصة وإعادة تأهيل اهلياكل القاعدي
 والتفكيك اجلمركي. 

أهداف و  أمهيةو  إضافة إىل دوافع، شروط جناحهاو  ومن خالل هذا املطلب حاولنا توضيح متطلبات الشراكة األورو جزائرية
 هذه االتفاقية لكال الطرفني.

 جزائريةأوال: متطلبات وشروط نجاح اتفاقية الشراكة األورو 
صادي منسجما مع لت اجلزائر أكثر من عشر سنوات على جتسيد تصليحات هيكلة من اجل جعل الواقع االقتلقد عم
املؤهالت واحلاجات يدعو   غري ان اختالف ،بني الدول املتقدمة و الدول النامية الشراكة ختتلفأو  فطبيعة التعاون ،االقتصاد العاملي

املعطيات اليت متكنها من  منو  واجلزائر متتلك كثريا من أسباب النجاح، التعاونالبحث يف سبل و  كل منها إىل التقرب من اآلخر
 جغرافيةو  ألسباب تارخييةوذلك ، التفاوض من مركز القوة حيث تكتسي اجلزائر أمهية خاصة ضمن جمموعة دول جنوب املتوسط

  1الشراكة مع اإلحتاد األورويب خاصة نذكر ما يلي:و  ةالندماج يف االقتصاد العاملي عاملمن بني مقومات اجلزائر و  ،اقتصادية وماليةو 
أي وشطا مفصال ، فهي بالتايل تتمتع مبوقع بوابة القارة اإلفريقية، فمن الناحية اجلغرافية: تقع اجلزائر مشال دول اجلنوب -

 وقد شهد هلا التاريخ مبمارسة ذلك عرب قرون طويلة.، للعبور
، ركز الصدارة يف التفاوضماألورويب الشريك األول للجزائر مما مسح هلا باحتالل  من الناحية االقتصادية: ميثل اإلحتاد -

 الصلب.و  أمهية أحجام احتياطاهتا وكذا امتالكها ملصانع احلديدو  إضافة إىل اكتساب اجلزائر الثروات النفطية والغازية
 يف إطار توسيع عالقات التبادل التجاري كل هذه املقومات وغريها تتطلب أسواق واسعة إلستعاهبا وهو ما ال يتوفر إال

 املالية.و  الشراكة االقتصاديةو 
 : 2من بني اخلصائص العامة التفاقية الشراكة األورو جزائرية نذكر منها خصائص اتفاقية الشراكة األورو جزائرية: .1

وهذا ما يؤدي إىل ، ة واالجتماعيةبسبب استقالل الطرفني اسرتاتيجيا تبعا للفوارق السياسية واالقتصادي تعدد مراكز القرار: -
 تعدد مراكز القرار.

إن اختاذ القرارات ال يتم بسهولة ألن كل طرف يريد احملافظة على استقالليته وحتقيق أهدافه تعثر مسار المفاوضات:  -
اجلزائر عن توقيع موضوعية وهذا ما يالحظ من خالل تأخر أو  ويف كثري من األحيان ال يقع ألسباب شخصية، ومصاحله االقتصادية

كيفية توسيع التجارة و ، مشكل حقوق اإلنسان، بسبب القضايا املطروحة منها االستقرار السياسي، االتفاقية مع اإلحتاد األورويب
 مما يؤدي إىل إبقاء مسار املفاوضات متواصلة.، اخلارجية

                                                           
1
العدد ، املدرسة العليا للتجارة ،االندماج يف االقتصاد العامليو  االقتصاديةجملة االصالحات ، ية االندماج في االقتصاد العالمي هل من إستراتيجية بديلة؟حتم ،حممد فرحي:  

 .14-13ص ص  ،02،2007
لة مقدمة للملتقى الدويل حول " آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد مداخ ،أثار اتفاقية الشراكة األورو جزائرية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،: بن يعقوب الطاهر 2

 . 09ص ،2006نوفمرب  13/14يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،"اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة
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املشار  اما تلك، يان تكون املصاحل خفيةيف كثري من األح ،األهداف بني الطرفنيو  أي تقارب املصاحل تضارب المصالح: -
 إليها يف االتفاقية فهي ال تشكل إال جزءا بسيطا.

مع اجلزائر  تهحدد اإلحتاد األورويب إسرتاتيجية مستقبلية يف جمال شراك متطلبات الشراكة األوروبية بالنسبة للجزائر: .2
  1شراكة واليت نذكر أمهها:من اجل جعل الواقع االقتصادي منسجم مع العديد من متطلبات هذه ال

ضمن اتفاقية برشلونة فتسهيل التبادل احلر يهدف إىل إقامة منطقة اقتصادية مشرتكة   تسهيل إقامة منطقة التجارة احلرة -
لكن إقامة تلك املنطقة بتحرير التجارة ، قائمة على التخصيص األمثل للموارد ورفع مستوى معيشة مجيع الشعوب املطلة على املتوسط

ويعمق التقسيم الدويل للعمل ويؤدي  ني بلدان ذات مستويات منو متباينة وإنتاجية عمل متفوقة ميكن أن يؤثر على معدالت النموب
 الصناعية املتقدمة من خالل آلية االستقطاب.الدول  اىل انسياب الفائض االقتصادي من الدول ضعيفة النمو اىل

تنمية املنطقة وإجياد فرص العمل يف الصناعة والزراعة وهذا بالرتكيز على هتيئة متكني القطاع اخلاص من لعب دورا أكثر يف  -
البنية بتحديث املؤسسات القائمة هبدف إعادة هيكلتها من جهة وتكييف السياسات االقتصادية مبا يتماشى مع مبادئ اقتصاد 

 السوق من جهة أخرى.
 سطية والصغرية وخلق الشروط الضرورية لتنميتها.إعطاء اهتمام خاص لتشجيع التعاون بني املشروعات املتو  -

 2كز إسرتاتيجية االحتاد األورويب يف جمال شراكة مع اجلزائر على النقاط التالية:تكما تر 
، هبدف دمج اجلزائر يف االقتصاد العاملي، وحتقيق التنمية املستدامة، دعم اإلصالحات االقتصادية إلرساء قواعد اقتصاد السوق -

 سسات اجلزائرية ملواجهة متطلبات منطقة التجارة احلرة.وحتضري املؤ 
نشاط املؤسسات اإلنتاجية وتدعيم التكامل باإلضافة إىل مناخ ، وتفعيل دور القطاع اخلاص، تطوير اهلياكل القاعدية -

 االقتصادي بني دول اجلنوب املتوسط واالحتاد األورويب.
 غالل الطاقات اإلنتاجية وحتسني املستوى املعيشي.تأهيل املوارد البشرية هبدف توفري جو مالئم الست -
إقامة دولة القانون واحلكم الراشد من خالل املسامهة يف تطوير القوانني والتشريعات ودعم قوانني املنافسة مبا يسمح بالسري  -

ات القانونية الكفيلة حبماية إضافة إىل وضع التشريع، احلسن للسوق الداخلية وجذب االستثمارات األجنبية وتطوير إنتاجية املؤسسات
 البيئة.

 تطوير اإلدارة اجلزائرية عن طريق توسيع استخدام التقنيات احلديثة. -
تسريع وترية اخلوصصة وتطوير القطاع املصريف وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطوير النظام االجتماعي مبا يسمح  -

 االقتصادية.بالتكفل باآلثار االجتماعية النامجة عن التحوالت 
إن اتفاق الشراكة االورو جزائرية قد يكون له مزايا إذا أحسن التعامل : شروط نجاح اتفاقية الشراكة االورو جزائرية .3

 3معه وكان منسجما مع املتطلبات املذكورة سابقا وذلك استنادا إىل جمموعة من الشروط واليت ميكن تلخيصها فيما يلي:
عن و  يداقرب وقت وحتضريها ملواجهة رهانات املستقبل وذلك بالبحث عن الشريك اجل تأهيل املؤسسات اجلزائرية يف  -

 أحسن وسيلة إلعادة هيكلة وتأهيل املؤسسات.
حبيث تكون له عالقة ، ها على حتقيق التنافسية ويضم كل ما له عالقة باملؤسسةحتضري مناخ مالئم للمؤسسة يساعد -
 اع اخلدمات مثل اإلدارة ووسائل االتصال والبنوك ووسائل النقل.مثل الصادرات والواردات وقط اتيباإلنتاج

                                                           
 .05ص ،مرجع سابق ،االقتصاد الجزائري ومتطلبات الشراكة األورو جزائرية ،شهرزاد زغيب وملياء عماين:  1
 .30 – 29ص ص  ،مرجع سابق ،بوهيدل سليم:  2
مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول " آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة االقتصاد اجلزائري ومنظومة املؤسسات الصغرية  ،الشراكة األورو جزائرية هل هي نعمة أم نقمة؟ ،رقيبة سليمة:  3

 . 07ص  ،2006نوفمرب  13/14يومي  ،طيفس ،جامعة فرحات عباس ،واملتوسطة"
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 حتضري وجتميع الشروط املالئمة جللب االستثمارات وكذا حتقيق اكرب فائدة من املنطقة احلرة. -
إعطاء األولوية للصادرات والعمل على رفع حجمها ووضع برنامج فعال خاص بالصادرات حنو االحتاد األورويب وذلك  -
 يعتمد على التصدير بدال من االسترياد.اىل اقتصاد على اجلزائر حتويل اقتصادها  يستلزممما ، ة من املنطقة احلرةلالستفاد
 التأهيل للمؤسسات.ا النقاط األساسية لإلصالح و جناح مشاريع اخلوصصة والشراكة باعتبارهاالسعي إىل  -
عمال واملؤسسات ليكونوا مجيعا يف صف واحد وقادرين على تدعيم فرص التعاون والتحاور واالتفاق بني احلكومة ورجال األ -

 التضامن والتفاعل االجيايب مع االحتاد األورويب.
صياغة تنظيمات وقوانني وخلق مؤسسات تتالءم مع اتفاق الشراكة وحماولة ترمجة مواد االتفاق إىل برامج عمل وميكانيزمات   -

 جناح وذلك فيما خيص التعاون املايل واالقتصادي.
إنشاء وتنظيم مؤسسات إعالمية يف اخلارج تقوم أساس جبلب املستثمرين عن طريق إيضاح املزايا النسبية والضمانات اليت  -

 . مينحها االقتصاد اجلزائري وكذا االمتيازات اليت متنحها التشريعات اجلزائرية للمستثمرين األجانب
 1وباإلضافة إىل هذه الشروط البد من: 
، تأخر البنية التحتية، كالبريوقراطية،  ال مما يؤدي إىل القضاء والتخفيف على األقل من عوائق االستثمارتأهيل مناخ األعم -

 .إصالح بعض القوانني وجهاز العدالة...اخل، خاصة هياكل االتصال
تنظيمها بشكل  تأهيل املؤسسات بتأهيل ورسكلة املوارد البشرية وإدخال معايري األداء الدولية يف تقييم املؤسسات وإعادة -

 سيساعدها على حتسني قدرهتا التنافسية والتقليل من تكاليفها.
نفس املعارف اليت يتلقاها األفراد يف  منبتمكني األفراد االستفادة ، إصالح املنظومة التكوينية وفق ما هو سائد يف العامل -

 لبلدان األخرى.دول االحتاد األورويب مبا يساعدها على التفاوض والتعامل مع زمالئهم يف ا
حتسني منظومة االعالم االقتصادي برفع مصداقيتها وزيادة سيولتها وتنافسها بشكل ال يؤدي إىل انتاج معلومات متناقضة  -

 من عند خمتلف اجلهات خبصوص نفس املوضوع.
 ملستقلة واملتكاملةتوسيع نطاق احلكم الراشد يف ادارة شؤون الدولة وال يكون هذا اال بوجود ثالثة انواع من املؤسسات ا -

مؤسسات و  االقتصادي وادارة خمتلف اشكال السياسات االقتصادية بالضبطمؤسسة حمققة الستقرار السوق وهي املؤسسات املكلفة ) 
فوجود مثل هذه املؤسسات من شانه ان يعمل على ، (ماحنة للشرعية بشكل ميكنه من العمل بكفاءة كمؤسسات التشريع والقضاء

 2حتقيق:
 خاصة احلكومي منه، فية يف اداء العمل العموميالشفا. 
 تبسيط االجراءات املعتمدة من قبل االدارة. 
 املسؤولية واملساءلة أاقرار مبد. 
 اخنراط واسع يف جمال مكافحة الفساد والرشوة. 
 .استقاللية كاملة للنظام القانوين 

 
 
 
 

                                                           
1
 .55ص  ،مرجع سابق الجزائر ومسار برشلونة: الفرص والتحديات، ،قدي عبد اجمليد:  

 .56ص  ،املرجع السابق:  2
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 ثانيا: دوافع اتفاقية الشراكة االورو جزائرية
مل يكن وليد الصدفة بل نتيجة لعدة حوارات  2002كة املوقع بني االحتاد االورويب واجلزائر يف افريل ان اتفاق الشرا 

 ومفاوضات برزت من خالهلا الدوافع اخلاصة لكل جانب يف هذا االتفاق.
 :1تتمثل دوافعه فيمايليو بالنسبة لالتحاد االوروبي: .1

 .قوية أسواقه ومنافسة التكتالت اإلقليمية األخرىسعى االحتاد االورويب من خالل هذه االتفاقية إىل ت -
مبا ان االحتاد االورويب يضم دوال كبرية فان اجلزائر سوق جديدة مرحبة ألوروبا تسمح بدفع قوة الطلب على املنتجات  -

 األوروبية.
وثقافيا كبريا ليس فقط  اة مع اجلزائر تضمن هلا نفوذا اقتصاديا وسياسيز وجود رغبة فرنسية جاحمة لالبقاء على عالقات متمي -

 2من جهة اخرى. ألوروباوهذا لكوهنا مستعمرة فرنسية سابقة من جهة وقرهبا اجلغرايف ، يف اجلزائر وامنا يف املغرب العريب وافريقيا
 وتتمثل دوافعها يف:بالنسبة للجزائر:  .2

ت املالية وزيادة حدة التبعية واالرتفاع واجهت اجلزائر اوضاع صعبة متثلت يف االختالال 1986منذ اهنيار اسعار النفط سنة  -
 الكبري يف نسبة البطالة والتدين يف مستوى االنتاج والرتاجع يف احتياجات الصرف وزيادة الكتلة النقدية وارتفاع مؤشر املديونية واليت

جيا املستخدمة وكذا ضعف التكنولو أو  التسيريأو  عن الركب مقارنة جبرياهنا سواء من ناحية التنظيم وتأخرها %83وصلت إىل 
ها االستثمار احمللي وهروب االستثمار االجنيب رغم ما تتوفر اليه من فرص االستثمار يف خمتلف امليادين الصناعية والزراعية اخلدماتية كل

 3وراء توقيع اتفاق الشراكة مع االحتاد االورويب.
ديدة فهذا يتم اذا كان السياق الذي اخرتعت فيه التكنولوجيا ان هذه االتفاقية تفيد اجلزائر يف احلصول على التكنولوجيا اجل -

 هو الذي استعملت فيه.
 4االستثمارات باإلضافة إىل التعاون من اجل االمن وتبادل املعلومات. ق تعاون اقتصادي مكثف وزيادة حجمخل -

اما يف اقامة تعاون وثيق ويف مجيع  ان املصاحل االقتصادية املتبادلة واملشرتكة بني الطرفني لعبت دورادوافع الطرفين:  .3
 5امليادين بني الطرفني وهذا ما عربت عنه ديباجة االتفاق وارجعته إىل:

 الروابط التارخيية والقيم املشرتكة والرغبة يف تدعيمها على اساس عالقات تتسم  باالستمرارية وتبادل املصاحل واالمتيازات. -
ا خيلق مناخا مالئما لتطور العالقات االقتصادية والتجارية ويشجع االستثمار يف اقامة شراكة تركز على املبادرة اخلاصة مب -

 بناء االقتصادي القتصادها.الاجلزائر مبا يسمح هلا باالستفادة من التكنولوجيا األوروبية ويعيد 
 .كنولوجيا والبيئة...اخلالرغبة يف اقامة تعاون وحوار منظم يف املبادئ االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية والت -
 .تقريب مستوى التنمية االقتصادية واالجتماعية بني الطرفني -
 بعث جو من التفاهم والتسامح بني الثقافات واحلضارات وتقريب الطرفني من بعضهما يف شىت اجملاالت. -
 ة ذات املصلحة املشرتكة.اقامة إطار مناسب للحوار السياسي واالمين مبا يعمق التوافق السياسي حول املسائل الثنائي -

                                                           
1
منظومة املؤسسات  ىزائرية على االقتصاد اجلزائري وعلالشراكة األورو ج اتفاق مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول " آثار وانعكاسات ،اتفاقية الشراكة األورو جزائرية ،قطاف ليلى:  

 .03ص  ،2006نوفمرب  13/14يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،"الصغرية واملتوسطة
 .37ص  ،مرجع سابق ،توايت حممد:  2
 ،جامعة فرحات عباس ،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،الجزائر متوسطية على أداء وتأهيل القطاع الصناعي في ،تأثير الشراكة األورو ،عبد القادر دربال وبلقاسم زايدي : 3

 .16ص ،2001 ،01العدد  ،سطيف
 .03ص ،مرجع سابق ،قطاف ليلى:  4
 .58ص  ،مرجع سابق ،الشراكة الورو ومتوسطية وآثرها على االقتصاد الجزائري ،عبد احلميد زعباط:  5
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الكبري يف مجيع امليادين تقريبا ويعترب الضعف يف املستوى التنمية  بالتأخرم سان اجلزائر يف الوقت الراهن توجد يف وضع يت
من بني ، وغياب سوق جهوية بسبب صعوبة التكامل املغاريب ومشاكل اجتماعية مرتبطة بعملية التعديل اهليكلي والظروف االمنية

 وارض اليت تعرتض اجلزائر وتزيد من صعوبة التعجيل بتهيئة ظروف وفرص الشراكة االورو جزائرية نذكر مايلي:الع
ضعف اهلياكل القاعدية يعيق من اهداف توسيع االفاق الوطنية ضمن منظور الشراكة االقتصادية وتقلص تبادالت اجلزائر  -

 .والدول االخرى يف جمال السلع واخلدمات ورؤوس االموال
االقتصادي خاصة عندما تستطيع احلكومات محاية أو  امكانية تدهور استثمار االجانب هي نتيجة لعدم االستقرار السياسي -

 حقوق املستثمرين.
 ولذا فعلى اجلزائر بذل املزيد من اجلهود وبصفة متميزة لالرتقاء إىل مستوى الشراكة احلقيقية مع االحتاد االورويب.

 اتفاقية الشراكة االورو جزائريةثالثا: أهداف وأهمية 
لتطورات اليت شهدهتا اجلزائر والقارة األوروبية مؤخرا وأمهية العالقات الثنائية اليت تربط الطرفني ميكن اعتبار اتفاق الشراكة نظرا ل

قتصادي الذي باشرت به مبثابة مسامهة االحتاد األورويب يف اجملهودات املبذولة من طرف اجلزائر يف مسار اإلصالحات والتقومي اال
 .دف حتقيق التنمية واالندماج يف االقتصاد العامليهب

هناك مجلة من األهداف تسعى اتفاقية الشراكة إىل حتقيقها نوجزها باختصار :  أهداف اتفاقية الشراكة االورو جزائرية .1
 فيما يلي:

ورفع مستوى ، ندماجها يف االقتصاد العامليحىت تتمكن من التسريع يف ا، االرتباط بوحدات من اكرب القوى االقتصادية -
 التنمية االقتصادية إىل املستويات األوروبية.

، االستفادة من األسواق األوروبية واملساعدات والقروض املالية واالستثمارات األجنبية ومن برامج التأهيل للعمالة واملؤسسات -
 .إضافة إىل تسهيل نقل التكنولوجيا وثقافة اخلدمات

 .خ مناسب لتطور العالقات االقتصادية والتجارية وتشجيع االستثمار يف اجلزائرخلق منا  -
 .وضع إطار مناسب للحوار السياسي بني الطرفني -
تشجيع التبادالت البشرية خصوصا يف إطار أو  دعم العالقات االجتماعية ودعم التعاون يف اجملاالت الثقافية وبصفة تدرجيية -

 .اإلجراءات اإلدارية
إلصالحات املؤدية إىل عصرنة وحتديث االقتصاد وإعادة تأهيل اهلياكل القاعدية االقتصادية باإلضافة إىل دعم تدعيم ا -

 االستثمارات اخلاصة من اجل خلق مناصب شغل.
جلزائرية تشجيع االندماج املغاريب بدعم املبادالت والتعاون بني اجلزائر والدول األوروبية والرفع من القدرة التنافسية للمنتجات ا -

 .1وتطوير الكفاءة الالزمة لتحسني التسيري
ي األهداف االقتصادية واملالية والتجارية هومن بني األهداف األكثر تأثريا على مستوى االتفاقية من جانب دراستنا للموضوع 

 2واليت تتمثل فيما يلي:
 تهلكة وتعرف بضعف املنافسة التجاريةمني تسويق السلع املصنعة اجتاه أسواق مسأالبحث عن أسواق جديدة ودائمة لت ،

 .تطوير الكفاءات الالزمة لتحسني التسيريو  الرفع من القدرة التنافسية للمنتجات اجلزائريةو 
 .وضع الشروط املالئمة لتحرير املبادالت وتنقل رؤوس األموال والسلع واخلدمات وبصفة تدرجيية 

                                                           
 .219ص ،مرجع سابق ،اكرام مياسي:  1
 .03 – 02ص ص  ،مرجع سابق ،اف ليلىقط:  2
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  يبتكوين االقتصاد من خالل برنامج ميداو قروض البنك االورو احلصول على مساعدات مالية لتمويل برامج التأهيل و 
 ستثمار إضافة إىل حتسني الوضعية املالية للمؤسسات االقتصادية وحتسني سياسة االستثمارلال

  التفاقية الشراكة االورو جزائرية هو إنشاء منطقة التبادل احلر بني اجلزائر واالحتاد األورويب ) منطقة الهدف األساسيأما 
سنة كأقصى تقدير بالعمل التدرجيي على إزالة كافة  12حية النتقال األشخاص والسلع دون رسوم وال ضرائب وال عوائق( على مدى 

 احلواجز.
 همية اتفاقية الشراكة االورو جزائريةأ .2

راعية مشرتكة وتتمتع وتطبق سياسة ز  ،يتمتع االحتاد األورويب بسوق واسعة وإنتاج وفري ذو جودة عالية وقدرة تنافسية كبرية
كما انه يعاين من مشاكل ،  وهو احملروقات االأما اجلزائر فهو بلد متخلف يعتمد على إنتاج وتصدير منتج وحيد  ،حبماية كبرية

 %5بينما ال تشكل هذه التجارة إال ما نسبة  ،اخلارجية تهمن جتار  %56وايل حباقتصادية وهيكلية كبري وذو تباعية لالحتاد األورويب 
ان هذا ال مينع  االقتصاد اجلزائري اال االقتصاد األورويب  ماميئ لالقتصاد اجلزائري اوبالرغم من الوضع الس 1، من جتارة االحتاد األورويب

اتفاقية الشراكة االورو جزائرية لة األهداف اليت تطرقنا هلا وبذلك فان مجمن وراء هذه االتفاقية من خالل  من حتقيق بعض املكاسب
 2رب ذو أمهية من خالل ما يلي:عتت

ان اتساع حجم السوق اخلارجي وتنفيذ سياسات اإلصالح والتكيف مع املستويني اجلزئي والكلي سيؤدي إىل زيادة حجم  -
  .االستثمارات احمللية واألجنبية اليت من شاهنا زيادة الدخل والعمالة والتخفيض من البطالة

لى الواردات إىل زيادة حجم االستهالك العاملي وهذا من شانه ان يوسع وعاء من املتوقع ان يؤدي التخفيض اجلمركي ع -
 .الضرائب على االستهالك

 عالج املنظومة املصرفية. مما يتطلبتطوير القطاع اخلاص الوطين نتيجة لربامج املساعدة الفعلية املقدمة  -
واالستفادة من ، الدويل وتأهيل املوارد البشرية وصول املنتجات إىل األسواق العاملية نتيجة التحكم يف تقنيات التسويق -

 التحويل التكنولوجي وزيادة تنافسية منتجاهتا على مستوى األسواق اخلارجية.
ورفع احلماية من اجل حتسني أدائها واالستفادة من الشراكة يف جماالت  املنافسة األجنبية مانكشاف املؤسسات اجلزائرية اما -

  والتسويق والتحكم يف التكنولوجيا.متويل االستثمارات والتسيري
النهائية على مدى  صلةلصادرات والواردات وتتوقف احملسيؤدي حترير التجارة من خالل هذه االتفاقية إىل زيادة كل من ا -

قادرة على قدرة السياسة االقتصادية على تأهيل االقتصاد حيت يتم التحرير النهائي للتجارة مما يزيد من فرص االستفادة للصناعات ال
 3التصدير )املنافسة(.

إمكانية زيادة املنافسة بني املتعاملني االقتصاديني احملليني نتيجة اخنفاض أسعار املنتجات الوسيطة وقطع الغيار املستورة وهذا  -
فف الضغط على كما انه يف نفس الوقت خي،  ما سيعمل على حتسني نتائج املؤسسات وجيعلها يف وضع أفضل اجتاه التزاماهتا الضريبية

 4املستهلك ويزيد من قدراته الشرائية.
 
 
 

                                                           
 .62ص  ،مرجع سابق ،عبد احلميد زعباط : 1
 .08ص  ،مرجع سابق ،مفتاح صاحل وبن مسينة دالل:  2
 .100ص  ،مرجع سابق ،االبعاد االقتصادية لتجربة الشراكة العربية األوروبية في ظل النظام العالمي الجديد ،قلقول اهلاديبو سوامس رضوان و :  3
 55 - 54ص ص  ،مرجع سابق ،الجزائر ومسار برشلونة: الفرص والتحديات ،عبد اجمليد قدي:  4
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 التفاقية الشراكة االورو جزائرية االقتصاديةو  الجوانب الماليةالمبحث الثالث: 
األول يتمثل يف املبادالت الطاقوية نظرا المتالك ، تنقسم املبادالت االقتصادية بني االحتاد األورويب واجلزائر إىل قسمني أساسني

اما الثاين فيتمثل يف املبادالت ، وباعتبارها املمول الرئيسي للسوق األوروبية يف جمال الطاقة، ثروات هامة من النفط والغاز اجلزائر
حيث أكدت األطراف املتعاقدة مبوجب احملور اخلامس واحملور السابع من اتفاقية الشراكة االورو جزائرية واملتعلق بالتعاون ، التجارية

كز بشكل خاص عاون املايل بأنه سيهدف باألساس إىل دعم اجلهود اليت بذلتها اجلزائر يف سبيل تطوير اقتصادها وسري االقتصادي والت
وتسهيل التقارب بني اقتصاديات األطراف السيما يف امليادين اليت حتقق النمو فضال عن ، على حترير املبادالت التجارية بني الطرفني

 تعزيز التعاون املايل الثنائي.
 1حيث يشمل اجلانب االقتصادي واملايل التفاقية الشراكة االورو جزائرية على النقاط التالية:

 واليت تكون وفق قواعد منظمة التجارة العاملية واخلاصة  2020منطقة للتبادل احلر بني الطرفني يف آفاق  إقامة
تبادل مع االتفاق على حترير الت الزراعية وفق نظام أفضليات لمبادالت التجارية اخلاصة باملنتجالباملنتجات املصنعة مع حترير جزئي 
 للتجارة. العاملية عند انضمام اجلزائر للمنظمة GATS تجتارة اخلدمات يف إطار اتفاقية الغا

 تعاون اقتصادي بني الطرفني يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية اليت من شاهنا دعم التنمية يف  إقامة
أو  طرف البنك األورويب لالستثمار والربامج اإلرشاديةمن والقروض املقدمة  ا التعاون املايل يف إطار برنامج ميدااجلزائر وكذ

مع امكانية تطوير صيغ متويلية أخرى يف إطار مشروع من اجل املتوسط ، وارجار السياسة األوروبية اجلديدة للاملخصصات املالية يف إط
 2008.2الذي انطلق يف جويلية 

 المطلب األول : الجانب التجاري التفاقية الشراكة االورو جزائرية

من التجارة اخلارجية  %60من  بأكثرول متعامل جتاري هلا اذ يساهم أهم شريك اقتصادي للجزائر و أيعترب االحتاد األورويب 
يف مسار برشلونة بالنسبة للضفة اجلنوبية من  دولة منخرطة 12تضع اجلزائر يف املرتبة الثالثة بني  النسبةللجزائر وبالتايل فان هذه 

حيث تنص املادة السادسة من اتفاقية الشراكة بني اجلزائر واالحتاد االورويب على إنشاء منطقة ، املتوسط بعد كل من تونس ومالطا
 اجلمركيةإلغاء مجيع احلواجز  اي، سنة من دخول االتفاقية حيز التنفيذ12للتبادل احلر بشكل تدرجيي بني الطرفني خالل فرتة تقدر بـ 

 والغري مجركية على مجيع املنتجات املصنعة من قبل الطرفني وهذا من خالل تنفيذ جدول اعمل بني الطرفني.
 خصائص ومقومات منطقة التبادل الحر بين الجزائر واالتحاد األوروبي أوال:

تكتل إقليمي انطالقا من  مفبموجبها نكون اما، ما يربره افع واألسبابو ان اللجوء إىل إنشاء منطقة التبادل احلر له من الد
وذلك ، فكرة استغالل املوارد واملؤهالت داخل املنطقة بأسلوب مشرتك للوصول الندماج اقتصادي قائم على حتقيق التنمية الشاملة

 وفق جمموعة من اإلجراءات واآلليات لضمان التنقل احلر للسلع واملوارد داخل املنطقة.
 منطقة التبادل الحر االورو جزائريةخصائص  .1

 3باخلصائص التالية: 2020تتميز منطقة التبادل احلر االورو جزائري اليت سيتم إنشاؤها يف عام 
يدخل فيها نطاق العالقة التكاملية بني اجلزائر ودول االحتاد األورويب وذلك من تركيبة منطقة التبادل الحر:   .1.1

 وهذا التكامل التدرجيي يستلزم:، ات األنظمة السياسية واالقتصادية املتجانسةذ سهيل تنمية البلداناجل عملية تقارب تدرجيية تعمل لت
 .إزالة احلواجز اجلمركية للسلع املتبادلة بني البلدان -

                                                           
1
 .09ص  ،مرجع سابق ،براق حممد وميموين مسري:  

 .09ص  ،مرجع سابق ،رميدي عبد الوهاب ومساي علي:  2
3
ليا العاملدرسة  ،االصالحات االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي جملة ،الورو ومتوسطيةالى منطقة التبادل الحر ا االنضمامالصناعة العمومية الجزائرية وتحديات  ،حممد قبرا:  

 .33ص ،2009 ،06العدد  ،اجلزائر ،للتجارة
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 .حرية العمل واإلقامة واالستخدام وممارسة النشاطات االقتصادية -
 .ق أكربتقارب التشريعات االقتصادية واالجتماعية يف سبيل تنسي -
 تنسيق اخلطط التنموية والتنسيق العلمي الفين. -

احلر بني اجلزائر واالحتاد األورويب  تعد منطقة التبادلمنطقة التبادل الحر:   ألطرافمستوى النمو االقتصادي  .2.1
، ثقال اقتصاديا هامامثال ميثل  فاالحتاد األورويب ، قائمة على أساس عالقة غري متكافئة بني اقتصاديات ذات مستويات منو متباينة

 1986حيث ان االقتصاد اجلزائري واجه أزمات خمتلفة كانت بدايتها بعد األزمة البرتولية لسنة ، بينما اجلزائر تعد من الدول النامية
اجلزائري رفع  و لكن االقتصاد مما زاد من تدهور األوضاع االقتصادية، يليها أزمة املديونية وكذا األزمة األمنية اليت شاهدهتا اجلزائر

حىت تصبح أكثر تنافسية وذلك باعتماد نظام اخلصخصة مبختلف أشكاله  التحدي و ذلك بتأهيل املؤسسات االقتصادية الوطنية
 باإلضافة إىل تأهيل النظام املايل واملصريف.

كانة بينما م %65متثل واردات اجلزائر من أوروبا بنسبة : لآلخرالمكانة االقتصادية لكل طرف بالنسبة  .3.1
من التجارة اخلارجية لالحتاد األورويب حبيث ان ايطاليا تعترب من الزبائن األولني تليها فرنسا  %5االقتصاد اجلزائري تنحصر يف حدود 

ويرجع ارتفاع الصادرات حنو ايطاليا إىل متويل هذه األخرية بالطاقة وخاصة الغاز ، وبعدها تقسم دول االحتاد األخرى بقية النسب
 الذي له حصة كبرية وميكن اإلشارة ان أغلب صادرات اجلزائر تتكون أساسا من احملروقات. الطبيعي

افر بني الطرفني اجلزائري واألورويب من خالل ظيظهر عدم الت افر بين الطرفين الجزائري واألوروبي:ظعدم الت .4.1
هيكلة املبادالت التجارية وكذا ردود ، مستويات املعيشة لسكان الطرفني، االختالفات يف حجم السوق ومن حيث العرض والطلب

 الفعل اجتاه الصدمات اخلارجية باإلضافة إىل االختالالت والفروقات الشاسعة يف مستوى التنمية والقدرات التكنولوجية والتجارة املالية
 1.وكذا يف مستوى القدرة التنافسية والتفاوضية 

 2بـ: ةاالورو جزائريإضافة إىل هذه اخلصائص تتميز منطقة التبادل احلر 
وجمموع من الدول تكاد ، غري تنافسي وال يتميز خباصية التنوع، هي منطقة للتبادل احلر بني دولة صغرية متتاز باقتصاد منعزل -

فاقتصاد من هذا النوع وهبذا احلجم وهذه الفعالية من شأنه ان يوفر ، تكون يف أرقى درجة من درجات التكامل االقتصادي
 .ضيق السوق الداخلية، نقص رؤوس األموال املتوسطية مبا فيها االقتصاد اجلزائري امكانية جتاوز عقبتني رئيسيتني مها:القتصاديات ل

املتفاوتة يضاف إليها سياسة أوروبا احلمائية يف جمال  البينيةهي منطقة للتبادل احلر بني طرفني يطبقان سياسة احلماية  -
لسياسة الزراعية املشرتكة واليت حتد بصفة عامة من صادرات دول حوض البحر املتوسط غري املنتوجات الزراعية واليت تضمنتها ا

 األوروبية من املنتوجات الزراعية والغذائية.
ض إنشاء منطقة التبادل احلر بني اجلزائر ر يفمقومات انشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر واالتحاد األوروبي:  .2

 3واالحتاد األورويب ما يلي:
 .يف السياسة الصناعية احلالية باعتماد دراسات للمحيط الصناعي والتنافسي نظرإعادة ال -
التأهيل الصناعي من خالل تأهيل التمويل الداخلي والنظام البنكي واملصريف وذلك بتنويع مصادر التمويل وتطوير السوق  -

 .املالية

                                                           
1
 .10ص ،مرجع سابق ،رميدي عبد الوهاب ومساي علي:  

 .08-07ص ص  ،مرجع سابق ،رقيية سليمة : 2
 .09 -08ص ص  ،:املرجع السابق  3
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املباشرة من اجل تعويض عدم التوازن يف ميزات  خلق مناخ استثماري وذلك من خالل تشجيع االستثمارات األجنبية -
على املدى القصري ولتحفيز العرض على املدى املتوسط خاصة يف القطاعات التصديرية والسماح  ارجياملدفوعات وختفيض الدين اخل

 بتحويالت مهمة يف التكنولوجيا.
تيجة إزالة التعريفات عن السلع القادمة من االحتاد تقوية وإصالح النظام الضرييب لتعويض االخنفاض يف اإليرادات اجلمركية ن -
 .األورويب
 اخلوصصة وإصالح القطاع العام بزيادة الكفاءة االقتصادية العامة واملدخرات إضافة إىل توسيع اجملال أمام القطاع اخلاص -
االختالالت االجتماعية من اجل املساعدة يف حتقيق التصحيح االقتصادي وجتنب ، توفري وحتسني شبكة األمان االجتماعي -

 النامجة عن االنتقال االقتصادي.
منطقة التبادل احلر بني اجلزائر واالحتاد األورويب على مجلة املبادئ اليت  تقوم  :ةمبادئ منطقة التبادل الحر االورو جزائري .3

 ذكرناها يف الفصل األول واملتمثلة وباختصار يف:
 .ت التجارية بني الطرفني وفق مبدأ املعاملة باملثلمبدأ املعاملة باملثل: اي حترير املبادال -
 مبدأ التدرج: وهو بغية متكني الطرف اجلزائري من االستعداد أكثر لعملية االنضمام ملنطقة التبادل احلر واليت تكون يف سنة  -
 .2020واليت  مت متديدها اىل سنة  2017
 دية اليت يفرضها على الطرفني.مبدأ املرونة والتكيف: اي التكييف وفق املتطلبات االقتصا -

هو إنشاء نظام تعريفي بثالث معدالت على أساس درجة تصنيع  2004حيث ان أهم نتائج اإلصالحات التعريفية لسنة 
 1ولقد مت ترتيبها كما يلي: 1992املواد باإلضافة إىل اإلعفاء بعدما كانت حتتوي على ستة معدالت يف سنة 

 احلفريات األثرية.أو  التجهيزات العسكرية والتحف، عض املنتجات الصيدالنية )اللقاح(ب، ويطبق على البذور اإلعفاء: -
احلبوب ...اخل( وكذلك على ، ويطبق على املواد األولية وبعض املنتجات االستهالكية األساسية )الدواء (:%5معدل ) -

 سلع التجهيز.
 .ى موجهة للتحويلويطبق على املنتجات النصف مصنعة وسلع وسيطية أخر (: %15معدل ) -
 ويطبق على املنتجات االستهالكية النهائية(: %30معدل ) -

 وجتدر اإلشارة إىل ان مفاوضات اتفاقية الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب كانت على أساس هذا النظام التعريفي.
 ثانيا: إجراءات إقامة منطقة التبادل الحر

راكة االورو جزائري مسالة التنقل احلر للسلع وهذا بتبيان إجراءات حرية تنقل السلع سواء لقد تضمن احملور الثاين من اتفاقية الش
 .الزراعية مع حتديد كيفية تنظيم اإلجراءات املتعلقة بإنشاء منطقة التبادل احلرأو  الصناعية

من املدونة  97-25 ويتعلق األمر باملنتجات األصلية للطرفني املتعاقدين واخلاصة بالفصولالمنتجات الصناعية:  .1
واملتمثلة يف السلع احلساسة كالسلع  01املنسقة لالحتاد األورويب والتعريفة اجلمركية اجلزائرية باستثناء املنتجات الواردة يف امللحق 

 النسيجية واملالبس.
مركية ومن الرسوم اليت بالنسبة للمنتجات الصناعية اجلزائرية املستوردة من طرف االحتاد األورويب تعفى من مجيع احلقوق اجل -

 اي إجراء له  اثر مماثل مبجرد دخول االتفاقية حيز التنفيذ.أو  هلا اثر مكافئ وكذا من كل قيد كمي

                                                           
 .39ص  ،مرجع سابق ،مد: توايت حم 1
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بالنسبة للمنتجات الصناعية اليت تستوردها اجلزائر من االحتاد األورويب سيتم حتريرها من الرسوم اجلمركية وأية رسوم أخرى  -
وقد صنفت إىل ثالث أصناف من القوائم حتدد تعامالهتا اجلمركية  ، قيود اخرى بشكل تدرجييأو  قيم كميةذات األثر املماثل دون اي 

 1كما يلي:
وتضم املواد األولية )التشغيل( وسلع التجهيز الغري منتجة حمليا واليت مت حتريرها بالكامل مبجرد دخول اتفاقية القائمة األولى: 

من االتفاقية واليت يبلغ عدد  02مع العلم ان هذه القائمة واردة يف امللحق ، 2005سبتمرب  01من  ابتدأالشراكة حيز التنفيذ 
وتتمتع هذه املنتجات حبماية مجركية ، من الواردات اجلزائرية من االحتاد األورويب %25منتوج وهي متثل  2075املنتجات اليت حتتويها 

 (bien de fonctionnement)منتوج التشغيل  2014التايل: وهي موزعة على النحو  %15إىل  %5ضعيفة ترتاوح بني 
 .(bien de consumation)منتوج هنائي موجه لالستهالك  24و (bien d’équipement)منتج جتهيز  37و

 من الواردات اجلزائرية من االحتاد األورويب وهي تتشكل أساسا من سلع التجهيز الصناعية واملواد %35متثل  القائمة الثانية:
حيث يكون التفكيك اجلمركي على هذه املنتجات تدرجييا بعد مرور سنتني على دخول االتفاقية حيز التنفيذ خالل فرتة  2، الوسطية
مبعىن انه يتم حترير املبادالت ، لكل سنة %20و %10مبعدل يرتاوح ما بني ، سنوات من دخول االتفاقية حيز التنفيذ 06تقدر بـ

ج صناعي موزعة على منتو  1100مع العلم ان هذه القائمة تضم ، 2017ردة يف هذه القائمة يف سنة ات الواالتجارية اخلاصة باملنتج
 3منتوج موجه لالستهالك. 136و، منتوج جتهيز 912و منتوج للتشغيل 52النحو التايل:

ميز حبماية مجركية عالية وهي متثل وهي املنتجات احلساسة وتتمثل يف املنتجات الصناعية واليت تنتج حمليا وتتالقائمة الثالثة: 
كما يتم بشأهنا ختفيض الرسوم اجلمركية تدرجييا   4،املنتجات الصناعية املستوردة من من الواردات اجلزائرية وتتشكل أساسا 40%

 %5رتاوح ما بني وتبدأ العملية بعد مرور سنتني من دخول االتفاقية حيز التنفيذ ومبعدل سنوي ي، سنة 12خالل الفرتة االنتقالية بـ 
 262منتوج موزعة كما يلي:  1964يتم التحرير الشمل لقائمة هذه املنتجات واليت تضم  2017لول سنة حباي انه و  %10إىل 

 5منتوج هنائي موجه لالستهالك. 1410وجتهيز منتوج  292و، منتوج التشغيل
ة وفق القوائم الثالثة اليت اتفق الطرفني عليها من خالل وميكن تلخيص رزنامة التفكيك اجلمركي يف إطار الشراكة االورو جزائري

 اجلدول التايل:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .10ص ،مرجع سابق ،براق حممد وميموين مسري:  1
آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على "مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول ،المؤسسات االقتصادية في ظل الشراكة االورو جزائرية تأهيلمسار  ،بقة الشريف وعبد الرمحان العايب:  2

 .03ص  ،2006نوفمرب  13/14يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،ة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"االقتصاد اجلزائري وعلى منظوم
 .11 -10ص ص  ،مرجع سابق ،براق حممد وميموين مسري:  3
 .03ص  ،مرجع سابق ،بقة الشريف وعبد الرمحان العايب : 4
 .11ص  ،مرجع سابق ،براق حممد وميموين مسري:  5
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رزنامة عملية التفكيك الجمركي في إطار اتفاقية الشراكة االورو جزائرية وفقا للقوائم المتفق عليها :( 38الجدول رقم )
 بين الطرفين

 السنوات سنوات المرحلة االنتقالية

الثانية القائمة القائمة األولى  القاعدة الثالثة 

معدل 
التخفيض 
 الجمركي

معدل تخفيض 
الضرائب 

والرسوم من 
 الحق القاعدي

معدل 
التخفيض 
الجمركي 
 المطبق

معدل تخفيض 
الضرائب 

والرسوم من 
 الحق القاعدي

معدل 
التخفيض 
الجمركي 
 المطبق

معدل تخفيض 
الضرائب 

والرسوم من 
 الحق القاعدي

لة تنفيذ نسبة الدخول في مرح: 0
 االتفاقية

2005 100% 100% - - - - 

1 2006 0 0 - - - - 
2 2007 0 0 20% 80% 10% 90% 
3 2008 0 0 10% %70 %10 %80 
4 2009 0 0 %20 %60 10% %70 
5 2010 0 0 %20 %40 10% 60% 
6 2011 0 0 %20 %20 10% 50% 
7 2012 0 0 %20 %0 10% 40% 
8 2013 0 0 %0 %0 10% 30% 
9 2014 0 0 %0 %0 10% 20% 

10 2015 0 0 %0 %0 %10 10% 
11 2016 0 0 %0 %0 %5 5% 
12 2017 0 0 %0 %0 %5 %00 

يتم تحرير كامل للتبادل التجاري الخاص بالمنتجات الصناعية بين الطرفين 2017في سنة   
 من اعداد الطالبة باالعتماد على املراجع التالية: المصدر:

مداخلة مقدمة ، دراسة تحليلية للجانب االقتصادي التفاقية الشراكة األوروجزائرية، االقتصاد الجزائري ومسار برشلونة، ين مسريبراق حممد وميمو  -
ومي ي، سطيف، جامعة فرحات عباس، مة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"و الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظ أثار وانعكاسات اتفاق للملتقى الدويل حول "

 .11ص ، 2006نوفمرب  13/14
آثار "مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول، المؤسسات االقتصادية في ظل الشراكة االورو جزائرية تأهيلمسار  بقة الشريف والعايب عبد الرمحان -

ص ، 2006نوفمرب  13/14يومي ، سطيف، عباس جامعة فرحات، وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"
03. 

 جتدر اإلشارة بالنسبة للقائمتني الثانية والثالثة بان التخفيضات املرتقبة ينبغي ان تتم على أساس املعدل الفعلي املطبق إزاءو 
 1منتج صناعي: 5ىل موزعة إ 1964عددها  يتوالكما ان طبيعة املنتجات املعنية هبذا التفكيك ،  2002جانفي  1اجلماعة يف 

 . %5منتج صناعي خيضع إىل نسبة  56 -
 .%15منتج صناعي خيضع إىل نسبة  117 -
 .%30منتج صناعي خيضع إىل نسبة  1786 -

                                                           
 .40ص  ،ابقمرجع س، توايت حممد : 1
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كما ان ،  من قيمة البضائع %25كما تنص االتفاقية على ان الضرائب اليت تطبق على البضائع األوروبية يكون أقصاها 
ختص متديد عمر الضرائب اليت ليست قادرة على املنافسة يف السوق إىل مدة أقصاها  واليتاالستثنائية للجزائر احلق يف اختاذ القرارات 

احملافظة على قطاع اقتصادي يعرف مشاكل عديدة منها مشاكل أو  سنوات وهذا اما حلفاظ على الوحدات الصناعية الناشئة 5
 1.والتسويقالتسيري ، التموين

 اجلدول التايل:ص ما مت ذكره يف يوميكن تلخ
 (: الحقوق الجمركية لقائمة المنتوجات التي تم االتفاق بشأنها.39الجدول رقم)

 نسبة الواردات الجزائرية من االتحاد األوروبي وتيرة اإللغاء نوع المنتوج القائمة

01 
معدل احلماية اجلمركية يرتاوح ما  المواد األولية

ومتثل الواردات من هذه  %15إىل  5بني 
 مليار دوالر 1.1واد تقريبا امل

 %23 إلغاء فوري

02 
المنتوجات نصف مصنعة والتجهيزات 

من الواردات  %35اليت متثل  الصناعية
 اجلزائرية من االحتاد األورويب

سنتني بعد توقيع االتفاقية ودخوهلا حيز 
سنوات بنسبة  05التنفيذ متتد إىل 

20% 
35% 

03 
ومتثل  يةالنهائأو  المنتوجات التامة الصنع

 2.3من الواردات اجلزائرية واليت متثل  40%
 مليار دوالر

يتم إلغاء احلقوق اجلمركية عليها سنتني 
من توقيع االتفاقية ودخوهلا حيز التنفيذ 

 %10سنوات بنسبة  10ومتتد إىل 
40% 

قى الدويل حول "آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على مداخلة مقدمة للملت، الشراكة االورو جزائرية هل هي نعمة ام نقمة؟، رقيبة سليمةالمصدر: 
 .04ص ، 2006نوفمرب  13/14يومي ، سطيف، جامعة فرحات عباس، "االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 المنتجات الزراعية والصيد البحري والمنتجات الزراعية المحولة .2
للمدونة املنسقة  21إىل  1خر واملتعلقة بالفصول من االة من قبل احد الطرفني من ويكون بالنسبة هلذه املنتجات املستورد
  2صنف تعريفي. 850وتضم  01وكذا املنتجات اليت مت عدها يف امللحق ، للمجموعة األوروبية والتعريفة اجلمركية اجلزائرية

فان حترير املبادالت ، ار منطقة التبادل احلرفعلى عكس املنتجات الصناعية اليت يكون حتريرها بني الطرفني كامال يف إط
التجارية اخلاصة باملنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري واملنتجات الزراعية احملولة فسيكون جزئي وتدرجيي متبادل ملبادالته ووفق 

ق نظام احلصص وكذا وضع إلغاء بعضها وفأو  وهذا عن طريق ختفيض التعريفات اجلمركية، مخس برتوكوالت معدة يف هذا الصدد
إطار زمين الذي يتم فيه التعامل هبذه اإلجراءات مع إمكانية توسيع التنازالت املتبادلة بني الطرفني على أساس املعاملة باملثل بعد 

دون  وذلك، 20103من سبتمرب  ابتدأسنوات من دخول االتفاقية حيز التنفيذ اي  5دراستها من قبل جملس الشراكة وهذا بعد مرور 
وميكن ، من االتفاقية فان التفكيك يكون حسب ثالث أشكال خمتلفة من االمتيازات 14املساس بأحكام االتفاقية ومن خالل املادة 

 توضيح التسهيالت املمنوحة من قبل كل طرف للمنتوج الزراعي الوارد إىل الطرف اآلخر من خالل اجلدول التايل:
 
 
 
 

                                                           
 .04ص  ،مرجع سابق ،سليمةقيبة ر  : 1
2
 .40توايت حممد، مرجع سابق، ص :  

 .12: براق حممد وميموين مسري، مرجع سابق، ص  3
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 االورو جزائرية الزراعية بموجب اتفاقية الشراكة للسلعمنوحة (: التسهيالت الم40ل رقم )و الجد
 

 المنتجات الزراعية الجزائرية المصدرة إلى االتحاد األوروبي  السلع الزراعية األوروبية الواردة إلى األسواق الجزائرية

اليت تبلغ و  من االتفاقية 4لواردة من الربوتوكول رقم امنتجات الصيد البحري: -1
تتمثل التسهيالت اليت ختضع هلا يف:إلغاء كلي للرسوم اجلمركية و  منتوج 88

% من الرسم اجلمركي املفروض على 25ختفيض و  منتوج أورويب 39 املفروضة على
% الذي كان 30% بدال من 22.5منتوج حيث تصبح خاضعة لرسم قدره  49

 مفروضا عليها من قبل.

اليت تشمل على و  من االتفاقية 2رقم املدونة يف الربوتوكول : املنتجات الزراعية -2
منتوج فسوف يتم ختفيض الرسوم اجلمركية املفروضة عليها بنسب ترتاوح ما  114
لكن يف حدود احلصص املتفق عليها بني الطرفني مع العلم و  %100و %20بني 
% يف حني 15منتوج خاضع لرسم  13و %30منتوج خاضع لرسم  57أن 
% كما أن اإللغاء الكامل للرسوم 5ـاملقدر بو  منتوج خاضع للرسم املخفض44

فيض ب ختو  منتوج 83اجلمركية يف حدود احلصص املتفق عليها سوف ميس 
منتوج يف الوقت الذي يتم فيه ختفيض قدره  12ـ % من الرسوم اجلمركية ل50
 منتوج. 19% ل 20

االتفاقية  من 5ترد هذه املنتجات يف الربوتوكول رقم  املنتجات الزراعية احملولة: -3
يف قائمتني رئيسيتني حيث حتدد القائمة األوىل السلع الزراعية املصنعة اليت ختضع 

الرسوم األخرى ذات األثر و  لتنازالت فورية إذ تستفيد من إلغاء للرسوم اجلمركية
منتوج  28منتوج منها  50اليت تتضمن و  %100% إىل 20املماثل يرتاوح ما بني 
 6% يف حني أن 15منتوج خاضع لرسم قدره  16و %30خاضع لرسم قدره 

أما القائمة الثانية فهي ، %5ـ قية خاضعة للرسم املخفض املقدر بمنتجات البا
تتضمن السلع الزراعية احملولة اخلاضعة لتخفيض مجركي تدرجيي خالل املرحلة 

 االنتقالية.

من  3الواردة يف الربوتوكول رقم : منتجات الصيد البحري -1
كذا بعض و  تستفيد من إعفاء كلي من الرسوم اجلمركيةاالتفاقية 

 ....( ، دقيق السمك، املنتجات البحرية احملولة )مصربات

من االتفاقية  1املدونة يف الربوتوكول رقم  املنتجات الزراعية: -2
فسوف يتم ختفيض الرسوم اجلمركية املفروضة عليها بنسب ترتاوح 

ملتفق عليها بني لكن يف حدود احلصص او  %100و %20بني 
 الطرفني.

فلقد مت تقسيمها إىل ثالث قوائم : املنتجات الزراعية احملولة -3
 وهي:

منتوج يستفيد من إلغاء كامل  163: تتضمن القائمة األولى
 من دون قيود كمية.و  للرسوم اجلمركية

 منتجات متعلقة مبستحضرات غذائية 8: تتضمن القائمة الثانية
ضع إلعفاء من الرسوم اجلمركية اخلاضعة مشتقات احلليب اليت ختو 

هذا يف حدود احلصص املتفق عليها بني الطرفني مثل:عجائن و  هلا
مواد حمضرة باحلليب ، طن 2000كسكسي ،  طن 2000غذائية 
 طن. 1500املخمر 

 منتوج اليت يتم فيها ختفيض جزئي 144: تتضمن القائمة الثالثة
 ا.كلي للرسوم اجلمركية املفروضة عليهأو  

مداخلة ، مسار برشلونة دراسة تحليلية للجانب االقتصادي التفاقية الشراكة األورو جزائريةو  االقتصاد الجزائري، ميموين مسريو  براق حممد المصدر:
، سطيف، جامعة فرحات عباس، ة"املتوسطو  على املنظمة املؤسسات الصغريةو  الشراكة على االقتصاد اجلزائري أثار وانعكاسات اتفاق مقدمة للملتقى الدويل حول " 

 .12ص ، 2006نوفمرب  13/14يومي 

لنمو االتجارية واالختالفات يف مستويات التحرير اجلمركي يعكس الفروق املوجودة بني مستويات  االنظمةان تعدد هذه  
، اي حترير واسع يف اجملال الزراعيوتعارض مصاحل االحتاد األورويب مع ، الصناعي يف االحتاد األورويب من جهة واجلزائر من جهة اخرى

يف املرحلة األوىل  %24ومن خالل التعمق يف رزنامة التفكيك اجلمركي جند ان اجلزائر ستكون ملزمة على حترير وارداهتا بنسبة 
 1سنة من دخول االتفاقية حيز التنفيذ. 12سنوات ومن مث التحرير الكلي بعد  7يف املرحلة الثانية واليت تستمر  %40و
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مبا أن اجلزائر مل تنضم بعد إىل منظمة التجارة العاملية فإن اتفاق و  أما يف ما يتعلق بتجارة اخلدماتتجارة الخدمات:  .3
حرير الشراكة ينص على صيغة انتقالية يلتزم مبوجبها االحتاد األورويب منح اجلزائر االستفادة من التزامات دول االحتاد األورويب اخلاصة بت

ادة من مبدأ الدولة األكثر نح االحتاد األورويب االستفمبيف إطار االتفاق العام لتجارة اخلدمات مقابل التزام اجلزائر  جتارة اخلدمات
ملبادالت اخلاصة باخلدمات بصورة احترير و  بعد انضمام اجلزائر إىل املنظمة فسوف يتم التفاوض جمددا حول اتفاق اندماجو ،  رعاية

مع العلم أن اتفاقية الشراكة قد تضمنت يف بندها الثالث املتعلق بتجارة اخلدمات مجلة من  GATSت متبادلة وفق اتفاقية الغا
 كذا تزويد اخلدمات عرب احلدود بني الطرفني.و  األحكام املنظمة حلقوق التأسيس

من خالل  اآليات تنفيذهو  و على ضوء ما ورد ميكننا تلخيص أهم اجلوانب املتعلقة بتحرير التجارة يف إطار منطقة التبادل احلر
 اجلدول التايل:

 اآلليات المتبعة في ذلكو  : أهم الجوانب المتعلقة بتحرير التجارة في إطار منطقة التبادل الحر(41رقم ) جدولال
 اآلليات المتبعةو  اإلجراءات أهم الجوانب المتعلقة بتحرير التجارة

 مجيع الرسوم حترير بالكامل أي إلغاء رسوم على املنتجات الصناعية

 إلغاء معظمها احلصص على املنتجات الصناعية

 التخفيض على أساس التفاوض الرسوم على املنتجات الزراعية

 التخفيض على أساس التفاوض احلصص من املنتجات الزراعية

 سنة 12تصل إىل  الفرتة االنتقالية للتفكيك التعريفي

 نعم التعاون اجلمركي

 اعد االحتاد األورويب يف هذا اجملالتبىن قو  قواعد املنشأ

 نعم مكافحة اإلغراقو  إجراءات املراقبة

 على مستوى منظمة التجارة العاملية اخلدمات

 تطبيق اتفاقية محاية امللكية الفكرية ملنظمة التجارة العاملية حقوق امللكية الفكرية

 التنسيق بني طريف اتفاقية الشراكةو  التعاونو  الاحرتام توجيهات السياسة األوروبية يف هذا اجمل قواعد املنافسة

 نعم حرية انتقال رؤوس األموال

 نعم املساعدات املالية

 نعم التعاون االقتصادي 

 مؤسسات حكومية مثل جملس الشراكة املؤسسايت اإلطار

مداخلة ، نب االقتصادي التفاقية الشراكة األورو جزائريةمسار برشلونة دراسة تحليلية للجاو  االقتصاد الجزائري، ميموين مسريو  براق حممد المصدر:
، سطيف، جامعة فرحات عباس، املتوسطة"و  على املنظمة املؤسسات الصغريةو  الشراكة على االقتصاد اجلزائري أثار وانعكاسات اتفاق مقدمة للملتقى الدويل حول " 

 .13ص ، 2006نوفمرب  13/14يومي 
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 ادي والمالي التفاقية الشراكة االورو جزائريةالمطلب الثاني: الجانب االقتص
بتعاون اقتصادي ومايل قصد هتيئة  فقر لقد نصت اتفاقية الشراكة االورو جزائرية على ان قيام منطقة التبادل احلر بني الطرفني م

 .2020ديدها اىل سنة و اليت مت مت 2017للتصدي للتحديات اليت تفرضها منطقة التبادل احلر يف افاق سنة االقتصاد اجلزائري 
 أوال: الجانب االقتصادي التفاقية الشراكة االورو جزائرية

 يهدف التعاون االقتصادي إىل دعم مجيع املشاريع والنشاطات اليت من شأهنا حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
االقتصادي كافة اجملاالت اليت وردت  يتضمن التعاون:  مجاالت التعاون االقتصادي التفاقية الشراكة االورو جزائرية .1

 1الباب اخلامس من نص اتفاقية الشراكة االورو جزائرية واليت تتمثل فيما يلي:أو  يف احملور
هتدف االتفاقية إىل تعزيز التعاون يف جمال البيئة ومقاومة التلوث واالستخدام العقالين للموارد الطبيعية  البيئة:  .1.1
 امة.تنمية مستد حتقيق هبدف ضمان
 حيث يهدف هذا التعاون إىل: التعاون الصناعي وترقية ومحاية االستثمارات:  .2.1

 .ترقية االستثمار املباشر والشراكة الصناعية باجلزائر -
 .دعم اجلهود الرامية إىل حتديث وإعادة هيكلة الصناعة الغذائية والزراعية للقطاع العام واخلاص -
 .هبدف حتفيز وتنويع املنتجات املخصصة لألسواق احمللية والتصدير تشجيع تنمية بيئة مالئمة للمبادرة اخلاصة -
 تثمني املوارد البشرية والقدرات الصناعية للجزائر واملسامهة يف تنمية وتصدير املنتجات املصنعة. -

 نافسة.نشاء منطقة تبادل من اجل حتسني قابلية املنتجات للمإلمرافقة إعادة اهليكلة للقطاع الصناعي بربامج التأهيل  .3.1
املساعدة التقنية ألعمال ترقية االستثمارات الوطنية واألجنبية والعمل على محايتها ووضع إطار قانوين لتشجيعها بتوقيع  .4.1

 .( 4)املادة  لضرييباتفاقيات تتعلق بتقارب االزدواج ا
املصريف واملايل باجلزائر اخلدمات املالية: يهدف التعاون إىل حتسني اخلدمات املالية وتطويرها من خالل دعم اإلصالح  .5.1

إضافة إىل العمل من ، والعمل على تطوير السوق املالية فيها وكذا تبادل املعلومات حول التنظيمات واملمارسات املالية وأعمال التكوين
حملاسبية واملراجعة احملاسبية اهليئات املالية بتحسني النظم اأو  اجل مقاربة القواعد املعيارية املشرتكة عن طريق تقوية وإعادة هيكلة املصاحل

 2(.57-56والرقابة املالية )املواد 
يهدف التعاون إىل حتديث وإعادة هيكلة قطاعات الزراعية والغابات والصيد البحري من  3الزراعة والصيد البحري: .6.1

 خالل دعم السياسات اهلادفة إىل تنمية اإلنتاج وتنويعه وحتقيق األمن الغذائي.
لتعاون إىل دعم إعادة هيكلة النقل وحتديثه وحتسني تنقل املسافرين والسلع وتطبيق مقاييس ا هذا: يهدف لالنق .7.1

 االستغالل املماثلة لتلك املعمول هبا يف اجملموعة األوروبية.
اإلعالم واالتصال: توجه أعمال التعاون يف هذا اجملال حنو تبادل املعلومات واملساعدات التقنية وتوحيد املقاييس يف  .8.1

التكنولوجيا واالتصاالت السلكية والالسلكية والعمل على نشر التكنولوجيات اجلديدة يف هذا اجملال ومتكني املؤسسات اجلزائرية  جمال
 برامج أوروبية حسب كيفيتها اخلاصة يف اجملاالت املعنية.أو  من املشاركة يف مشاريع منوذجية

بني املؤسسات اجلزائرية واألوروبية يف نشاط التنقيب واإلنتاج الطاقة واملناجم: هتدف االتفاقية إىل تطوير الشراكة  .9.1
املناجم ودعم جهود إعادة هيكلة املؤسسات العمومية لقطاع الطاقة واملناجم مع ضرورة التأهيل أو  والتحويل والتوزيع وخدمات الطاقة

 اقتصاد السوق.املؤسسايت والتشريعي التقين والتكنولوجي من اجل حتضري هذه املؤسسات للدخول يف 
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من االتفاقية على ضرورة تعزيز تبادل اخلربات قصد تنمية متوازية  62السياحة والصناعات التقليدية: تؤكد املادة  .10.1
ومستدمية للسياحة وكذا تكثيف أعمال التكوين يف جمال تسيري الفنادق واحلرف اخلاصة بالسياحة والصناعات التقليدية ودعم 

 خوصصة يف هذا القطاع.
اون يف اجملال اجلمركي: يهدف التعاون إىل ضمان احرتام نظام التبادل احلر من خالل تبسيط عمليات املراقبة التع .11.1

وتطبق وثيقة إدارية وحيدة  مماثلة لوثيقة اجملموعة مع إمكانية الربط بني انظمة العبور التابعة لكال الطرفني دون ، واإلجراءات اجلمركية
 (63رى املنصوص عليها يف هذا االتفاق السيما من اجل مكافحة املخدرات وتبيض األموال )املادة اإلخالل بأشكال التعاون األخ

من االتفاق على ضمان التماثل واستعمال  64التعاون يف جمال اإلحصاء ومحاية املستهلكني: حيث تؤكد املادة  .12.1
اهلجرة والنقل ، العامة وميزان املدفوعات والدميوغرافيااإلحصائيات مبا يف ذلك اإلحصائيات املتعلقة بالتجارة اخلارجية واملالية 

كما يستهدف التعاون ،  من خالل تقريب املنهجيات اليت يتبعها الطرفني وتقدمي املساعدة التقنية عند الضرورة، واالتصاالت...اخل
ثلي مصاحل املستهلكني ووضع أنظمة االقتصادي التوفيق بني األنظمة اخلاصة حبماية املستهلكني من خالل تبادل املعلومات بني مم

صفات املنتجات موادائمة لإلعالم املتبادل حول املنتجات اخلطرية وحتسني املعلومات املقدمة للمستهلكني يف جمال األسعار و 
 واخلدمات املوفرة وتقدمي املساعدات التقنية.

، من خالل تشجيع االبتكار التكنولوجي، نوالتكوي، التعليم، الرتبية، التعاون يف جمال البحث العلمي والتكنولوجي .13.1
 1حتويل التكنولوجيا اجلديدة واملعارف التطبيقية وإقامة مشاريع للبحث والتطوير التكنولوجي وتثمني نتائج البحث العلمي والتقين.

 (.55التعاون يف جمال توحيد وتقييم مطابقة النوعية وامللكية الثقافية والصناعية والتجارية ) املادة  .14.1
من اجل حتقيق األهداف العامة التفاقية الشراكة  :هداف الجانب االقتصادي التفاقية الشراكة االورو جزائريةأ .2

من نص اتفاقية الشراكة االورو جزائرية واملتمثلة  79حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية حسب املادة  البد مناالورو جزائرية 
 2يف:

 .رنة االقتصاد مبا يف ذلك التنمية الريفيةتسهيل اإلصالحات الرامية إىل عص -
 .تأهيل البىن التحتية االقتصادية -
 .ترقية االستثمارات والنشاطات املوفرة لفرص العمل -
األخذ بعني االعتبار اثار االنشاء التدرجيي ملنطقة التبادل احلر على االقتصاد اجلزائري السيما من ناحية تأهيل الصناعة  -

 األكثر فعالية. وتوجيهها حنو اجملاالت
 متابعة السياسات اليت يتم تنفيذها يف القطاعات الصناعية. -

 ثانيا: الجانب المالي التفاقية الشراكة االورو جزائرية
يعترب التعاون املايل الركيزة األساسية لدعم واجناز خمتلف النشاطات واملشاريع اليت تدخل يف إطار برنامج ميدا وقروض البنك 

وذلك هبدف دعم عملية االنتقال االقتصادي ، لجوارلمار إضافة إىل الربامج اإلرشادية يف إطار السياسة األوروبية األورويب لالستث
وإقامة منطقة للتبادل احلر والعمل على اجياد وتوفري حميط مشجع لتنمية القطاع اخلاص وإعادة اهليكلة الصناعية ودعم املؤسسات 

 إصالح اإلدارة وتوحيد املعايري وإصالح النظام املصريف واملايل.، االستثمارات ترقية، الصغرية واملتوسطة واخلوصصة
 (2+1برنامج ميدا ) .1

جل أ( هو تغيري التوجيهات اإلسرتاتيجية من 2+1ن اهلدف من املساعدات املالية املقدمة للجزائر يف إطار برنامج ميدا )إ
 زيز التوازن االجتماعي واالقتصادي.التحول حنو اقتصاد السوق وتنمية القطاع اخلاص وكذلك تع

                                                           
 .217ص  ،مرجع سابق ،اكرام مياسي:  1
 .من نص اتفاقية الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األوروريب 79املادة  : 2
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-1995للفرتة ) 1خصص االحتاد األورويب يف إطار برنامج ميدا  (:1999-1995للفترة ) 1برنامج ميدا  .1.1
 1املبالغ كاآليت: هذه ولقد وزعت، مليون أورو 164( اعتمادات مالية لفائدة اجلزائر قدرت بـ 1999
 .مليون أورو 129ادي ومتثل مبلغ من املبلغ اإلمجايل لدعم التحول االقتص 79% -
 .مليون أورو 30تسهيل التعديل اهليكلي ومتثل مبلغ  18% -
 .مليون أورو 5موجهة لتعزيز وحتسني التوازن االقتصادي واالجتماعي ومتثل  3% -

 (1999-1995في الجزائر خالل الفترة ) 1ميدا  برنامج (: المشاريع والنشاطات الممولة من قبل42الجدول رقم )
 لوحدة: مليون أوروا

 التوزيع المبلغ المشروع/ القطاع
 129 : دعم التحول االقتصادي1

79% 

 10.75 حتسني نسب الفوائد للقروض املمنوحة من قبل البنك االورويب قصد متويل مشاريع حماربة التلوث الصناعي
 دعم قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 (PME-PMI) 
57 

 38 الصناعية دعم اعادة اهليكلة 
 23.25 دعم حتديث وتطوير القطاع املايل

 30 : تسهيل التعديل الهيكلي2
18% 

 30 تسهيل التعديل اهليكلي
 %3 5 االجتماعي–: تعزيز التوازن االقتصادي 3

  5 واجلمعيات O.N.6دعم املنظمات الغري حكومية 
 %100 164 3+2+1اجملموع: 

, rapport de la commmission du conseil et au muniantes européennescommission des com : Source

p 28. ,, Bruxelles, le COM (2001)2000 MEDAparlement européen, rapport annuel du programme  

 

ف إىل حتضري والذي يهد، كرب نسبة من هذه املبالغ مت ختصيصها لدعم التحويل االقتصاديألنا ان  تبنيمن خالل اجلدول ي 
 من خالل حتسني قدرهتم التنافسية.، املتعاملني إىل الدخول يف منطقة التبادل احلر

( استفادت اجلزائر من 2000/2006للفرتة ) 2يف إطار برنامج ميدا : (2006-2000للفترة ) 2برنامج ميدا  .2.1
للمشاريع والنشاطات يف اجلزائر املمولة عن طريق  وميكن توضيح املبالغ املالية املخصصة ،مليون أورو  338.8مبلغ امجايل قدر بـ 

 ( من خالل اجلدول التايل:2006-2000خالل الفرتة ) 2برنامج ميدا 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

1
:  Commission des communiantes européennes , rapport de la commission au conseil et au parlement européen, 

rapport annuel du programma MEDA 2000, Bruxelles, le com( 2001), p28. 
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 (2006-2000في الجزائر للفترة ) 2(: المشاريع والنشاطات الممولة من قبل برنامج ميدا 43الجدول رقم )
 الوحدة : مليون أورو.

 البرامج
المبلغ 

 المخصص
2000 2001 

البرنامج التوجيهي الوطني 
 (2004-2002)للفترة

البرنامج التوجيهي الوطني للفترة 
(2005-2006) 

 النسبة 2006 2005 2004 2003 2002
 الخدمات البريديةو  دعم االتصاالت

 17 17 تطوير منظومة المعلوماتو 
      

 

 5 5 دعم الصحافيين ووسائل االعالم الجزائرية
 8,2 8,2 تحديث الشرطةو  دعم      
برنامج دعم برامج التنمية المحلية في       

 50 شرق البالدو  وسط
  

50 
 دعم قطاع التكوين المهني    

60  
52 

 TEMPUSبرنامج      
   

4 4 
 15 برنامج مرافقة اتفاقية الشراكة  

   
15 

 10 تحديث وزارة المالية   
   

10 
 5 لبةتسيير الفضالت الص   

    
5 

 30 تنمية المناطق المتضررة من االرهاب  
   

16 14 
 17 اصالح قطاع التربية  

    
17 

 15 اصالح قطاع العدالة  
    

15 
 برنامج مرافقة اتفاقية الشراكة  

35 
10 

      
10 

33% 
 25 تحديث االدارةو  تطوير

     
20 5 

 O.N.Gدعم المنظمات الغير حكومية 
31 

10 
     

10 
 

29% 
 10 تحديث سلك الشرطةو  دعم

     
10 

 11 التنمية الريفية 
      

11 
 دعم برامج تطوير البنيات القاعدية )المياه

 40 النقل(و 
     

20 20 38% 

 52 30,2 338,2 المجموع
50 45 55 60 46 

100% 150 106 
 لتالية:من اعداد الطالبة باالعتماد على املراجع ا المصدر:

- Commission des communautés européennes ,rapport de la commission au conseil et au parlement 

européen, rapport annuel du programme Meda 2000,Bruxelles,le COM(2001), p28. 

- Commission européenne, PARTENARIAT EURO-MED ,ALGERIE, Programme Indicatif 

National 2005-2006,p34. 

- Commission européenne, PARTENARIAT EURO-MED ,ALGERIE, Document de stratégie 

2000-2006 et Programme Indicatif National 2002-2004,pp 42-43. 
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 من خالل اجلدول تبني مايلي:
 1ثة أنشطة:صص لدعم ثالخمليون أورو  30.2: استفادت اجلزائر من مبلغ قدر بـ 2000يف سنة  -
  مليون أورو لدعم االتصاالت واخلدمات الربيدية وتطوير مؤسسة املعلومات 17مبلغ. 
  مليون أورو لدعم الصحافيني ووسائل اإلعالم اجلزائرية 5مبلغ. 
  مليون أورو لدعم حتديث الشرطة 8.2مبلغ. 
 2ا يلي:مليون أورو مت توزيعه كم 110: استفادة اجلزائر من مبلغ قدر بـ 2001يف سنة  -
  (2002مليون أورو موجهة للتنمية احمللية للواليات الشرقية اجلزائرية )مت تسديده يف  50مبلغ. 
  (2004-2003 )مليون أورو مت تسديده يف 8مليون أورو موجهة لدعم قطاع التكوين املهين )منها مبلغ  60مبلغ 

*لدعم برنامج 
TEMPUS.) 

 توجيهيا للمجموعة األوروبية يتضمن أربع أولويات أساسية متثلت يف:ات اجلزائرية بتقدمي برناجما طقامت السل -
 تعزيز مؤسسات اقتصاد السوق يف أفاق التنمية املستدامة. 
  تنمية البىن التحتية. 
 تنمية املوارد البشرية. 
 .حتقيق دولة حق وقانون وحكم سليم 
مليون  150مبلغ  ( على تقدمي2004-2002 )ةالربنامج التوجيهي الوطين للفرت  من خاللوافقت اجملموعة األوروبية  -

 8واملتعلقة بدعم برامج التنمية احمللية يف وسط وشرق اجلزائر ومتضمن  2001مليون أورو اليت مل تسدد يف سنة  50أورو متضمن 
 . TEMPUSلدعم قطاع التكوين املهين من خالل برنامج  2001مليون أورو واليت مل تسدد يف 

مليون  106مبلغ (  2006-2005) للفرتةالربنامج التوجيهي الوطين من خالل ألوروبية للجزائر كما قدمت اجملموعة ا -
 3يع هذا املبلغ كما يلي:ز أورو ومت تو 
 33%  مليون أورو 35من املبلغ اإلمجايل لإلصالحات االقتصادية وحوكمة املؤسسات واقتصاد السوق مببلغ. 
 29.20% مليون أورو. 31مكافحة الفقر مببلغ و حقوق اإلنسان و  اهلجرة، احلوكمة، ونمن املبلغ اإلمجايل لـ: دولة القان 
 37.80% مليون أورو 40دعم برامج البىن التحتية االقتصادية مببلغ من املبلغ االمجايل ل. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 : Commission des communiantes européennes , rapport de la commission au conseil et au parlement européen, 

rapport annuel du programma MEDA 2000, op cit, p28. 
 .10ص  ،مرجع سابق ،بن يعقوب الطاهر : 2
*  TEMPUS  : سيا ومشال أفريقيا والشرق ىف البلدان الشريكة الىت تشمل بلدان غرب البلقان وأوروبا الشرقية ووسط آ العايلهو برنامج االحتاد األوروىب الذى يدعم تطوير التعليم

 ن الشريكة احمليطة به.بني االحتاد األوروىب والبلدا العايلويساهم الربنامج ىف خلق تعاون ىف جمال التعليم ، األوسط
 .49ص  ،2009،اجلزائر ،عني ميلة ،دار اهلدى ،الرهانات وشروط انضمامه للمنظمة العالمية للتجارة -االقتصاد الجزائري ،فريد بن حيي ومشري اهلام:  3
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 ائرز نشاطات البنك االوروبي لالستثمار في الج .2
للبنك األورويب لالستثمار دورا مهما يف ظل التمويالت املقدمة للجزائر فقد كان ، إضافة إىل التعاون املايل يف إطار برنامج ميدا

 يف إطار الشراكة االورو جزائرية.
مليون أورو من ميزانية  60مليار أورو من القروض منها  2.43منح بنك االستثمار األورويب ما يقارب  1980فمنذ عام 

مع العلم ان نشاط هذا البنك يركز اساسا على ، من اجمللس االورويب( االحتاد االورويب )رؤوس اموال خطرة وقروض خاصة بتفويض
ومحاية البيئة ، والنقل )الطرق السريعة والطرق يف املناطق احلضرية(، زالعمليات يف كل من القطاع العام مبا يف ذلك: قطاع النفط والغا

واعادة بناء وترميم البنية التحتية العامة بعد ، السدود(وأنابيب مياه الشرب و ، واملياه )الري، التلوث الصناعي(، )الصرف الصحي
 وعمليات صناعة االمسنت والقطاع املايل والقطاع اخلاص بتأهيل موارده الذاتية.، الكوارث الطبيعية

كلما ان احلكومة اجلزائرية وشركة سونطراك قامت بتسديد القروض اليت حصلت عليها اجلزائر من قبل املؤسسات املالية 
تعددة االطراف يف وقت مبكر خلفض ديوهنا اخلارجية وبالتايل فان بنك االستثمار االورويب قد استوىف  مجيع القروض اليت قدمها امل

 1والقروض اليت ال تزال موجودة تعود للقطاع اخلاص فقط وهذا ينطبق كذلك على البنك الدويل.، للقطاع العام
( حبوايل 2005-1995بنك االورويب لالستثمار للجزائر خالل الفرتة )حيث قدر امجايل القروض املمنوحة من قبل ال

 كما هو موضح يف اجلدول التايل:،  مليون أورو 1405
( 2005-1995(: المساعدات المالية المقدمة للجزائر من قبل البنك االوروبي لالستثمار خالل فترة )44الجدول رقم )

 الوحدة: مليون أورو
 المجموع 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات
القروض 

الممنوحة من 
قبل البنك 

األوروبي 
 لالستثمار

100 115 335 30 0 143 225 227 230 0 10 1405 

Source :commission européenne, instrument européenne de voisinage et de partenariat, Algérie, 

document de stratégie 2007-2013 et programme indicatif national 2007-2010, p 20. 
 2حيث وجهت هذه القروض لتمويل العمليات التالية:

 .تطوير اهلياكل االقتصادية عن طريق قروض طويلة االجل وبشروط مقبولة -
 مشاريع محاية البيئة مع نسبة فوائد منخفضة للقروض املمنوحة لتمويل هذه املشاريع. -
ريق املسامهة عن طأو ، سواء عن طريق القروض املمنوحة من األموال اخلاصة للبنك األورويب، تطوير القطاع اخلاصتدعيم و  -

 من خالل اجلدول التايل: بعضها ستثمار يف اجلزائر ميكن توضيحاما التدخالت املالية للبنك األورويب لال ،ةر برؤوس األموال اخلط
 
 
 
 

                                                           
1
 :  Commission européenne, instrument européen de voisinage et de partenariat, Algérie, Document de 

stratégie 2007-2013 et programme indicatif national 2007- 2010,p19 
2
 : Commission européenne, partenariat euro-med, Algérie, Document de stratégie 2002-2006 et programme 

indicatif national 2002- 2004,p16 
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 (2003-2001ويلية للبنك األوروبي لالستثمار في الجزائر خالل الفترة )(: النشاطان التم45الجدول رقم )
 .الوحدة: مليون أورو

 المنطقة قيمة القروض الميادين السنة
 اجلزائر العاصمة 225 قطاع املياه الصاحلة للشرب 2001

2002 

 اجلزء اجلديد من الطريق 70 غرب-الطريق السريع شرق
 زائر العاصمةاجل 50 تنمية املناطق الريفية

 اجلزائر العاصمة 45 متويل اعادة بناء املناطق املتضررة من الفيضانات
 اجلزائر 61.8 متويل املؤسسات الصغرية

 املناطق املتضررة من الزلزال 230 متويل إعادة بناء املناطق املتضررة من الفيضانات  2003
 اجلزائر 4.2 متويل املؤسسات الصغرية

  686 مجموع ال 2001-2003
، المنظومة المالية األوروبية والتعاون االقتصادي العربي متطلبان أساسيان إلرساء قواعد الشراكة االورو متوسطية، بن ساسي الياس وقريشي يوسف المصدر: 

منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات ، روبية" كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األو يبمداخلة مقمة ضمن الندوة الدولية حول "التكامل االقتصادي العر 
 .630ص ، 2004ماي  08/09يومي ، سطيف، جامعة فرحات عباس، واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب الصغرية

مبعىن ان اجلزائر  %47( بـ 2002-1996قدرت خالل الفرتة )البنك االورويب لالستثمار  كما ان نسبة تسديد قروض
 1ويعود سبب ضعف نسبة التسديد حسب املفوضية األوروبية إىل ما يلي:، مليون اورو 350.808ليا على حتصلت فع

 .التأخر الكبري يف تنفيذ برنامج اخلوصصة من قبل السلطات -
ستعمال طريقة التمويل برؤوس االموال ذات املخاطرة يف اجلزائر بشكل واسع وهو ما أدى إىل عدم استخدام املوارد ا قلة -

 الية املخصصة من قبل البنك للجزائر بصورة كلية.امل
 تمويالت الهيئة األوروبية المتوسطية لالستثمار والشراكة في الجزائر .3

مليار أورو للدول  14.2متويل مببلغ  قدمتكما ذكرنا يف الفصل االول ان اهليئة األوروبية املتوسطية لالستثمار والشراكة 
 .(2012-2002املتوسطية الشريكة خالل الفرتة )

مليار أورو لدعم قطاع الطاقة واملياه وقطاع النقل  2.1حوايل   FEMIPمن خالل  لالستثمارحيث قدم البنك االورويب 
خاصة مشاريع ، 1980فاهليئة األوروبية املتوسطية لالستثمار والشراكة كانت متويل املشاريع يف اجلزائر منذ سنة ، وقطاع الصناعة

من اجل املشاركة يف  2003والزلزال الذي حدث سنة  2000من دورها يف اجلزائر بسبب الفيضانات سنة وعززت  القطاع العام
حيث ميثل قطاع احملروقات )النفط والغاز( املصدر الرئيسي للدخل يف  2، اعادة بناء البنية التحتية ودعم التنمية االجتماعية واالقتصادية

مما يستوجب على الدولة ختصيص برنامج للنفقات العامة هبدف التنويع يف مصادر ، تمن الصادرا %97االقتصاد اجلزائري بنسبة 
 دخل االقتصاد اجلزائري ومنه خلق فرص عمل من خالل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 ، ات العامةقامت اجلزائر بتسديد كامل قروضها السيادية وباإلضافة إىل اعتمادها على متويلها الذايت لالستثمار   2005ففي 
من خالل أو  حيث استمر البنك االورويب لالستثمار يف دعم القطاع اخلاص وتطور االعمال من خالل استثمار راس املال مباشرة

وهلذا فهي حباجة  فاملؤسسات الصغرية واملتوسطية هلا دور كبري يف االقتصاد اجلزائري، االقليميةأو  دعم صناديق االستثمار احمللية
 فرص لالستثمار ومن مث املسامهة يف راس املال. من لالستفادة

                                                           
1
 : Commission européenne, instrument européen de voisinage et de partenariat, Algérie, Document de 

stratégie 2007-2013 et programme indicatif national 2007- 2010,p32. 
2
 : Commission européenne d’investissement, les financements de la FEMIP en  Algérie, ,p01 site d’internet : 

www.bei org/femip.consulte le 20/04/2014 à 23 :00. 

http://www.bei/


 االقتصاد الجزائري واتفاقية الشراكة االورو جزائرية                                            الفصل الثاني:

178 

ونفس الشيء بالنسبة للهيئة األوروبية املتوسطية لالستثمار والشراكة فهي تسعى للمشاركة يف مشاريع القطاع العام واخلاص 
 لقطاع الطاقة السيما يف املشاريع ذات االولوية من اجل تدعيم سالمة مشرتيات الطاقة األوروبية.

ن للهيئة األوروبية املتوسطية لالستثمار والشراكة اهتمامات اخرى من خالل تعاوهنا مع اجلزائر كتقدميها للمساعدات كما ا
حيث يعترب ، اجهها الدول املتوسطية الشريكةخمتلف الدراسات االقليمية ملعاجلة املشاكل اليت تو أو  الثقيلة اليت ترافق تنفيذ املشاريع

 نحه من طرف البنك االورويب لالستثمار لدعم قطاع الطاقة يف الدول املتوسطة.اكرب قرض مت م زميدا غا
مليون أورو بناء وتشغيل خط انابيب يف املياه العميقة بني ساحل بىن  500حيث منح البنك االورويب لالستثمار قرض بقيمة 

 صاف يف اجلزائر واملرييا يف اسبانيا.
وهو اكرب قرض مت منحه من طرف البنك االورويب ، ية املتوسطية لالستثمار والشراكةويتم متويل ذلك من خالل اهليئة األوروب

 لالستثمار لدعم قطاع الطاقة يف املنطقة.
ومما يسمح للجزائر بزيادة صادراهتا للغاز الطبيعي لتلبية الطلب املتزايد يف الدول األوروبية باإلضافة إىل تنويع مصادر املشرتيات 

 القدرة التنافسية يف السوق.ومنه املسامهة يف 
مليون أورو للصندوق "صندوق ملنطقة البحر االبيض املتوسط الثاين"  20الستثمار لقدم البنك االورويب   2012ففي عام 

حيث كان اهلدف من هذا الصندوق هو دعم املؤسسات الصغرية ، مليون أورو حيث استهدف اجلزائر 120قدره  مببلغ امجايل
 توضيحميكن و ، 1ودخول أسواق جديدة حىت تصبح رائدة، لتطوير نشاطاهتا  ع راس ماهلا على املستوى االقليميواملتوسطة لتوسي

 ( من خالل اجلدول التايل:2012-2002للجزائر خالل الفرتة ) FEMIPمتويالت 
 الوحدة: مليون أورو( 2012-2002للجزائر خالل الفترة ) FEMIP(: تمويالت 46الجدول رقم )

 المبلغ القطاع عالمشرو  
 66 الصناعة خاص لإلسمنتالشركة الجزائرية  2003
 46 البنية التحتيةو  النقل عام التعمير بعد الزلزال 2003
 12.5 الصناعة خاص -IIالمرحلة – لإلسمنتالشركة الجزائرية  2004
 10 القطاع املايل خاص مشروع التأجير التمويلي بالمغرب العربي 2005
 2 القطاع املايل خاص الجزائرية للعصائرالشركة  2007
 500 الطاقة خاص خط انابيب ميد غاز 2010

 636.5 ــــــــوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــــمـــــجــــــــمـــــــــــــــــــــــــــ
 .pp 61M.I.P. Rapport annuel 2012E.F ,-62-63-64                                    : عتماد علىباال الطالبةمن اعداد لمصدر: ا

 
 (2012-2002خالل الفرتة ) FEMIPائر يف إطار صندوق الدعم اخلاص بـ ز لنشاطات املقدمة للجاكما ميكن توضيح 

 من خالل اجلدول التايل:
 
 

 
 

                                                           
1
 : Banque européenne d’investissement, les financements de la FEMIP en  Algérie, ,p p 02 -03 site d’internet : 

www.bei org/femip.consulte le 10/04/2014 à 23 :00. 

http://www.bei/


 االقتصاد الجزائري واتفاقية الشراكة االورو جزائرية                                            الفصل الثاني:

179 

 FEMIPائر في إطار صندوق الدعم الخاص بـ ز للج(: النشاطات المقدمة 47الجدول رقم )
 .الوحدة: ألف اورو                          (       2012-2002خالل الفترة )                                               

 قيمة العقد موقع المشروع عمليات المساعدة الفنية 
ك االستثمار االورويب يف فريق التوجيه يف انشاء شركة راس املال االمنائي "وجود بن 2004

 الشركة"
 50 سونطراك

اعادة حتديد خطة ادارة النفايات الصلبة يف مدينة البويرة وحتديد الدعم التقين  2005
 ومتطلبات التدريب على املستوى الوطين

 149 وزارة البيئة

 2996 الوكالة الوطنية للطرق السريعة -وعوحدة ادارة املشر –الوكالة الوطنية اجلزائرية للطرق السريعة  2005
 199 وزارة البيئة تنفيذ خطة ادارة خملفات النفايات الصلبة يف والية وهران 2006

 3394 وعــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــالم
                  pp 66 , F.E.M.I.P, rapport annuel 2012-67-68                                  باالعتماد على: الطالبةمن اعداد المصدر: 

 

مليار أورو مقارنة  5.887فان اجلزائر احتلت املرتبة االوىل مبيلغ  2004للمشاريع املتعلقة بسنة  FEMIPمن خالل تقرير 
وهذا على مستوى املنطقة املتوسطية للدول النامية متبوعة باملغرب ، مليار اورو 2.519اليت بلغت فيها االستثمارات  2003بسنة 

 138أورو للفرد يف اجلزائر مقابل  190مليار اورو حيث ترتجم هذه املبالغ من االستثمارات االجنبية املباشرة مبتوسط  4.032بـ 
 1.أورو يف املغرب

 2005يئة األوروبية املتوسطية لالستثمار والشراكة يف ماي كما استفادت اجلزائر يف إطار الصندوق االستئماين اخلاص باهل
 2ألف اورو لدراسة حصول الشركات الصغرية على األشكال املستدامة للتمويل اخلارجي )القطاع املايل(. 195مببلغ 

حتسني احتياطي ، ورغم ما بذلته اجلزائر يف السنوات األخرية من إصالحات وحتقيق توازن اقتصادي مايل رغم كل هذه األرقام
وحتقيق معدل منو يف الناتج الداخلي اخلام  %2.8ومستوى تضخم منخفض  2003مليار دوالر سنة  32.9الصرف الذي بلغ 

PIB  يف بداية  %30واخنفاض مستوى البطالة بعد ان قاربت ، مليار دوالر 22واخنفاض مستوى املديونية األجنبية إىل  %6بـ
ققة يف هذا اجملال أقل من مستوى التطلعات وال تكاد تذكر بالنظر إىل ما متلكه اجلزائر من مؤهالت التسعينات تبقى النتائج احمل

 3وموارد.
 ائرز ( في الجIEVPوالشراكة ) وارتمويالت الوسيلة األوروبية للج .4

، كل الربامج السابقة  مت اعتماد أداة مالية جديدة لتعويضإطار السياسة األوروبية للجوار  كما ذكرنا يف الفصل االول انه يف
فاجلزائر بالرغم من امتناعها على إمضاء عقود السياسة األوروبية للجوار اال اهنا استفادت من خمصصات مالية من خالل الربنامج 

( حيث مت توجيه املبالغ املالية املقدمة 2013-2011( والربنامج التوجيهي الوطين للفرتة )2010-2007التوجيهي الوطين للفرتة )
( لثمانية جماالت وذلك 2013-2007ني للفرتة )يللجزائر يف إطار السياسة األوروبية للجوار من خالل الربناجمني التوجيهيني الوطن

 4حسب تقرير املفوضية األوروبية كما يلي:
 .اإلصالح يف اجملاالت املتعلقة حبقوق اإلنسان -

                                                           
 .09ص  ،2003 ،اجلزائر ،ديوان الوطين للمطبوعات اجلامعية ،المدخل إلى السياسات االقتصادية الكلية ] دراسات تحليلية تقييمية[ ،د اجمليد قديعب:  1

2  : FEMIP ,rapport annuel 2012,op cit, p 70. 
 – 147ص ص  ،2006 ،04العدد  ،اجلزائر ،جملة االقتصاد واجملتمع ،امية ) مع االثارة للجزائر(العولمة المالية واالستثماريات األجنبية المباشرة في الدول الن ،بولعيد بعلوج : 3

148. 
4:Algérie-Dossier :programme indicatif national , site d’internet : www.bei en/mainmet-php ?id=339 , id-type=9 

.consulte le 26/04/2014 à 18 :00. 
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 .اإلصالح يف جمال العدالة واهلجرة واإلرهاب -
 .القتصادالتنويع يف ا -
 .التنمية املستدامة -
 .تطوير قطاع التعليم -
 .تعزيز وتقوية الربامج االجتماعية -
 .التسهيالت يف قطاع التجارة -
 تطوير البنية التحتية -

استفادت اجلزائر من خمصصات مالية من خالل الربنامج التوجيهي :(2010-2007البرنامج التوجيهي الوطني ) .1.4
مليون أورو حيث مت توزيع هذا املبلغ   220ر الوسيلة األوروبية للجوار والشراكة مببلغ ( يف إطا2010-2007الوطين للفرتة )

 1كااليت:
 مليون دج حيث خصص للمشاريع التالية: 113من املبلغ االمجايل لدعم التنمية االقتصادية والتوظيف مببلغ  51% -
 حتسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
 حتديث وعصرنة الوكالة الوطنية للشغل االهتمام بالشغل عن طريق. 
 بعض الصناعات وبالتايل الرفع التدرجيي والدائم للصادرات خارج قطاع احملروقات، السياحة، الزراعة، تنويع االقتصاد. 
 مرافقة اتفاق الشراكة. 
عاملية اليت حتكم التسيري مليون أورو من خالل ادخال املعايري ال 17من املبلغ االمجايل لتحديث وعصرنة القضاء مببلغ  8% -

 .وتساعد املساجني على اعادة االندماج يف احلياة االقتصادية واالجتماعية للدولة
 مليون أورو حيث وزع كما يلي:  90من املبلغ االمجايل لتدعيم وتعزيز اخلدمات العامة االساسية مببلغ  41% -
 اعادة تنظيم قطاع الصحة. 
 ال الصرف الصحي ومعاجلة املياه.تعزيز وتقوية برنامج احلكومة يف جم 

وميكن توضيح املبالغ املالية املخصصة للمشاريع والنشاطات املمولة من قبل الوسيلة األوروبية للجوار والشراكة من خالل 
 ( من خالل اجلدول التايل:2010-2007الربنامج التوجيهي الوطين للفرتة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 : Commission européenne ,instrument européen de voisinage et de partenariat,  Algérie, document de 

stratégie 2007-2013 et programme indicatif national 2007-2010, p32. 
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 .الوحدة: مليون اورو               (2010-2007الوطني للفترة )(: البرنامج التوجيهي 48الجدول رقم )
 

 النسبة 2010 2009 2008 2007 المبلغ المخصص المشاريع
 % 8    17 17 اعادة االندماج االجتماعي و  عصرنة القضاءو  تحديث

دعم التنمية 
االهتمام و  االقتصادية
 بالتوظيف

 املتوسطةو  حتسني تنافسية املؤسسات الصغرية

113 

40 40 
   

  24   24 التوظيفو  عصرنة الوكالة الوطنية للشغلو  حتديث % 51
   25  25 تنويع االقتصاد

 24    24 مرافقة اتفاقية الشراكة

تعزيز الخدمات و  دعم
 العامة االساسية

 دعم قطاع التعليم العايل
90 

30   30  
   30  30 اعادة تنظيم قطاع الصحة % 41

 30    30 م قطاع املياهدع
 %100 54 54 55 57 220 المجموع

 باالعتماد على:  الطالبةمن اعداد المصدر : 

- Revue de la coopération bilatérale entre  l’Algérie et l’Union européenne   , p p 0 5-06, site 

d’internet : http://www.radioalgerie.dz/fr/images/pdf/revue_cooperation.pdf  consulte le 20/04/2014 à 

11.30. 

كما استفادت اجلزائر من خمصصات مالية من خالل الربنامج : ( 2013-2011)البرنامج التوجيهي الوطني  .2.4
 57.33استفادت مببلغ و مليون أورو  172سيلة األوروبية للجوار والشراكة مببلغ ( يف إطار الو 2013-2011التوجيهي الوطين )

 55( واليت استفادت من خالهلا اجلزائر بـ 2010-2007مقارنة بالفرتة ) %4.2مليون اورو كمتوسط سنوي مما ميثل زيادة بنسبة 
 1( كااليت:2013-2011لفرتة ) حيث مت توزيع ميزانية الربنامج التوجيهي الوطين، مليون أورو كمتوسط سنوي

 مليون أورو ومت ختصيصه للمشاريع التالية: 74من املبلغ االمجايل لدعم التنمية املستدامة وقطاع الثقافة مببلغ  43% -
  البيئةمحاية. 
 محاية وتقييم الرتاث الثقايف. 
 رتفعات الوسطى من غرب اجلزائردعم التنمية االجتماعية واالقتصادية يف املناطق اجلبلية واملناطق الشمالية وامل. 
 مليون أورو ومت ختصيصه للمشاريع التالية: 98من املبلغ االمجايل لدعم النمو االقتصادي والعمالة مببلغ  57% -
 دعم واصالح قطاع النقل. 
 مرافقة اتفاقية الشراكة. 
 )دعم واصالح مصايد االمساك وتربية االحياء املائية )دعم قطاع املياه. 

 ح ذلك أكثر من خالل اجلدول التايل:وميكن توضي
 
 
 

                                                           
1
 : Commission européenne , instrument européen de voisinage et de partenariat,  Algérie, programme indicatif 

national 2011-2013, p p  08 -0 9. 

http://www.radioalgerie.dz/fr/images/pdf/revue_cooperation.pdf
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 الوحدة: مليون أورو          (      2013-2011لفترة )ل(: البرنامج التوجيهي الوطني 49الجدول رقم )                    
 

 النسبة المبالغ المخصصة البرنامج

دعم التنمية 
قطاع و  المستدامة

 الثقافة

 محاية البيئة

72-76 

-+/ 30 

-+/ /+- تقييم الرتاث الثقايفو  محاية 43% 20 

املناطق و  االجتماعية يف املناطق اجلبليةو  دعم التنمية االقتصادية
/+- املرتفعات الوسطى من غرب اجلزائرو  الشمالية 20 

دعم النمو 
 العمالةو  االقتصادي

 اصالح قطاع النقلو  دعم
96-100 

-+/ 38 
-+/ /+- مرافقة اتفاقية الشراكة 57% 30 

/+- تربية االحياء املائية(و  اصالح قطاع املياه) مصايد االمساكو  دعم 30 
 100% 172 المجموع العام

 :من اعداد الطالبة باالعتماد علىالمصدر :

- Commission européenne , instrument européen de voisinage et de partenariat, Algérie, 

programme indicatif national 2011-2013,p08. 

 

 ثالثا: الجانب التقني التفاقية الشراكة االورو جزائرية 
ائر لتهيئة املناخ املالئم للرتقية االستثمارات ز بالرغم من التسهيالت واحلوافز املمنوحة للمستثمرين األجانب بعد جهود اجل

ة العراقيل اليت تواجه بيئة االستثمار األجنيب املباشر اال انه تبقى ضرورة مواجه، األجنبية خاصة يف إطار الشراكة مع االحتاد األورويب
 عملية أساسية لالستفادة من اتفاقية الشراكة مع االحتاد االورويب.

 تطور تدفقات االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر  .1
برنامج ميدا والوسيلة مسامهة االستثمار األجنيب املباشر خالل املساعدات املالية خاصة يف إطار  قبل التطرق إىل حتليل

( من  2013-1990 )سنقوم بتوضيح تطور تدفقات االستثمار االجنيب املباشر يف اجلزائر خالل الفرتة ،والشراكة واراألوروبية للج
 :اجلدول والشكل املوالينيخالل 
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 (2012-1970(: تطور تدفقات االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر خالل الفترة )50الجدول رقم)
 .مليون دوالر أمريكي:الوحدة 

 تدفقات االستثمار االجنبي المباشر السنوات  تدفقات االستثمار االجنبي المباشر السنوات 
1970 40 1997 260 
1972 0 1998 501 
1974 400 1999 507 
1976 200 2000 437 
1978 150 2001 1196 
1980 400 2002 1065 
1982 -40 2003 634 
1984 0 2004 882 
1986 0 2005 1081 
1988 0 2006 1795 
1990 40 2007 1662 
1992 30 2008 2594 
1993 0 2009 2764 
1994 0 2010 2264 
1995 0 2011 2571 
1996 270 2012 1484 

 23187 المجموع
 :املراجع التاليةمن اعداد الطالبة باالعتماد على  املصدر:

- UNCTAD «World Investment Report 2013,Global value chaines: investment and trade for 

development ,united Nations, New York and Geneva,2013, p213. 

- UNCTAD «World Investment Report 2011: Non Equity modes of international production and 

development, united Nations 2011, p187 

- UNCTAD « WID.country profile, Algeria » ,November 2006, p4, site  d’internet : 

http://www.unctad.org/section/dite_fdistate/docs/wid_cp_dz_en.pdf    consulte le 04/05/2014 à 01 :50. 

- UNCTAD «World Investment Report 2012: Non Equity modes of international production and 
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 ( .50عتماد على معطيات اجلدول رقم)باال EXELمستخرج  المصدر:

 
 كما يلي : من خالل اجلدول والشكل نالحظ تطور تدفقات االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر عرب مرحلتني  

الستثمارات بشكل أساسي على قطاع احملروقات نظرا النعدام املوارد تركزت ا 1(:1994-1970المرحلة االولى: ) -
 1971املالية واخلربات والكفاءات املختصة يف هذا امليدان حيث اعترب القطاع املفضل لتوسيع االستثمارات االجنبية خاصة بعد قرار 

من الشركات االجنبية إىل  بالعديدوهذا ما ادى ، غاز(ال، واملتعلق بفتح رؤوس األموال األجنبية على هذا النوع من الصناعة )البرتول
 النقل والتكرير، االنتاج، توسيع نطاق االستثمار يف مشروعات االستكشاف

ونتيجة الزيادة يف اسعار النفط واإلجراءات  1980و 1970وقد ازدادت جاذبية قطاع احملروقات عامليا بعد ازمة النفط عامي 
ومنه التغلب ، زاد االهتمام باالستثمارات يف البنية التحتية للنفط والغاز، ربى واليت متتلك حقول نفطيةاحلمائية ضد شركات النفط الك

 .على نقص املوارد املالية
عقود أو  مل تكن اجلزائر تسمح للشركات األجنبية باإلنتاج حلساهبا اخلاص اال يف إطار عقود تقييم االنتاج 1992وقبل سنة 

ولذلك متيزت عشرية الثمانينات من القرن املاضي بغياب شبه كلي لالستثمارات ، مات لفائدة شركة سونطراكأخرى تتعلق بتقدمي خد
( ويعود السبب يف ذلك إىل اقرار السلطات اجلزائرية مطلع الثمانينات ملخطط اعادة تثمني 1995-1981االجنبية املباشرة )

والذي يعد برنامج طموحا لالستثمارات يف هذا  valorisation des hydrocarburesاالحتياطات النفطية يف اجلزائر 
 القطاع اال انه مل يكن كافيا وال مشجعا الستقطاب الشركات البرتولية االجنبية.

افز لفائدة املستثمرين االجانب وهذا يف اعادة التوازن الداخلي واخلارجي و اعتمدت اجلزائر مجلة من املزايا واحل 1994وبعد 
 2001.2سنة  01/03املعدل واملتمم باالمر 1993عث النشاط االقتصادي من خالل قانون والعمل على ب

عرفت هذه الفرتة تطورا معتربا لتدفق االستثمارات األجنبية املباشرة للجزائر إلى يومنا هذا(:  1995المرحلة الثانية: ) -
النفطي وما واكبه من عودة استثمارات الشركات البرتولية  وهذا راجع لسببني اثنني: األول يتعلق بتحرير جمال االستثمار يف القطاع

هتدف إىل االنتقال من االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق ، باشرة اجلزائر إلصالحات اقتصادية شاملةمبوالثاين يتعلق ، الدولية للجزائر
ستقرار االقتصادي يف بعض املؤشرات وتطبيق من خالل اال 3،وما تبع ذلك من انتعاش مؤشر االستثمار األجنيب املباشر يف اجلزائر

                                                           
1
 : CNUCED, Examen de la politique de l’investissement, Algérie, Genève 10, Suisse, nations unies, p p 06-07. 

 .252ص  ،مرجع سابق ،:ليليا بن منصور  2
 .132ص  ،مرجع سابق ،:بوهيدل سليم  3
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 .مليون دوالر امريكي: الوحدة ( 2012-1970)تطور تدفقات االستثمار االجنبي المباشر خالل الفترة (: 18)الشكل رقم

 تطور تدفق االستثمار االجنبي المباشر
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عزز من دور السلطات اجلزائرية يف دعم االستثمار األجنيب  مما 1،بية وإطار دعم مؤسسي أكثر مالئمةتشريعات ضريبية أكثر جاذ
األجانب إضافة  تقدمي العديد من املزايا والضمانات للمستثمرينو ، 2001املباشر من خالل برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي سنة 

 2إىل االتفاقيات الثنائية واملتعددة األطراف يف جمال االستثمار.
مليون دوالر  0من  1995تطور حجم تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة سنة   (18وكما نالحظ من خالل الشكل رقم )

 1999لذي عرفته البالد بعد انتخابات وهذا نتيجة االستقرار األمين ا، 2002مليون دوالر أمريكي سنة  1065أمريكي إىل 
هذا باإلضافة إىل بيع ، وكذلك االستقرار يف املؤشرات االقتصادية الكلية وما تبعها من حتفيزات خاصة اعتمدهتا اجلهات الوصية

 ندية.الرخصة الثالثة للهاتف النقال لشركة اوراسكوم املصرية وخوصصة شركات الصناعة احلديدية باحلجار لشركة اسبات اهل
مليون دوالر امريكي بعدما وصل  1662ائر إىل ز فقط اخنفض تدفق االستثمارات األجنبية املباشرة يف اجل 2007أما يف سنة 

 2794بقيمة  2009مليون دوالر أمريكي وهذا بسبب األزمة املالية العاملية ليصل إىل اعلى مستوى سنة  1795إىل  2006سنة 
االقتصاديني إىل خملفات بعض احملللني وهو راجع حسب  ،مليون دوالر 2264إىل  2010سنة  مليون دوالر أمريكي لينخفض يف

 .2010و 2009قانون املالية التكميلي لسنة 
 التوزيع الجغرافي لالستثمارات األجنبية المباشرة في الجزائر .2

وحتليل االستثمارات ، األموال املستثمرة فيها من اجل حتليل االستثمارات األجنبية الواردة إىل اجلزائر جيب التعرف على أهم رؤوس
 الواردة إىل اجلزائر حسب الدول املصدرة من خالل اجلدول التايل:

 (2013-2002(: توزيع المشاريع االستثمارية حسب الدول المصدرة خالل الفترة )51الجدول رقم )
 

 لمناصب الشغ النسبة مليون دج قيمة االستثمارات عدد المشاريع المنطقة

 11339 %3.79 76686 52  اوروبا

 37069 % 22,00 444845 205 االتحاد االوروبي

 5103 % 4,87 98580 34 اسيا
 3473 % 3,06 61850 10 امريكا

 35230 % 61,18 1237112 154 الدول العربية
 30 % 0,05 1000 1 افريقيا

 264 % 0,15 2974 1 استراليا
 1535 %  4,90 99117 11 متعدد الجنسيات

 94043 % 100 2022164 416 المجموع
 .ANDI2013باالعتماد على: الطالبةمن اعداد  المصدر :

من خالل معطيات اجلدول اليت تكشف عن مصادر املشاريع االستثمارية يالحظ ان حتتل املرتبة األوىل من حيث عدد 
مشروع  34مشروع مث اسيا بـ  154تليها الدول العربية بـ  من طرف االحتاد االورويب 205منها  مشروع 257املشاريع املسجلة بـ 

                                                           
1
 : Kaci chaouch titem, les facteurs d’attractivité des investissements directs étrangers en Algérie : Aperçu 

comparatif aux autres pays du maghreb, mémoire en vue d’obtention du diplôme de magister en sciences 

économiques, option : monnaie finance-banque, université mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou,2012,p 91 
2
 : Haid zahia, la politique d’attractivité des IDE en Algérie, cas de la banque : BNP Paribas, mémoire vue 

d’obtention du diplôme de magister en sciences économiques, option : finance internationale, université Alou-Bakr 

Belkaid-Tlemcen, 2011/2012, p63 
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من إمجايل املبالغ تليها  %61.16أما من حيث املبالغ املسجلة فنجد الدول العربية حتتل املرتبة االوىل بنسبة ، مشاريع 10وامريكا بـ 
 .%3.06تليها امريكا بـ  %4.87مث آسيا  %4.9مث استثمارات الشركات املتعددة اجلنسيات بـ  %47.79أوروبا بنسبة 

 من إمجايل املبالغ املستثمرة. %1حيث يالحظ ضعف االستثمارات اإلفريقية االسرتالية واليت مل تتجاوز يف جمموعها 
 الجزائري االقتصادالشراكة االورو جزائرية على  المطلب الثالث: اآلثار المتوقعة التفاقية

ر واالحتاد األورويب العديد من القطاعات االقتصادية وكذا التوازنات االقتصادية الكلية ائز قد ميس اتفاق الشراكة املوقع بني اجل
بالسلب على االقتصاد الوطين من خالل ثالث نواحي: التوازنات أو  وبالتايل حيمل هذا االتفاق آثار تعود باإلجياب، للدولة

 ديةاالقتصادية الكلية والقطاعات االقتصادية والقطاعات الغري اقتصا
 ثار االيجابية والسلبية المتوقعة التفاقية الشراكة االورو جزائريةأوال: األ

ميكن إعطاء تقييم مسبق التفاقية الشراكة االورو جزائرية من خالل استخالص أهم النتائج االجيابية والسلبية التفاقية الشراكة 
 االورو جزائرية وآثارها املتوقعة على االقتصاد اجلزائري.

 1:ايليمن بني أهم االجيابيات املنتظرة نذكر مااليجابية المتوقعة التفاقية الشراكة االورو جزائرية:  ثاراأل .1
هذا االتفاق سيغري نظرة العامل اخلارجي للجزائر باعتباره سيكون مبثابة تأمني وضمان يقلص من خطر الدولة ويشكل ضمانا  -

ني املتوسط والطويل يمما قد يشجع يف املد، جانب عموما واألوروبيني بشكل خاصالستقرار واألمن يف اجلزائر بالنسبة للمستثمرين األ
 على تدفق رؤوس األموال األجنبية إىل اجلزائر.

مواجهة املؤسسات اجلزائرية للمنافسة األجنبية من شانه ان حيثها على حتسني أدائها واالستفادة من الشراكة يف جماالت  -
 .لتسويق والتحكم يف التكنولوجيامتويل االستثمارات والتسيري وا

 .تشجيع االستثمار يف جمال البحث والتطوير -
 .تثمني املوارد البشرية خللق املزايا التنافسية -
ني املتوسط والطويل بإعداد برامج لتحديث الصناعة من خالل عمليات يإمكانية إعادة هيكلة االقتصاد اجلزائري يف املد -

وجذب االستثمار بتنويع الصادرات وحتسني نظم االدارة وتنظيم املنافسة ودعم برامج اخلوصصة وتوفري إعادة تأهيل املؤسسات اجلزائرية 
 الدعم التقين لتطوير احمليط االقتصادي وهو ما يستلزم مايلي: 

 والعمل على حصوهلا على شهادة املطابقة للمواصفات الدولية "، تأهيل املؤسسات اليت مل يطلها اإلفالسISO وحثها "
 على تطبيق إدارة اجلودة الشاملة.

  خوصصة القطاعات األقل كفاءة مبا يف ذلك القطاع املصريف وادخال عليه اساليب تسيري جديدة تتفق مع املعايري املعمول
 .هبا عامليا
 ن خالل الشراكة مع املؤسسات األوروبية واالستفادة من خربات يف خمتلف اجملاالت التسيريية والتكنولوجية والتسويقية م

 .زيادة الصادرات اليت سترتتب على فتح األسواق األوروبية الضخمة أمام املنتجات اجلزائرية
  خلق مناخ استثماري مناسب من خالل القضاء على البريوقراطية. 
 .إدخال املزيد من املرونة على القوانني االستثمارية مما يشجع االستثمار األجنيب املباشر 

لنظام منح ى ضمان توسيع حقوق اجلالية اجلزائرية يف أوروبا ووضع قواعد أكثر وضوحا ويسر هذا االتفاق سيساعد عل -
 .التأشريات 

 2.ان االتفاق يتضمن مواد متعلقة برتقية حقوق اإلنسان وترسيخ العمل الدميوغرايف وإقامة دولة القانون -
                                                           

 .65 -64ص ص  ،مرجع سابق ،الشراكة األورو متوسطية وأثرها على االقتصاد الجزائري ،زعباط عبد احلميد : 1
 .47ص  ،مرجع سابق ،:بوهيدل سليم  2
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 وكل هذا من شانه ان يؤدي إىل:
 .عيشة من خالل إتاحة مداخيل إضافية للسكانخلق مناصب شغل جديدة وحتسني مستوى امل -
 .السياحة وغريها(، االتصاالت، تفعيل خمتلف القطاعات االقتصادية مبا فيها اخلدمات )السيما النقل -
 وتنويعه. القتصاديبعث مؤسسات صغرية ومتوسطة مبا يسمح بإعادة بناء النسيج ا -
ومتثيلها وتطويرها ، ىل األسواق اخلارجية واستيعاب التكنولوجيا املتطورةالتحكم يف فنون التسيري والتسويق مبا يف ذلك النفاذ إ -

 ومنه حتسني القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
من اهم املالحظات املستخلصة من اتفاقية الشراكة  ثار السلبية المتوقعة التفاقية الشراكة االورو جزائرية: األ .2

 1االورو جزائرية نذكر ما يلي:
املساعدات االقتصادية واملالية( إال ان بقية اإلبعاد ، اقية تستند على بعدين كما ذكرنا سابقا )منطقة التبادل احلران االتف -

نظريا دون ان ترفق بوسائل عملية  زااإلنتاجية والبشرية والتغذية وبشكل عام العناصر الضرورية ملسالة التنمية املستدامة ال تشغل اال حي
 واقع.لتجسيدها على أرض ال

على الصعيد الكلي فان التفكيك التدرجيي للحقوق اجلمركية سيحرم اخلزينة العمومية اجلزائرية من مبالغ ضخمة رغم تزايد  -
كما ان تزايد املنتجات األجنبية ،  طلب املستهلك واملستعمل الصناعي اجلزائري على املنتجات اخلارجية عموما واألوروبية خصوصا

نه ان يقلص الطلب على هذه األخرية ويؤدي إىل إفالس العديد من املؤسسات اجلزائرية ومنه أزائرية من شومنافستها للمنتجات اجل
 زيادة البطالة.

وعلى صعيد النمو والتنمية االقتصادية فليس هناك اي مؤشر واقع يدعو إىل القول بان التبادل احلر هو حاجة حتمية وكافية  -
منها الداخلية واخلارجية اليت ال ميكن ، ى عوامل ومتغريات اقتصادية وغري اقتصادية عديدة أخرىاذ يبدو ان االمر يتوقف عل، للتنمية

 .التحكم فيها وال حىت التنبؤ هبا 
بل على العكس فان األوضاع ، على صعيد املعامالت اخلارجية ان اتفاق الشراكة ال يقدم شيئا إضافيا للمنتجات اجلزائرية -
دول أوروبا الوسطى والشرقية إضافة إىل منتجات  يف ستزيد من تعقد األمور، ف اليت خلقتها جولة االوروغواييف أوروبا والظرو  ةاجلديد

 بقية دول العامل.
 ثار المتوقعة على التوازنات االقتصادية الكليةثانيا: األ

أو   تعترب مؤشرات جناحهااليتو  ةإن تقييم نتائج التجربة اجلزائرية يف الشراكة تنطلق من املرتكزات االقتصادية هلذه الشراك
 فشلها.

تتمثل واردات  حيثيعترب االحتاد األورويب الشريك التجاري األول للجزائر  :ثار االتفاقية على التجارة الخارجيةأ .1
 االحتاد األورويب يف حني تتمثل صادرات اجلزائر إىل، السلع اإلنتاجيةو  املواد الغذائيةو  اآلالتو  اجلزائر من االحتاد األورويب يف املعدات

ع من عدم التكافؤ يف هذه منط التبادل يعكس نو و  على هذا األساس فإن حجمو  بعض املنتجات الصناعيةو  منتجاتهو  يف النفط
أما بالنسبة للصادرات اجلزائرية إىل االحتاد األورويب فمن املتوقع أن يواجه املصدر اجلزائري صعوبات جديدة للتعريف مبنتجاته ، العالقة

نظام و  معايري الصحةو  يف أسواق دول االحتاد األورويب إىل جانب الصعوبات اليت يواجهها يف الوقت احلايل كاملواصفات القياسية
 األسعار املرجعية...اخل.و  الرسوم اجلمركيةو  احلصص

                                                           
1
 .63 -62ص ص  ،مرجع سابق ،زعباط عبد احلميد : 
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ات اجلزائرية يف موقف جيعل املنتج سوفحيث أن األورو سيؤدي إىل تقليل نفقات اإلنتاج يف دول االحتاد األورويب فإن هذا 
هذا سيؤدي إىل حتول دول االحتاد األورويب إىل احلصول على بعض وارداهتا من الدول األعضاء و  تنافسي ضعيف أمام مثيالهتا األوروبية

يف نفس الوقت و  جودة عاليةو  ذلك ألهنا ستكون بسعر منخفضو  استغناؤها على احلصول عليها من اجلزائرو  يف االحتاد األورويب
فإذا ارتفع سعر صرف الدوالر مقابل األورو ، ستتأثر عوائد الصادرات اجلزائرية بسبب التقلبات يف أسعار صرف األورو مقابل الدوالر

فإن هذا يؤدي إىل زيادة عوائد الصادرات اجلزائرية أما إذا اخنفض سعر صرف الدوالر مقابل األورو فإن هذا سوف يؤدي إىل اخنفاض 
 1عوائد الصادرات.

حترير املبادالت سيمارسان ضغطا على و  إن التفكيك اجلمركي:2ثار االتفاقية على المالية العامة )ميزانية الدولة(أ .2
هذا من خالل التخفيض يف اإليرادات اجلمركية اليت تساهم حبصة هامة يف جمموع إيرادات الدولة غري إن تأثريها و  توازن املالية العمومية

هذا راجع إىل مدى احلماية املفروضة من قبل كل دولة إضافة إىل حصة االحتاد األورويب يف جتارة هذه و  خيتلف من دولة إىل أخرى
% من جمموع اإليرادات )أي 23.4الدول اخلاضعة للتخفيضات اجلمركية فعلى سبيل املثال متثل اإليرادات اجلمركية اجلزائرية نسبة 

% حيث متثل نسبة 65االحتاد األورويب من جمموع الواردات اجلزائرية متثل نسبة  أن حصةو  % من الناتج احمللي اإلمجايل(2.7بنسب 
و بالتايل فإن التخلي ، % من الناتج احمللي اإلمجايل1.8% من جمموع اإليرادات أي بنسبة 15.2اإليرادات اجلمركية هلذه الواردات 

ما تنص عليه اتفاقية الشراكة سيؤدي إىل خسارة مالية فورية إليرادات عن احلماية اجلمركية على الواردات الوافدة من االحتاد األورويب ك
 % من الناتج اإلمجايل.2.2مليار دوالر سنويا أي بنسبة  1.4امليزانية مبقدار 

إن اتفاقية الشراكة األورو جزائرية حيتمل أن تؤدي إىل  :ميزان المدفوعاتو  االستثمارو  ثار االتفاقية على االدخارأ .3
الرسوم اجلمركية اليت تشجع االستهالك من خالل توفري السلع االستهالكية كما تؤدي و  دخرات بفعل إلغاء القيود الكميةامتصاص امل

حتسني و  األجنبية( قصد توسيعو  أيضا إىل تنامي حجم االستثمارات بفعل دخول املزيد من التدفقات الرأمسالية إىل الداخل )الوطنية
منه جذب و  النشاط االقتصادي منو ضخ استثمارات كبرية لتوفري البىن التحتية اليت تساعد علىهذا ما يتطلب و  طاقات اإلنتاج

لكن ينبغي التنبيه إىل أمر مهم يتمثل يف أن جين هذه املكاسب لن يكون إال إذا مت ، تدفقات أكرب من االستثمارات األجنبية املباشرة
هذا من و  يه االستثمارات الوطنية األوروبية إىل القطاعات االقتصادية اجلزائريةمرافقة هذا التحرير بسياسة توجيهية حتدد أسلوب توج

 أجل تفادي الدخول املكثف لرؤوس األموال األجنبية املضاربة القصرية املدى.
 على هذا األساس سوف تؤثر هذه االتفاقية على ميزان املدفوعات من خالل خمتلف العمليات اخلاصة بالعمليات التجاريةو 

األثر الثاين ، اما زيادة الرأس املال املاديو  رؤوس األموال األجنبية اتينعكس يف تدفقساألثر األول الذي ميكن تسجيله ، فلرأمساليةاو 
 3يكمن يف سد حاجيات السوق الوطنية إذا ما وجهت هذه االستثمارات األجنبية إىل القطاعات اليت حتل حمل الواردات. 

هذا يعين مناصب شغل جديدة هذا هو االعتقاد السائد عند ، مشروع جديد :األجورو  ةثار االتفاقية على العمالأ .4
العمل عالقة جد معقدة ففي حالة اجلزائر فإن و  أغلبية الناس إال أن الدراسات األكادميية بينت أن العالقة بني االستثمار األجنيب

هي أن هذا و  شراكة سيكون هلا أثر اجيايب يف حالة واحدة فقطأغلب املؤسسات تستورد جل مواردها األولية من اخلارج لذا فإن ال
اليت تعتمد فقط على و  املنتوج ال تنتجه إال هذه املؤسسة )املؤسسة املشرتكة( فإذا كانت تنتجه بعض املؤسسات األخرى احمللية

أقل و  كة تكون منتجاهتا أعلى جودةتكنولوجيا قدمية فإن عمال هذه املؤسسات سيكونون مهددون بالبطالة حبكم أن املؤسسة املشرت 

                                                           
1
 . 13ص  ،مرجع سابق ،رقيبة سليمة : 

2
 .405ص ،مرجع سابق، تقيمية التفاقيات الشراكة العربية االورو متوسطيةو  دراسة تحليلية ،عمورة مجال : 

3
 .423-422ص ص  ،: املرجع السابق 
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هي بدورها تؤدي إىل اختفاء املؤسسات و  غري اجلمركية سيؤدي إىل رفع املنافسةو  فضال على أن تفكيك احلواجز اجلمركية1، تكلفة
 2األقل منافسة.

اخنفاض العرض بالنسبة ف، أما بالنسبة لألجور فاالنفتاح االقتصادي قد يؤدي إىل إحداث نفس اآلثار كما هو بالنسبة للعمالة
خصوصا بالنسبة لقطاعات اإلنتاج الوسيطية ، للقطاعات غري احملمية بسبب منافسة الواردات سيؤدي إىل الضغط على أجور العمال

اليت دخلت فعال يف عملية و  سوف ميس ذلك أساس النشاطات النهائيةو  بينما القطاعات اليت ستعرف انتعاشا سيكون األثر عكسي
 3.املواد الغذائية ....اخلو  االنفتاح كفروع املالبسو  التحرير

ذلك العتبارات و  املتعاملة مع اجلزائرو  إن الدول األوروبية تعترب من أهم الدول الدائنة 4:ثار االتفاقية على المديونية أ .5
إال أننا نشري ، يونية اخلارجية للجزائرميكن القول أن عملية انطالق األورو سيكون هلا حتما تأثري على املدو  اقتصاديةو  جغرافيةو  تارخيية

اليت سوف حتول كمية منها و  املديونية بالعمالت األوروبيةو  اليت أغلبها دوالراتو  إىل وجود مفارقة بني اإليرادات الناجتة عن التصدير
ذلك ناتج عن تقلبات سعر و  يةإمكانية ارتفاع املديونو  إىل األورو مما سيؤدي بالتأكيد إىل عدم اليقني حول قيمة الديون احلقيقية

 األورو مستقبال.و  الصرف للدوالر مقابل العمالت األوروبية

 ثار المتوقعة على القطاعات االقتصاديةاألثالثا: 

 ما يرتتب عليها من  اثار على املستوى الكليو  ان اتفاقية الشراكة االورو جزائرية متس العديد من القطاعات االقتصادية
 املستوى اجلزئي.و 

حتديات معتربة على املؤسسات الصناعية على و  إن هذا االتفاق ميثل فرصا :5ثار االتفاقية على القطاع الصناعيأ .1
االتفاقية على ديناميكية الصادرات اجلزائرية ختتلف حسب نوعية السلع هذه ثار ، فأتنويع املنتجاتو  مستوى تنويع األسواق التنافسية

األسواق األوروبية فنمو األسواق األوروبية سيكون جد مالئم للصادرات ذات مرونة الطلب  درجة كفاءهتا على مستوىو  املصدرة
العالية ألن املنافسة على مستوى السوق األوروبية تبقى مفتوحة خصوصا أن اجلزائر تسعى لفتح تدرجيي للسوق احمللي على السلع 

، لتبادل احلر سريفع من إمكانية دخول السلع األجنبية للسوق احملليالصناعية األوروبية على أساس املعاملة باملثل فإقامة منطقة ا
حيث تظهر اآلثار الديناميكية لالتفاقية  ،الصناعة هي القطاع الذي سيظهر فيه تأثري منطقة التبادل احلر عند دخوهلا حيز التطبيقف

 على قطاع النسيج الصناعي كما يلي: 

 حسب األمهية النسبية لإلنتاج و  نزع احلماية ستكون مهمة من منتوج إىل آخرآثار و  كل السلع الصناعية هي اآلن حممية
 .احمللي املعين باحلماية

 يف و  سلع االستهالكو  الصعوبات الرئيسية اليت ميكن إظهارها من االخنفاض اجلمركي تقع يف قطاعات السلع الوسيطية
 قطاع سلع التجهيز.

 اء الصناعيةاالخنفاض اجلمركي سيعمل على رفع كفاءة األد. 

                                                           
 

ختصص تسيري  ،ريمقدمة لنيل شهادة املاجست رسالة ،2000/2004دور الشراكة في تحسين أداء المؤسسات الصناعية دراسة حالة مجمع صيدال  ،شوخيي إمساعيل: 1
 .164- 163ص ص ، 20042003/، بسكرة، جامعة حممد خيضر، كلية العلوم االقتصادية،  املؤسسات

2
 .423ص  ،مرجع سابق، تقيمية التفاقيات الشراكة العربية االورو متوسطيةو  دراسة تحليلية ،عمورة مجال:  

3
 .11ص  ،مرجع سابق ،: قطاف ليلى 

4
 .13 -14ص ص ،مرجع سابق ،: رقيبة سليمة 

5
 .12-11صص  ،املرجع السابق : 
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هذا لوجود و  إن القطاع الزراعي يعاين من عدم القدرة على تلبية الطلب الداخلي :ثار االتفاقية على القطاع الزراعيأ .2
 .النقلو  أنظمة التربيد :نقص الطرق احلديثة للتخزين مثلو  بالتايل ضعف املردوديةو  نقص املكننة1نقائص منها: 

خاصة مع كرب حجم الواردات الزراعية لذا البد و  ف تؤثر بصفة واضحة على هذا القطاعلذا فإن تطبيق اتفاقية الشراكة سو  
من بني اجيابيات هذه االتفاقية على القطاع الزراعي و ، تطوير أنظمة اإلنتاج الفالحيةمن وضع برنامج لتطوير هذا القطاع من خالل 

 ما يلي:

 وبية.واجهة املنافسة األور مل تطويرهو  االهتمام هبذا القطاع 

 خاصة مع توفري اجلودة يف املنتجات اجلزائريةو  توسيع فرص التصدير. 

جزائرية  انطالقا من  ورواالتظهر التأثريات النامجة عن إنشاء منطقة التبادل احلر  : 2ثار المتوقعة على قطاع الطاقةاأل .3
ة لقطاع احملروقات يف ظل آليات التحرير التجاري بني هذه التبعية الشديدف، النصيب العام لإليرادات من احملروقات يف ميزانية الدولة

من % 98على حجم املداخل اليت تشكل حوايلللتقلبات الفجائية ألسعار البرتول يف األسواق الدولية مما سيؤثر  ةالطرفني عرض
 إنشاءجراء  األوريب االحتادو  رعملية التفكيك اجلمركي بني اجلزائ االخنفاض احلاصل  يف اإليرادات األخرى اثر ومع، الدولة إيرادات

 .العقبات باالقتصاد اجلزائريو  الدولة بشكل حاد مسببة العديد من االختالالت ميزانيةاخنفاض موارد  إىلمنطقة تبادل حر ستؤدي 
 أنهلذا يتوقع ، شريك جتاري أوليتعامل االحتاد االورويب مع اجلزائر باعتباره  ثار المتوقعة على القطاع المالي:األ .4

خاصة بعد التعامل الفعلي بالوحدة  جزائريةيرتفع حجم استثمارات االحتاد االورويب يف اجلزائر بعد تطبيق اتفاقية الشراكة االورو 
املنتجات اجلزائرية مما سيؤثر اجيابيا على الصادرات  أسواقالنقدية "االورو" نظرا ملا يرتتب عنه من انعكاسات اجيابية على توسيع نطاق 

كما سيعمل ،  زيادة تنافسية املؤسساتو  األسعاراخنفاض  إىلاليت ستؤدي بدورها  اإلنتاجيةية نتيجة اخنفاض تكاليف العمليات اجلزائر 
وبني الدوالر ، الصرف بني العمالت املختلفة لدول اجملموعة األوروبية سابقا أسعاراالورو على التقليل من املخاطر املتعلقة بتقلبات 

 عرضة للتقلبات يف السوق الدولية. أكثرهاو  الية لتسوية معظم املعامالت الدوليةباعتباره العملة امل
 3يلي: من بني امتيازات اتفاق الشراكة املدرجة يف هذا اجملال ميكن ذكر ماو 

مع  الكفاءات الفنية املؤهلة للتعاملو  احلد من االحتياطات القائمة يف هذا القطاع وذلك بتوفري اخلرباتو  تقوية املنافسة -
 املالية الدولية. األسواق

 املصرفيةو  اخلدمات املالية أسواقمراكز لتبادل املعلومات حول  بإنشاءذلك و  التصدير للخدمات املصرفيةو  توسيع التوجيه -
 موردي اخلدمات املصرفية. أماماجلزائرية بشكل كبري  األسواقذلك نتيجة النفتاح و  تطوير القطاع املصريف اجلزائريو 

 :تتمثل فيما يلياملايل فو  على القطاع املصريف األورويباالحتاد  إىلاالنعكاسات السلبية الناجتة عن انضمام اجلزائر  أما     
وهذا ما يؤدي إىل ، نتيجة لفتح األسواق األجنبيةتزايد املخاطر على القطاعات املصرفية احمللية يف ظل توفري املصارف  -

خسارة   إىلالدخول يف عمليات خطرية قد تؤدي  إىلالذي يدفعها  األمرضغوط املنافسة  جعل املصارف احمللية الصغرية حتت وطأة
 حىت اإلفالس. أو  كبرية

 

                                                           
1
انعكاسات الشراكة األورو و  مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "آثار ،اثارها على المؤسسات االقتصادية الجزائريةو  الشراكة االورو جزائرية ،بورغدة خسني  وقصاص الطيب : 

 .8ص  ،2006نوفمرب  13/14يومي ، سطيف، جامعة فرحات عباس، املتوسطة"و  ةعلى منظومة املؤسسات الصغري و  جزائرية على االقتصاد اجلزائري
2
  .11ص،مرجع سابق،مساي عليو  رميدي عبد الوهاب:  

3
 .12ص ،املرجع السابق:  
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 ثار المتوقعة على القطاعات غير االقتصاديةاألرابعا: 

املتوسطيني إىل  تتيح الربامج املالية املرافقة للشراكة االورو متوسطية خاصة يف ظل ميزانية برامج ميدا التدخل لصاحل الشركاء
تأهيل اقتصاديات و  ذلك لدعم عملية التنمية الشاملةو  جانب تأهيل القطاعات االقتصادية االهتمام بتمويل القطاعات غري االقتصادية

 هذه الدول. 

 علميوالتعاون ال، التدريبو  ويعترب التعاون املايل يف جمال التعليم، فلقد حدد اتفاق الشراكة مثانية عشر جماال للتعاون
 االتصاالت أساسي لدعم اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر.و  اإلعالمو  األمنو  القضاء، البيئة، التكنولوجيو 

مت ، التحوالت االقتصادية اليت متر هباو  هبدف حتديث اإلدارة ملواجهة التغريات:1 القضاءو  ثار المتوقعة على اإلدارةاأل .1
ويستفيد من املبلغ وزارة املالية بكل ، اورو يف إطار الربامج املالية لالحتاد األورويبمليون  25تدعيم اإلصالحات اإلدارية مببلغ 

 مع العلم أن مدة اجنازه تبلغ سنتني.، الفالحةو  التجارةو  باإلضافة إىل وزارة النقل، الضرائبو  اجلماركو  أمالك الدولة، هياكلها

، مليون اورو 15دعمت سياسة احلكومة لإلصالح القضائي مببلغ  حتسني نظرة املواطن للقضاءو  وقصد رفع أداء قطاع العدالة
املسامهة يف حتديث و  معاهد التدريب املختصةو  مساعدة املدارس، ويتضمن ذلك دعم السلطات القضائية ووزارة العدل باجلزائر

 امج على مدى أربع سنوات.يتم تنفيذ الرب و  تزويدها بأجهزة تكنولوجيا املعلوماتو  اإلدارات اخلاصة بوكالء النائب العام

كبار املسؤولني يف وزارة و  يس بعثة املفوضية األوروبية يف اجلزائرئوقع"لوتشيوغريراتو" ر : 2ثار المتوقعة على التعليماأل .2
سني الذي يهدف إىل حتو  مليون اورو 17التعليم يف العاصمة اجلزائرية على اتفاقية متويل برنامج لدعم اإلصالح التعليمي البالغ قدره 

العمل على تطوير نظام و  اإلدارة ومكافحة الفشل األكادمييو  جودة نظام التعليم يف اجلزائر من خالل تدريب العاملني يف جمال التعليم
 حتسني إدارة النظام.و  املعلومات اإلحصائية

ئري مبلغ خصص االحتاد األورويب لدعم القطاع االجتماعي اجلزا: 3ثار المتوقعة على القطاع االجتماعياأل .3
سنوات لتشجيع دور اجملتمع املدين يف  4مليون اورو لتدعيم اجلمعيات اجلزائرية للتنمية ملدة  5مليون اورو حبيث مت توجيه 98.28

و حتصل قطاع السكن على مبلغ ، محاية البيئةو  إحقاق التنمية مع إدراج املنظمات غري احلكومية اليت تنشط يف اجملال االجتماعي
منح و  اورو كمساعدة لتمويل وسائل اإلنتاج اخلاصة ببناء السكن االجتماعي باإلضافة إىل متويل أشغال الرتميم مليون 13.28

اليت تعد من اسواء الكوارث الطبيعية اليت و  2001نوفمرب 10فيضانات و   2003مارس 21إعانات للمواطنني املتضررين من زلزال 
 أصابت البالد .

مليون  30.2منح االحتاد األورويب هلذه القطاعات مبلغ : 4المواصالتو  األمنو  إلعالمثار المتوقعة على قطاع ااأل .4
 اورو كالتايل:

 سنوات لالجناز. 4املستقل خالل مدة و  الصحافة هبدف تدعيم اإلعالم اخلاصو  مليون اورو لدعم وسائل اإلعالم5 -
تكوين خمابر الشرطة و  جتهيزو  صد تكوين اجلزائرينيمليون اورو لقطاع  األمن موجهة للمديرية العامة لألمن الوطين ق 8.2 -

 العلمية لتسهيل أداء هذا القطاع.

                                                           
1
جامعة ، "حتدياتو  اقتصاديات الدول العربية فرصو  ليوروا  "مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول ، التجاري االورو جزائري في اطار اتفاقيةو  التعاون المالي، اخرونو  ابراهيم بوزيان:  

 .226ص  ،2005افريل  18/20 يومي ، االغواط
 .148ص، مرجع سابق ،عديسة شهرة : 2
 .227ص، مرجع سابق، اخرونو  ابراهيم بوزيان :3

4
 .149-148ص ص  ،مرجع سابق ،عديسة شهرة: 
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حتديث مراكز و  اخلدمات الربيدية ملدة أربع سنوات لتعزيز تنافسية هذا القطاعو  مليون اورو على مستوى املواصالت 17 -
سويق مواد الربيد املستعجل بعد اتفاق الشراكة املربم تطوير تو  التكوين وإنشاء جممع معلومايت يساهم يف مواكبة التطورات احلديثة

 عالقات بريد اجلزائر الذي عرف مؤخرا تطورا هاما بعد تطور التكنولوجيا احلديثة ووسائل العمل.و  لتوسيع نشاطات
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 خالصة الفصل:

 استخلصنا النتائج التالية:و  ائريةاتفاقية الشراكة االورو جز و  لالقتصاد اجلزائري تطرقنا صلمن خالل هذا الف

هبدف إرساء اقتصاد متفتح ومتوازن ذلك و  منذ أكثر من عشر سنواتاإلصالحات االقتصادية شهدت اجلزائر مجلة من  -
وقد مت اعتماد هذه اإلصالحات بصفة تدرجيية حسب مراحل متتالية وفقا لقدرة ، يوفق بني النجاعة االقتصادية والرقي االجتماعي

مراجعة النظام اجلبائي ، متحورت هذه اإلصالحات حول حترير التجارة اخلارجية واألسعارو  ،على استيعاب هذه اإلصالحات البالد
خوصصة املؤسسات االقتصادية العمومية. وقد مكنت هذه اإلصالحات أو  وإعادة هيكلة، وتشجيع وتطوير القطاع اخلاص، واملايل

كانت أمهها التوقيع على ،  يف االقتصاد العاملي وذلك من خالل عّدة إجراءات االندماج و  من إعداد االقتصاد اجلزائري لالنصهار
  .اتفاقية الشراكة مع اإلحتاد األورويب

إىل أن  التفاوضاتيف بروكسل بعد سلسلة من  2001وقعت اجلزائر مع اجملموعة األوروبية على االتفاق املبدئي يف ديسمرب  -
اليت دخلت حيز التنفيذ يف سبتمرب و  2002االحتاد األورويب بفالونسيا يف أفريل و  لشراكة بني اجلزائرا يةاتفاقمت التوقيع رمسيا على 

هدف اقتصادي معني بتنسيق أو  جل حتقيق مشروعأني الطرف األورويب واجلزائري من ل بماكالت، وتتجسد هذه الشراكة يف 2005
أي ال تفقد أي دولة سلطتها ، طرف حمافظ على استقالليته اإلسرتاتيجية اجلهود والثروات املتاحة ويف شروط مضبوطة جتعل كل

 .وسيادهتا جراء هذه الشراكة االقتصادية
، بالشمولية وإرساء قواعد للعالقات الدائمة بني الطرفني، يتميز اتفاق الشراكة مع اإلحتاد األورويب باإلضافة إىل دميومته -

وكذلك ، التكوين، التكنولوجيا، اخلدمات، الفالحة، ادين نذكر منها باخلصوص: الصناعةودعم التعاون بينهما يف العديد من املي
مت متديدها  و اليت 2017يف افاق سنة  رامليادين االجتماعية والثقافية. وقد أقر اتفاق الشراكة بصفة خاصة إرساء منطقة للتبادل احل

 .2020اىل سنة 
مس واحملور السابع من اتفاقية الشراكة االورو جزائرية واملتعلق بالتعاون أكدت األطراف املتعاقدة مبوجب احملور اخلا -

كز بشكل خاص االقتصادي والتعاون املايل بأنه سيهدف باألساس إىل دعم اجلهود اليت بذلتها اجلزائر يف سبيل تطوير اقتصادها وسري 
 اهم شريك اقتصادي للجزائر واول متعامل جتاري هلا اذ يساهم يعترب االحتاد األورويبحيث   على حترير املبادالت التجارية بني الطرفني

وتسهيل التقارب ، 2020منطقة للتبادل احلر بني الطرفني يف آفاق  من اجل  إقامةمن التجارة اخلارجية للجزائر  %60من  بأكثر
القروض و  يل الثنائي يف إطار برنامج ميدابني اقتصاديات األطراف السيما يف امليادين اليت حتقق النمو فضال عن تعزيز التعاون املا

 وار.جاملخصصات املالية يف إطار السياسة األوروبية اجلديدة للأو  املقدمة من طرف البنك األورويب لالستثمار والربامج اإلرشادية
، ت غري االقتصاديةالقطاعاو  االقتصاديةاألورويب العديد من القطاعات  االحتادو  لقد مس اتفاق الشراكة املوقع بني اجلزائر -

 وأخرى الوطين االقتصادهذا االتفاق يف طياته آثارا تعود بالنفع على  فقد محل وبالتايل ، الكلية للبلد االقتصاديةوكذا التوازنات 
 .تنعكس سلبا على توازناته

إعطاء أحكام مسبقة عن  ال ميكن بأي حال من األحوالو  إن التجربة اجلزائرية يف شراكتها مع االحتاد األورويب يف بدايتها -
إصالحات عميقة أملتها عليه شروط اتفاقية و  لكن املؤكد هو أن االقتصاد اجلزائري بدأ يعرف ديناميكية جديدةو  فشلهاأو  جناحها

لكنها ستعطي و  هذه اإلصالحات قد يكون هلا إفرازات سلبية على املدى القصري، الشراكة على غرار تعامله مع صندوق النقد الدويل
 املتوسطة .و  خاصة على القطاع الصناعي مبؤسساته الصغرية البعيدو  النجاعة االقتصادية على املدى املتوسط
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 تمهيد:

االجتماعية يف خمتلف دول و  املتوسطة يف الوقت الراهن باهتمام خمططي السياسات االقتصاديةو  حتظى املؤسسات الصغرية
هو ما تؤكده جتارب العديد من و  االجتماعيةو  االقتصاديةذلك انطالقا من الدور احليوي الذي تؤديه يف حتقيق األهداف و  العامل،

إجياد فرص عمل جديدة، و  املتوسطة تلعب دور هام يف حتقيق التكامل االقتصاديو  الدول املتقدمة، ذلك أن املؤسسات الصغرية
حتقيق قيمة و  تعبئة املدخراتو  الفعال يف حتسني مستوى املؤشرات االقتصادية الكلية كزيادة معدالت االستثمار تأثريهاإضافة إىل 

 مضافة.

مرونتها اليت جتعلها قادرة على و  االقتصاد نظرا لسهولة تكييفها إلنعاشاملتوسطة من أفضل الوسائل و  تعترب املؤسسات الصغرية
 التنميةو  رفع التنافسية بإمكاهناجلب الثروة، فهي إىل جانب املؤسسات الكبرية و  توفري مناصب الشغلو  اجلمع بني التنمية االقتصادية

 غزو األسواق الدولية.و 

للدور املرتقب للقطاع اخلاص  إدراكاذلك و  مع التحول الذي عرفته السياسة االقتصادية يف اجلزائر حنو التنوع االقتصاديو 
نات توالت عدة املتوسطة بصفة خاصة يف توسيع قاعدة االقتصاد الوطين، فمنذ بداية الثمانيو  املؤسسات الصغريةو  بصفة عامة
مشجع لزيادة و  توفري مناخ مالئمو  انطالقا من إعادة اهليكلة وصوال إىل خوصصة املؤسسات العمومية، إصالحيةسياسات 

صغار و  تشجيع الشباب هبدفاملتوسطة، قامت احلكومة بعدة مبادرات و  تنمية قطاع املؤسسات الصغريةو  االستثمارات الداخلية
ما حظيت باالهتمام الالزم يف ظل التغريات االقتصادية إذا أن تؤديه مستقبال  املؤسسات نظرا ملا ميكن مثل هذه إلقامةاملستثمرين 

يف خمتلف قطاعات النشاط  تأهيلهاو  إنشاء هياكل هتتم بدعم هذه املؤسسات،و  سياسات مالية إتباعالراهنة ذلك من خالل 
 املتوسطة.و  املنظمة لقطاع املؤسسات الصغريةالتشريعات و  كذا وضع جمموعة من القواننيو  االقتصادي

يف اجلزائر من خالل املباحث  املتوسطةو  و يف ظل هذا السياق تطرقنا من خالل هذا الفصل إىل قطاع املؤسسات الصغرية
 التالية:

 .املتوسطةو  للمؤسسات الصغرية العاماملبحث األول: اإلطار  -
 املتوسطة يف اجلزائر.و  املبحث الثاين: واقع املؤسسات الصغرية -
 املتوسطة يف االقتصاد اجلزائري.و  مسامهة املؤسسات الصغريةو  املبحث الثالث: دور -
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 المتوسطةو  للمؤسسات الصغيرة العاماإلطار المبحث األول: 

 فيما خيص الباحثني األكادمييةاملتوسطة ينتج عنه عقبات سواء من الناحية و  أن ازدياد االهتمام باملؤسسات الصغرية
 هو ما يستدعي التعرف على مفهوم هذا النوع من املؤسساتو  تطويره،و  التطبيقية فيما يتعلق بالقائمني بالقطاعأو  الدارسني،و 
 هو ما سنقوم بتوضيحه من خالل هذا املبحث.و  يف االقتصاد الذي جعلها تكتسي هذه األمهية هادور و  اخلصائص اليت متيزهاو 

 المتوسطةو  األول: ماهية المؤسسات الصغيرةالمطلب 

املتوسطة، ال يزال هناك عدة صعوبات تعرتض وضع و  لمؤسسات الصغريةلعلى الرغم من اتفاق الباحثني على األمهية البالغة 
غرة، مص أحجامهااملتوسطة، إذ من الصعب إجياد احلد الفاصل بني املؤسسات مبختلف و  تعريف مناسب وواضح للمؤسسات الصغرية

 ألخرىشكال يف حد ذاته، خيتلف مفهومه من دولة إاملؤسسات هو  أحجامكبرية، فمفهوم احلد الفاصل بني أو   صغرية، متوسطة
الصناعي اليت مير هبا اقتصاد و  مرحلة النمو االقتصاديو  باختالف القطاعات االقتصادية اليت تنشط فيها، 1حىت داخل الدولة الواحدةو 

هنا يصبح للزمن و  أخرى، متوسطة يف مرحلةأو  كبرية يف مرحلة ما ميكن أن تعترب صغرية  عترباملؤسسات اليت كانت ت، مبعىن أن الدولة
 كبرية(.أو   متوسطة تصنيف املؤسسات وفق احلجم )صغرية،و  دور فعال يف حتديد

 المتوسطةو  أوال: ظهور المؤسسات الصغيرة

 .أهم تصنيفاهتاو  االقتصاديةاملتوسطة سنحاول التعرف على مفهوم املؤسسة و  املؤسسات الصغرية قبل التطرق إىل كيفية ظهور

 ةتعريف المؤسسة االقتصادي .1

،  كعميل اقتصادي  امكانية اعتبار املؤسسة" : هوو  كتعريف ميكن اعتمادهو  ية،مت اعتماد العديد من التعاريف للمؤسسة االقتصاد 
 2."منظومةأو  كنظامو  كهيكل عضوي،

 البيع، التموين، مايل)عمليات اإلنتاج،أو  جتاريأو  اقتصادي: يعين أن املؤسسة تقوم بنشاط ذو طابع صناعي عميلف -
 التمويل...اخل(. التوزيع،
البعض  ببعضهامصاحل ترتبط أو  أقسامو  من مستخدمني ومن وحداتطبيعيا و  هيكل عضوي: أي أن املؤسسة تتكون دوما -

 بشكل متكامل.
 التبادالت بني خمتلف مكوناهتاو  عين انه ميكن النظر إليها كوحدة متكاملة قائمة على أساس العالقاتمنظومة: يأو  نظام -

 .أجزائهاو 

و بعد الفصل يف طبيعة النشاط، اهليكل، نظام العمل نصل إىل الغاية األساسية من إنشاء املؤسسة االقتصادية من خالل 
اخلدمات و  يف األخري على السلع لحصول" املؤسسة هي عبارة عن وحدة اقتصادية تقوم مبزج عوامل اإلنتاج ل التعريف التايل:

 3."توسيعهو  حتقيق عوائد متكن من إعادة اإلنتاجو  لتصريفها يف السوق،

                                                           
، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف المتوسطةو  دراسة حالة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة -المتوسطة في الجزائرو  تأهيل المؤسسات الصغيرةغبويل امحد،  : 1

 .03،ص2011-2010، جامعة منتوري، قسنطينة،ختصص حتليل واستشراف اقتصاديالعلوم االقتصادية، 
 .92، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دون ذكر السنة، صنشاطات المؤسسة الصناعيةو  وظائف:أوكيل حممد السعيد،   2
 .12،ص2008التوزيع، القاهرة،و  النشرو  اك للطباعة، ايرت مشكالت تمويلهاو  المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة حساين،رقية و  رابح خوين : 3
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 1حيث تصنف املؤسسة االقتصادية تبعا لثالثة معايري أساسية كما يلي:

 هذا التصنيف ما يلي:ينتج عن و  حسب طبيعة الملكية: -
 شركات أموال، شركات األفرادجمموعة من أو  هي مجيع املؤسسات اليت تعود ملكيتها للفردو  اخلاصة: املؤسسات (
 (.اشخاص
 :هتدف إىل حتقيق املصلحة العامة.و  تعود ملكيتها للدولةو  املؤسسات العامة 
 :اخلاص.و  لقطاعني العامهي اليت تعود ملكيتها بصفة مشرتكة بني او  املؤسسات املختلطة 
 ينتج عن هذا التصنيف ما يلي:و  طبيعة النشاط االقتصادي: -
 :اليت ، و الصلب(و  منها املؤسسات الصناعية الثقيلة)كاحلديدو  هي املؤسسات ذات الطابع الصناعي،و  املؤسسات الصناعية

 التحويلية)الغذائية(.منها مؤسسات الصناعات و  مهارات عالية لنشاطها،و  تتطلب رؤوس أموال ضخمة
 :فتقوم بعمليات اإلنتاج الزراعي سواء كان  هي املؤسسات اليت متارس األنشطة اإلنتاجية الزراعيةو  املؤسسات الفالحية

 نبايت.أو  إنتاج حيواين
 :اخلدمات.و  هي اليت تعمل يف النشاط التجاري أي القيام بعملية توزيع السلعو  املؤسسات التجارية 
 هي املؤسسات اليت تقوم بالنشاط املايل كالبنوك...و  لية:املؤسسات املا 
 :مكاتب اخلربات.و  العيادات الصحيةو  هي املؤسسات اليت تقدم اخلدمات كمؤسسات النقلو  املؤسسات اخلدماتية 
 يتم تقسيم املؤسسات إىل:و  2حسب العمالة الموظفة)الحجم(: -
 تضم من واحد إىل تسعة عمال، املؤسسات و  الصغرية: حيث تضم نوعني من املؤسسات، املؤسسات املصغرة املؤسسات

 عامل. 199إىل  10تضم من و  الصغرية
 :عامل. 499إىل  200هي املؤسسات اليت تضم من و  املؤسسات املتوسطة 
 :عامل. 500هي املؤسسات اليت تضم أكثر من و  املؤسسات الكبرية 
 المتوسطةو  االهتمام بالمؤسسات الصغيرةمراحل  .2

قد  و  اجملتمعات،أو  احلضارات يف كافةو  الوحيدة اليت قام عليها اقتصاد العامل،و  الوحدات األساسيةكانت املشروعات الصغرية 
 رئيسي للدخل. كمصدر  األسرالطابع تعتمدها  أسريةو  كانت هذه األعمال صغرية احلجم

كانت هذه املشروعات العامة و  ،األوروبينيظهرت املشروعات الصغرية مع قدوم املهاجرين  األمريكيةففي الواليات املتحدة 
، هذه اجملتمعات الرأمسالية اليت شهدت العديد من التغريات يف الثالثة أوروباو  األمريكيةأساسية للنهضة االقتصادية يف الواليات املتحدة 

أين ساعدت  18يف القرن  كان ذلك مع بداية الثورة الصناعيةو  ،اآلنقرون السابقة، أين بدأ العامل يعرف األعمال الكبرية اليت تنتشر 
 ة، كما حتتاج إىل أعداد كبرية من العاملني بتخصصات خمتلفة،حتقق كميات إنتاج كبري و يف اخرتاع اآلالت اليت تعمل بالطاقة البخارية 

القدرة على ختفيض التكلفة مع زيادة و  املواصالت،و  اليت ساعد على تطورها التقدم الكبري يف وسائل النقلو  ظهرت الشركات العمالقةو 

                                                           
1 
 .12، ص1996، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، اقتصاد المؤسسةامساعيل عرباجي،  :
2 
 .71، ص1997اجلزائر،  ، ديوان املطبوعات اجلامعية،اقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،  :
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لذلك واجهت املشروعات و  فيض األسعار،منه استطاعت الشركات العمالقة من ختو  ما يعرف باقتصاديات احلجم الكبري،أو  اإلنتاج
 1املشروعات باالنسحاب تدرجييا من السوق. بدأت هذهو  الصغرية مشكلة القدرة على املنافسة مع الشركات العمالقة

 بدأ االهتمام ثانية باألعمال الصغرية يف الدول الصناعية يف الغرب،و  و يف النصف األول من القرن العشرين، تغريت الوضعية
 2ود ذلك إىل العوامل التالية:يعو 

  يتعلق بافرتاضاهتم حول النمو السليم لالقتصاد، فهم يفرتضون أن أفضل طريقة لنمو اقتصاد دولة ما و  اإليديولوجيالعامل
الطلب بدون تدخل الدولة، فهم يعتربون أن منو و  عوامل العرضو  خيضع االقتصاد لقوى السوقو  حيصل عندما يسود التنافس احلر

يعتربون االحتكار حالة سلبية تعطل عمل و  عليه يهتمون بالتنافسو  االقتصاد يتطلب سوق تنافسي ال هتيمن عليه أعمال حتتكره،
 السوق.

 ،حيث بدا الشعور بان املشروعات الكبرية بدأت تبتلع  مالحظة ظواهر بدأت تربز على السطح يف الدول الصناعية الغربية
 تتحول السوق تدرجييا إىل سوق احتكاري.بالتايل سو  املشاريع الصغرية

 3:أمههاإضافة إىل العاملني السابقني هناك عوامل أخرى نذكر 

خصوصا إىل ما يعرف باقتصاد اخلدمات، أين بدأ دور اقتصاديات  األورويبو  األمريكيو  اجتاه االقتصاد العاملي عامة -
 من السهل البدء يف أي مشروع. أصبحو  احلجم الكبري يتقلص تدرجييا

الذي يسمح هلا بتقدمي خدمات خاصة للعمالء ال تقدمها هلم و  املتوسطةو  اهليكل التنظيمي املبسط للمؤسسات الصغرية -
 الشركات الكربى.

اليت البدء يف مشروعاهتم اخلاصة و  ظهور اجتاه حديث بني العاملني يف الشركات العمالقة يدفعهم إىل ترك هذه الشركات -
 يستغلون فيها كامل خرباهتم السابقة اليت اكتسبوها يف مناصبهم السابقة.

 ذلك نتيجة:و  العمالو  اجتاه العديد من الشركات الكبرية إىل تقليل حجمها بالتخلص من العديد من األنشطة -
 .أما لتدهور احلالة االقتصادية 
  اخل(.حبوث...جديدة من قبل الشركات متمثلة يف شراء اخلدمات من اخلارج) أمن، تغذية، اسرتاتيجياتاو لتطبيق 
 سوق اجملزأ بدال من العمل مع الاملتوسطة يف خدمة عمالئها من خالل العمل مع و  االجتاه حنو تدعيم املشروعات الصغرية

 السوق الواسع.

املتوسطة ذلك لفاعليتها االقتصادية و  االهتمام باملؤسسات الصغرية زيادةو  غريها عززت االجتاه حنو الرتكيزو  كل هذه العوامل
 يف املشاريع الكبرية، لآلالتالبطالة اليت تعاين منها االقتصاديات الغربية يف ظل االستخدام املفرط  أزمةدورها البارز يف حل و  العاملية،

 " املؤسسات الصغرية فرنسا حيث تقول أن :و  بريطانياو  األمريكيةهو ما توصلت إليه العديد من الدراسات يف الواليات املتحدة و 
 4فيما خيص فرص العمل اجلديدة." املتوسطة قد برهنت على ديناميكية متفوقة على املشاريع الكربىو 

                                                           
مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة حممد  أطروحة، المتوسطة في الجزائرو  المال المخاطر كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة رأسمؤسسات رقية حساين، :  1

 .06،ص2008/2009خيضر بسكرة، 
 .53،ص2010، دار وائل للنشر،03الطبعة ، الصغيرة)ابعاد للزيادة( األعمال إدارةسعاد نائف برنوطي،  : 2
3 
 .90-89، ص ص 2005، الدار اجلامعية، مصر،في ظل العولمة األعمالأساسيات نبيلة عباس، و  هنال فريد مصطفى :
 .08،مرجع سابق،صالمتوسطة في الجزائرو  المال المخاطر كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة رأسمؤسسات رقية حساين، :  4
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مستقل عن املؤسسات الكبرية ألهنا مؤسسات متميزة يف خمتلف و  املتوسطة نوع خمتلفو  و منه أصبحت املؤسسات الصغرية
 1االجتماعية من خالل ما يلي:و  االت التنمية االقتصاديةجم

 التخفيف من حدة مشكلة البطالة اليت تعاين منها معظم الدولو  استمرارية لتشغيل الشبابو  خلق فرص عمل أكثر وفرة -
 ذلك بتكلفة منخفضة نسبيا إذا ما قورنت بتكلفة فرص العمل باملؤسسات الكبرية.و 

 قواعد التنمية الصناعية. إرساءو  االبتكاراتو  اإلبداعاتو  املواهب تنمية -
غريها و  اهليئات غري احلكومية،و  اجلمعياتو  االستثمار من خالل تعبئة رؤوس األموال من األفرادو  االرتقاء مبستوى االدخار -

 نتج.من مصادر التمويل الذايت، مما يرتتب عليه استقطاب موارد مالية كانت ستوجه إىل االستهالك الفردي غري امل
املتوسطة فائدة مزدوجة و  منه حتقق املؤسسات الصغريةو  الكبرية النواتج العرضية للمؤسساتو  االعتماد على املوارد احمللية -

 تساهم يف احلد من هدر موارد قابلة لالستغالل من ناحية أخرى.و  فهي تقلل من االسترياد من ناحية
التنقل بني خمتلف و  املتوسطة باملرونة يف التوطنو  املؤسسات الصغرية حتقيق التوازن اجلغرايف لعملية التنمية، حيث تتميز -

 .األقاليمو  املناطق
 املسامهة يف حتقيق التكامل االقتصادي مع املؤسسات الكبرية. -
 قيمة الصادرات الصناعية.و  املسامهة يف زيادة حجم -

 المتوسطة.و  ثانيا: مقاربات تعريف المؤسسات الصغيرة

املتوسطة، لذا فقد اعتمدت عدة معايري للتعريف و  عدة صعوبات تعرتض وضع تعريف عاملي موحد للمؤسسات الصغرية هناك
 هبا.

 المتوسطةو  أسباب اختالف تعاريف المؤسسات الصغيرة .1

 أخرىو  املتوسطة، ذلك اننا ال نستطيع وضع حدود فاصلة بني مؤسسةو  من الصعب إجياد تعريف موحد للمؤسسات الصغرية
 درجة النمو،و  النشاط االقتصاديو  منه األمر يتعلق برتكيبة اإلنتاج،و  آخر، فباختالف النشاط ختتلف احلدود الفاصلةو  قطاعأو 

 يلي: من بني أهم الصعوبات نذكر ماو  غريهاو  معايري التصنيفو 

الختالف املوجود فيما لذلك نظرا و  ال ميكن إجياد تعريف موحد لكل الدول،اختالف درجة النمو االقتصادي:  .1.1
السياسي، ففي الدولة الواحدة هذه الشروط تتغري من منطقة إىل و  التكنولوجيو  بينها من حيث املوقع، درجة النمو، التطور االقتصادي

صناعي أي بلد أو  األمريكية ت املتحدةاملتوسطة يف الوالياو  ت الصغريةاملؤسساأخرى، فما بالك بالنسبة لدول العامل ككل، حيث أن 
املتوسطة خيتلف من بلد ألخر تبعا لتباين درجة النمو و  آخر تعترب كبرية يف بلد نامي كاجلزائر مثال، لذا فان تعريف املؤسسات الصغرية

 2االقتصادي.
املتوسطة، يعتمد على عدة و  دقيق للمؤسسات الصغريةو  ن حتديد تعريف شاملإ اختالفها:و  تعدد معايري التصنيف .2.1

القياس كعدد العمال، أما املعايري النوعية فتعتمد على و  ختتلف باختالف نوعها. فاملعايري الكمية تعتمد على احلجم مؤشراتو  معايري
رقم و  الصعوبة هنا تكمن يف كيفية اختيار هذه املعايري، فبعض الدول تعتمد على عدد العمالو  املسؤولية،و  استقاللية اإلدارةو  امللكية

                                                           
 ،اإلدارية، املنظمة العربية لتنمية المتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين الشباب في الدول العربيةو  دور الصناعات الصغيرةامحد عبد الفتاح عبد احلليم، و  عبد العزيز مجيل خميمر : 1

 .33-32-31،ص ص 2007دراسات، جامعة الدول العربية، القاهرة،و  حبوث
2 
 .15،ص2002، األردنالتوزيع، عمان، و  صفاء للنشر ، دار01الطبعة  ،التجارية الصغيرة األعمال إدارةيوسف حسن، و  توفيق عبد الرحيم :
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هو عدد العمال و  رأس املال، حيث ميكن أن ختتلف يف املعيار نفسهو  فرنسا تعتمد على عدد العمالو  ،جنتنيكاألر رأس املال  و  األعمال
 1مثال.

قطاع إىل آخر  يؤثر على وضع تعريف أو  من نشاط أن تنوع األنشطة االقتصادية تنوع النشاط االقتصادي: .3.1
العمالة كبرية يف املؤسسات الصناعية مقارنة باملؤسسات اخلدماتية، كما و  املتوسطة، فاحلاجة إىل رأس املالو  موحد للمؤسسات الصغرية

 2جند أن املؤسسات الصناعية حتتاج إىل هيكل تنظيمي أكثر تعقيدا من املؤسسات اخلدماتية.
ختتلف كل مؤسسة حسب فروع النشاط الذي تنتمي إليه، حيث ينقسم القطاع  تعدد فروع النشاط االقتصادي: .4.1

لذا ختتلف املؤسسات من حيث  أخرى حتويلية، كل منها يضم عدد من الفروع الصناعية،و  ؤسسات صناعية استخراجيةالصناعي إىل م
عدد عماهلا، فاملؤسسة الصغرية اليت تنشط يف الصناعة الغذائية ختتلف عن اليت تنشط يف صناعة السيارات من و  حجم استثماراهتا

 3حيث احلجم.
املتوسطة هو تعدد األطراف اليت و  أمساء املؤسسات الصغريةو  تعدد تعاريفاحد أسباب  تعدد األطراف املعنية هبا: .5.1

 4من أهم هذه األطراف جند:و  هتتم هبا،
  أشخاصجمموعة أو  مؤسسة خاصة به أن يعطيها امسا، فمثال إذا قرر شخص بإقامةاملستثمرون: حيتاج من يرغب 

 تسميات) مصلحة، مشروع، مؤسسة، منشأة، شركة...اخل(.االستثمار يف مشروع ما، قد يشريون إليه مبجموعة 
 تستعمل يف و  املشاريع اليت متنحها تراخيص ملمارسة نشاط اقتصاديو  احلكومة: حتتاج الدولة الن تعطي أمساء للمؤسسات

 القانوين.و  ذلك املختصني يف اجملالني االقتصادي
  تركيبته و  كذلك منوه فبالنسبة حلجم االقتصادو  حجمه، االقتصادحاالت علماء االقتصاد: يهتم علماء االقتصاد بكل

حجم عوامل اإلنتاج اليت تستخدمها و  خدمات مثال(،أو  نشاطها ) إذا كانت صناعةو  يهمهم معرفة عدد الوحدات اليت يتكون منها
 كذلك مسامهتها يف تكوين الناتج القومي.و  غريها(و  ) رأس املال، العمالة

 يتأثرإدارة هذه املؤسسات و  لكن الن تنظيمو  ء اإلدارة بكل املؤسسات على اختالف أحجامها،علماء اإلدارة: يهتم علما 
 بعدد العاملني فيها، فان كثري منهم يعرفون احلجم من خالل االعتماد عل معيار عدد العمال.

إال أن هناك معيار مشرتك بينها املتوسطة و  املعتمدة يف تعريف املؤسسات الصغريةو  بالرغم من اختالف املعايري املذكورة أعاله
 5الذي تستعمله مجيع القطاعات.و  هو معيار اليد العاملةو  يف كل القطاعات االقتصادية

 المتوسطةو  معايير تعريف المؤسسات الصغيرة .2

هي هتتم بتصنيف املؤسسات و  املتوسطة على نوعني من املعايري: معايري كميةو  يعتمد يف تعريف املؤسسات الصغرية
هتتم بتصنيف و  معايري نوعيةو  املختلفة للمؤسسات، األحجاماليت تربز الفروقات يف  اعتمادا على جمموعة من السمات الكمية

 التقنية املستخدمة.أو  املؤسسات بصورة موضوعية، استنادا إىل عناصر التشغيل الرئيسية مثل التكنولوجية

                                                           
 اقتصاد ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصادية، ختصصدراسة تقييمية لبرنامج ميدا –المتوسطة في الجزائر و  المؤسسات الصغيرة تأهيلغدير امحد سليمة،  : 1
 .03،ص2007املتوسطة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، و  تسيري املؤسسات الصغريةو 
 2

رسالة مقدمة لنيل شهادة  بسكرة، SGBالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية دراسة حالة المؤسسة العامة للبسكويت  تأهيلدور وظيفة التسويق في  برين ميلود، :
 .03،ص2007/2008تسيري مؤسسة، جامعة حممد خيضر بسكرة، و  ية، ختصص اقتصاداملاجيسرت يف العلوم االقتصاد

 .05، مرجع سابق،صدراسة تقييمية لبرنامج ميدا -المتوسطة في الجزائرو  المؤسسات الصغيرة تأهيلغدير امحد سليمة، :3
4 
 .20-19-18سعاد نائف برنوطي، مرجع سابق، ص ص  :
شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، ختصص  لنيلمقدمة  أطروحة ،المتوسطةو  دراسة حالة المؤسسات الصغيرة –إشكالية تمويل المؤسسات االقتصادية العايب ياسني،  : 5

 .156، ص2011-2010االقتصاد املايل، جامعة منتوري، قسنطينة،
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 املتوسطة إىل معيارين مها:و  يف تعريف املؤسسات الصغرية املعايري الكمية: تنقسم املعايري الكمية املعتمدة .1.2
التقنية: من ضمن هذه املؤشرات: عدد العمال، حجم اإلنتاج، الرتكيب العضوي لرأس و  املؤشرات االقتصادية 1.1.2

 1القيمة املضافة، حجم الطاقة املستغلة.، املال
 :املتوسطة حيث يعتمد على عدد و  ؤسسات الصغريةيعد  من أهم املعايري املستخدمة يف حتديد تعريف املو  حجم العمال

 2من بني مميزاته نذكر ما يلي:و  العمال يف التمييز بني املؤسسات االقتصادية،
 سهولة املقارنة بني املؤسسات.و  البساطة -
 االنكماش.و  الثبات النسيب حيث ال يتأثر باملتغريات يف قيمة النقود نتيجة التضخم -
 سهولة احلصول عليها من املؤسسات.و  حد كبري توافر البيانات إىل -

 3هي:و  إىل ثالث أنواع و تنقسم املؤسسات االقتصادية حسب هذا املعيار

 :يف  اآلالفمئات أو  اآلالفهي اليت توظف أعداد هائلة من العمال يتجاوز عددهم و  املؤسسات االقتصادية الكربى
 بعض األحيان.

 املؤسسات املصغرةو  هذه املؤسسات موقعا وسطا بني املؤسسات االقتصادية الكربى،املتوسطة: حتتل و  املؤسسات الصغرية 
 .األغلبعامل على  500و عمال 10توظف بني و 

 وحدات االستغالل الفردي: تشرتك هذه املؤسسات املصغرة يف خاصية واحدة تتمثل يف قيام أو  املؤسسات املصغرة
 عمال. 10ببعض العمال عند احلاجة، شرط أن ال يزيد عددهم عن يستعني و  بصفة أساسية بإدارهتاصاحب املؤسسة 

يرجع و  إال أن هناك انتقادات وجهت هلذا املعيار، أمهها أن هناك اختالفا واسعا بني الدول فيما يتعلق بتطبيق هذا املعيار،
 4ذلك إىل األسباب التالية:

على رأس املال يف البلدان النامية، فبينما كانت املؤسسات الذي مييل إىل تكثيف العمالة و  املستخدم املستوى التكنولوجي -
تعتمد بصورة أساسية على إمكانيات العامل فقط، أصبح اآلن متاحا استخدام تكنولوجيا حديثة يف و  الصغرية تتسم باملهارة اليدوية

لكن يف الغالب يرتاوح العدد و  كنولوجيامنه حجم العمالة يتضاءل باملقارنة باملؤسسات اليت ال تستخدم هذه التو  املؤسسات الصغرية
إىل  100لكن يف الدول املتقدمة صناعيا جند أن هذا الرقم يبدأ من و  هو املطبق يف معظم الدول الناميةو  عامل( 50إىل  10بني) 
 عامل.500

ذلك على الرغم و  ملومسية،او  العمالة املؤقتةو  جرأبدون  األسريةللعمالة  إغفالهو  فقط املأجورةاالعتماد على بيانات العمالة  -
 من انتشارها يف نطاق املؤسسات الصغرية.

 حجم و  ميكن اعتبار حجم الطاقة املستعملة، حجم اإلنتاج 5القيمة املضافة:و  أحجام كل من الطاقة املستعملة، اإلنتاج
 التنافسية يف األسواق.قدراهتا و  القيمة املضافة إحدى املعايري اليت متيز املؤسسات من حيث حجم النشاطو  املبيعات

                                                           
 .170،ص2011، 09، جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد المتوسطة في الجزائرو  واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرةحممد الصغري قريشي، :  1
ملؤسسات الزيبان"حركية تسيري  األوللملتقى الدويل ل مداخلة مقدمة،المتوسطةو  منهج التفكير لدى مالكي المشروعات الصغيرة إعادةنذير عبد الرزاق، و  قراوي امحد الصغري: 2

 .04،ص2004فريل أ 12/13االتصال، تكوين"، جامعة حممد خيضر، بسكرة،اإلعالم و املتوسطة ابتكارات، تكنولوجيات و  املؤسسات الصغرية
 .40صدون ذكر سنة النشر،  التوزيع، القاهرة،و  ، الدار الدولية للنشرالصغيرة"اتجاهات االقتصاد الكلي" األعمالمنشآت جايل  سينسرهل، ترمجة بطرس حليبا، : 3
 .04ميلود، مرجع سابق،صبرين : 4
 .07غبويل امحد، مرجع سابق، ص :5



 دورها في االقتصاد الجزائريو  الثالث:                               المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل 

202 

 النقدية: تكمن املشكلة هنا يف حتديد املقصود برأس املال، هل هو رأس املال املستثمر من ثابتو  املؤشرات املالية 2.1.2
بل حىت يف الدولة  ألخرىقيمة النقود من دولة  هو رأس املال الثابت فقط؟ كذلك يف حالة املقارنة بني الدول باختالفأو  عامل؟و 

 منها: نذكرمن ضمن هذه املؤشرات و  ،1بسبب التضخم ألخرىالواحدة من فرتة 
  األساسية لتحديد حجم املؤسسة، حيث تعرف رأس املال املستثمر: أن معيار رأس املال املستثمر هو من املعايري

فيها حد أقصى معينا خيتلف  اليت ال يتجاوز رأس املال املستثمر"تلك املؤسسات  املتوسطة وفقا هلذا املعيار بأهنا:و  املؤسسات الصغرية
يقصد برأس املال املستثمر رأس املال طويل األجل املستعمل يف متويل األصول و  درجة النمو االقتصادي اليت بلغتها"و  باختالف الدولة
 3سسة.عليه فهو يعترب عنصرا هاما يف حتديد الطاقة اإلنتاجية للمؤ و  ،2الثابتة للمؤسسة
 العمالة من املعايري املستخدمة لتحديد و  معامل رأس املال/العمل )تكلفة فرصة العمل(: يعترب كل من معيار رأس املال

نتيجة غري دقيقة يف حتديد حجم املؤسسة، فقد  إىلالطاقة اإلنتاجية للمؤسسة، إال أن استعمال كل واحد منهما على حدى يؤدي 
منه و  ال يعين ذلك أن حجمها صغري إذ من احملتمل أن يكون رأس ماهلا مرتفعا نسبيا،و  ما قليلجند أن عدد العمال لدى مؤسسة 

 ، لذا وجد معيار)معامل رأس املال/العمل(حسب معيار العمالةو  تصنف هذه املؤسسة حسب معيار رأس املال من املؤسسات الكبرية
الناتج يعين حجم ، و Lبالنسبة لكل وحدة واحدة من العمل  Kالذي يعرب عن حجم املال املستثمر و  الذي ميزج بني املعيارين

يف املؤسسات املنخفضة رأس املال مثل  منخفضاغالبا ما يكون هذا العامل و  االستثمار الالزم لتوظيف عامل واحد يف املؤسسة،
 4ليت حتتاج رأس مال مرتفع.مرتفعا يف املؤسسات الكربى او  املتوسطة،و  املؤسسات الصغرية

  رقم األعمال)قيمة املبيعات(: يستعمل هذا املعيار بصورة كبرية يف الدول املتقدمة حيث تصنف املؤسسات اليت تبلغ
يرتبط هذا املعيار أكثر باملؤسسات الصناعية، إال أن هذا املعيار و  املتوسطةو  مبيعاهتا مليون دوالر فأقل ضمن املؤسسات الصغرية

املؤسسة، لذلك يلجأ االقتصاديون إىل  أداءاملؤسسة ذلك نتيجة تطور  أداءال يعرب بصورة صادقة عن حسن و  ه بعض النقائصتتخلل
ليس االمسي لرقم األعمال، كما تواجهه صعوبة أخرى تتمثل يف و  تصحيح الصورة عن طريق الرقم القياسي لتوضيح النمو احلقيقي

 5لكنه غري كاف.و  هذا ما يؤكد بان هذا املعيار ضروريو  إىل الفرتات املومسيةخضوع املبيعات يف كثري من األحيان 
املتوسطة عن املؤسسات و  املعايري على اخلصائص النوعية اليت متيز املؤسسات الصغرية املعايري النوعية: تعتمد هذه .2.2

 6الكبرية من حيث:
 متركز ملكية املشروع بيد عدد حمدود من األفراد. -
 أن يكون نصيبه من السوق الذي ينافس فيها صغريا نسبيا.و  يكون إنتاجه حمليا، أن -
 احتياجاته من خدمات البنية األساسية متواضعة، كما يعتمد إىل حد كبري  على املوارد احمللية. -
 قليل نسبيا. اإلداريالتنظيم، فالتخصص و  احتياجه ملستويات متواضعة من اإلدارة -
 العمال.و  بني اإلدارة مرونة االتصال املباشر -

 املتوسطة إىل ما يلي:و  و تنقسم املعايري النوعية املعتمدة يف تعريف املؤسسات الصغرية

                                                           
 .14، مرجع سابق،صالمتوسطة في الجزائرو  المال المخاطر كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة رأسمؤسسات ، حساين رقية :  1
2  

 .16،ص1993النهضة العربية، مصر،  ، دارالتنميةو  دورها في تحقيق التصنيعو  اقتصاديات الصناعات الصغيرةصفوت عبد السالم عوض اهلل، :
3 
 .49، ص2002، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، دورها في التنميةو  الصناعات الصغيرةسيد امحد،  أبوفتحي السيد عبده  :
لملتقى ل مداخلة مقدمة  ،متطلبات المأمولو  المتوسطة في الجزائر بين معوقات المعمولو  تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة إشكاليةبلغرسة عبد اللطيف، و  بريش السعيد:  4

 .321-320ص ص ، 2006 أفريل 17/18جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي "، املتوسطة يف الدول العربيةو  املؤسسات الصغرية تأهيلالدويل حول"متطلبات 
 .05برين ميلود،مرجع سابق،ص :  5
حول" اسرتاتيجيات  لملتقى الدويلمداخلة مقدمة ل ،دراسة حالة الجزائر -المتوسطة في تطبيق نظام الحكومةو  الصغيرة المؤسسات تأهيل، دور نوي فطيمة الزهرةو  رايس حدة:  6

 .04،ص 2012 أفريل 18/19يومي  ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،"املتوسطة يف اجلزائرو  مرافقة املؤسسات الصغريةو  تنظيم
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 ينقسم إىل:و  املعيار القانوين: 1.2.2
 تتميز معظم و  طريقة متويلها،و  حجم رأس املال املستثمر فيهاو  امللكية: يتوقف الشكل القانوين للمؤسسة على طبيعة

قد و  شركات أموال،أو  املتوسطة، بامللكية الفردية، حيث أن معظمها تابع للقطاع اخلاص يف شكل مؤسساتو  املؤسسات الصغرية
 1خمتلطة.أو  تكون ملكيتها عامة

 حمددة عن أي تكتالت و  متوسطة إذا كانت على األقل مستقلة مالية بنسبة معينةو  االستقاللية: تعترب املؤسسة صغرية
 2اقتصادية.

 ينقسم إىل:و  التنظيمي: املعيار 2.2.2
 املتوسطة باحملدودية على اعتبار أهنا مؤسسات تنافسيةو  احلصة من السوق: تتميز احلصة السوقية للمؤسسات الصغرية 

 4ذلك لألسباب التالية:و  ،3ليست احتكاريةو 
 صغر حجم املؤسسة. -
 صغر حجم اإلنتاج. -
 ضآلة حجم رأس املال. -
 اليت تتميز بضيقها.و  احمللية لألسواقالنشاط: أي أن اإلنتاج غالبا ما يكون موجها  حملية -
 الظروف.و  املتوسطة لتماثلها يف اإلمكانياتو  املنافسة الشديدة بني املؤسسات الصغرية -
 تدار بواسطة أو  ةاملتوسطة بوجود إدارة بسيطة تفتقر غالبا إىل األصول العلميو  التنظيم: تتصف املؤسسات الصغريةو  اإلدارة

 5متخصص. إداريفرد هو صاحب املؤسسة بدال من االعتماد على هيكل 
  قلة إمكانياهتا الرتباط معظمها و  املتوسطة بصغر كمية اإلنتاج نظرا لصغرهاو  اإلنتاج: تتصف املؤسسات الصغريةكمية

 6احمللية. باألسواق
 أن ال و  تكون معروفة فيه،و  مكان واحدأو  املتوسطة على منطقةو  حملية النشاط: أي يقتصر نشاط املؤسسات الصغرية

، أي اإلنتاج يكون 7متارس نشاطها من خالل عدة فروع، تشكل حجما صغريا نسبيا يف قطاع اإلنتاج الذي تنتمي إليه يف املنطقة
 9خلارج.او  بيع منتجاهتا يف الداخلو  أنشطتها ، مع قابلية امتداد8احمللية بشكل رئيسي لألسواقموجه 

 

 

 

                                                           
1 
:

 .22رقية حساين، مرجع سابق،صو  رابح خوين 
2 
 .42،ص2000، األردن، دار احلامد للنشر، عمان، المشروعات الصغيرة إدارةشوقي ناجي جواد، و  كاسر ناصر املنصور :
العدد  بسكرة، ،جامعة حممد خيضر ،اإلنسانيةجملة العلوم ،-مدى مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة في التنمية االجتماعية دراسة حالة الجزائرالسعيد،  بريش:  3

 .64، ص2007، 12
 .22رقية حساين، مرجع سابق،صو  رابح خوين:  4

5  
 .12، ص1998، اإلسكندريةالتوزيع، و  ، املكتب العلمي للنشرالصناعات الصغيرة كمدخل لتنمية المجتمع المحليسعد عبد الرسول حممد، :

 .05برين ميلود،مرجع سابق، ص:  6
7
 .23حساين رقية، مرجع سابق،ص و  رابح خوين:  

8
 .15،ص2002الطباعة، مصر،و  دار املسرية للنشر ،المشروعات الصغيرة إدارةماجدة عطية، :  

9
 .08،ص1993، مطبعة مركز جامعة القاهرة للتعليم املفتوح، القاهرة،المشروعات الصناعية الصغيرة إدارةمسري عالم، :  
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 خصائصهاو  المتوسطةو  ثالثا: تعريف المؤسسات الصغيرة

 من مث أهم اخلصائص اليت متيزها.و  ختتلف باختالف اجلهة املصدرة هلاو  املتوسطةو  تتعدد تعاريف املؤسسات الصغرية

 المتوسطةو  تعريف المؤسسات الصغيرة .1

خمتلف األطراف املهتمة هبذا القطاع إذ  أماماملتوسطة، يشكل عائقا و  دقيق للمؤسسات الصغريةو  أن حتديد تعريف شامل
أخرى كبرية من و  متوسطةو  مما جيعلنا نفرق بني مؤسسة صغرية املتوسطة يف مضموهنا مفهوم احلجمو  حتمل عبارة املؤسسات الصغرية

 خالل املعايري املذكورة سابقا.

 املشرع اجلزائري.و  كتفي بتعريف االحتاد األورويبنت الدولية سوف اهليئاو  و نظرا الختالف التعاريف بني خمتلف الدول

 املتوسطة على توصيات املفوضيةو  اعتمد االحتاد األورويب يف تعريف املؤسسات الصغرية  تعريف االحتاد األورويب: .1.1
للموازنة،  األدىنعدد العمال، رقم األعمال، استقاللية املؤسسة من خالل احلد  ثالثة معايري: من خالل، 1996 أفريليف  األوروبية

 1وفق الشروط التالية:
 عامال. 250تشغل اقل من  -
 .أورومليون  40ال يتجاوز  أعماهلارقم  -
  %25يف حقوق التصويت أو  تضم كل املؤسسات اليت ال تتجاوز نسبة التحكم يف رأس ماهلاو  تراعي مبدأ االستقاللية، -

 كحد أقصى.

مت اعتماده يف و  املتوسطة،و  مت وضع تعريف جديد للمؤسسات الصغرية 2003و يف إطار توصيات االحتاد األورويب لسنة 
اخلرباء فضال عن و  منظمات األعمالو  الدول األعضاءو  ،بعد مشاورات واسعة النطاق بني مفاوضية االحتاد األورويب2005جانفي 

 ،و هو ما يلخصه اجلدول التايل:2ة االنرتنيتاملشاورات املفتوحة على شبك

 المتوسطةو  (  : تعريف االتحاد األوروبي للمؤسسات الصغيرة52الجدول رقم )

 الشكل القانوني مجموع الميزانية السنوية رقم األعمال السنوي (اإلجراءعدد العمال ) حجم المؤسسة
 أورومليون  2 ≤ وروأمليون  2 ≤ 09إىل  01من  مؤسسة مصغرة

مؤسسة متتاز 
 باستقاللية يف التسيري

 أورومليون  10 ≤ أورومليون  10 ≤ 49إىل  10من  مؤسسة صغرية
 أورومليون  43 ≤ أورومليون  50 ≤ 249إىل  50من  مؤسسة متوسطة

  أورومليون  43>  أورومليون  50>  249أكثر من  مؤسسة كبرية
رسالة مقدمة لنيل شهادة  ،دراسة حالة المشروعات بسطيف -أفاق تطويرهاو  المتوسطةو  المشروعات الصغيرةطرق تمويل ، أمريمعيزة مسعود   المصدر:

  .21، ص 2004/2005املاجيسرت يف العلوم االقتصادية، جامعة سطيف، 

 يف أوروبااملتوسطة و  حيث اعترب هذا التعريف اجلديد خطوة رئيسية حنو حتسني بيئة األعمال التجارية للمؤسسات الصغرية
 النمو.و  االستثماراتو  املبادرة حيهدف إىل تشجيع رو و 

                                                           
1
 .04سابق، ص نوي فطيمة الزهرة، مرجعو  رايس حدة:  

2
 مداخلة مقدمة للملتقى الدويل بعنوان" اسرتاتيجيات تنظيمتحديات العولمة، و  المتوسطة في الجزائر: بين تحقيق التنميةو  المؤسسات الصغيرةمهاوة،  وأمال عواطف حمسن : 
 .05، ص2012 يلأفر  18/19، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي املتوسطة يف اجلزائر"و  مرافقة املؤسسات الصغريةو 
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كذا توقيعها و  متوسطي، ورويف ظل انضمام اجلزائر إىل املشروع األ املتوسطة يف اجلزائر:و  تعريف املؤسسات الصغرية .2.1
بالتعريف الذي يعتمده االحتاد ، اخذ القانون اجلزائري 2000املتوسطة يف جوان و  على امليثاق العاملي حول املؤسسات الصغرية

م املتضمن القانون التوجيهي 2001ديسمرب  12ه املوافق لـ 1422رمضان  27املؤرخ يف  18-01الوارد يف القانون رقم و  األورويب،
املؤسسات أصبحت تعرف و  ،2اجلانب املايلو  مها عدد العمالو  ، حيث مت اعتماد معيارين للتعريف1املتوسطةو  لرتقية املؤسسات الصغرية

 املتوسطة حسب طبيعتها القانونية بأهنا:و  الصغرية
ال و  شخصا 250إىل  01"أو" اخلدمات، تشغل من و املتوسطة بأهنا مؤسسة إنتاج السلعو  باملؤسسات الصغرية يقصد -

جزائري كما جيب أن مليون دينار  500ال يتعدى جمموع حصيلتها السنوية أو  مليار دينار جزائري 2السنوي  أعماهلايتعدى رقم 
 3تستويف معايري االستقاللية.

 2و مليون 200يكون رقم أعماهلا ما بني و  شخص 250إىل  50يقصد باملؤسسة املتوسطة بأهنا مؤسسة تشغل ما بني  -
 .4مليون دينار جزائري 500و 100يكون جمموع حصيلتها السنوية بني أو  مليار دينار جزائري

مليون  200ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي و  شخص، 49إىل  10مؤسسة تشغل ما بني  يقصد باملؤسسة الصغرية بأهنا -
 .5مليون دينار جزائري 100دينار جزائري أوال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية 

أو  مليون دينار جزائري 20هلا رقم أعمال اقل من و  عمال 09إىل  01يقصد باملؤسسة املصغرة بأهنا مؤسسة تشغل من  -
 .6ماليني دينار جزائري 10أن يكون جمموع حصيلتها السنوية ال يتجاوز 

 يف اجلدول التايل: 07-06-05من خالل املواد  18-01و ميكن توضيح ما تضمنه القانون رقم 

 المتوسطة حسب المشرع الجزائريو  (  : تعريف المؤسسات الصغيرة53الجدول رقم) 

 احلصيلة السنوية)دج( رقم األعمال)دج( عدد العمال املؤسسات
 مليون 500مليون إىل  100 مليار 02مليون إىل  200 عامل 250إىل  50 متوسطة
 مليون 100اقل من  مليون 200اقل من  عامل 49إىل  10 صغرية
 مليون 10اقل من  مليون 20اقل من  عامل 09إىل  01 مصغرة

 .09-08،ص ص 18-01املتوسطة و  القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغريةعتماد على ما ورد يف باال اعداد الطالبةمن  المصدر:

املتوسطة على أهنا: كل مؤسسة تعمل يف إحدى القطاعات االقتصادية و  و بناءا على ما سبق متكن تعريف املؤسسات الصغرية
اليت يرتاوح و  حملية النشاط،و  صة حمدودة يف السوقهلا حو  اإلدارةو  تتمتع باستقاللية امللكيةو  اخلدمات(و  ) الزراعة، الصناعة، التجارة

ترتاوح حصيلتها السنوية ما بني و  مليار، 02و مليون 20عامل يرتاوح رقم أعماهلا السنوي ما بني  250إىل  1العمال فيها بني عدد 
 7تقسيم العمل.و  اإلدارةو  مليون دج، باإلضافة إىل استخدامها كافة األساليب اجلديدة يف اإلنتاج 500إىل  10

                                                           
1 
 إسرتاتيجية" ، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حولالمتوسطة كإستراتيجية حكومية المتصاص البطالة في الجزائرو  المؤسسات الصغيرةمصطفى طويطي، و  مصطفى بلمقدم :

 .02، ص 2011نوفمرب  15/16جامعة املسيلة،  يومي  ،"حتقيق التنمية املستدامةو  احلكومة يف القضاء على البطالة
2  

 .274،ص06،2009العددجامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف ،إفريقيا، ، جملة اقتصاديات مشال قيودو  أفاقالمتوسطة في الجزائر و  المؤسسات الصغيرةت عيسي، آي:
، الصادرة يف: 77العدد  ،يةاملتوسطة، اجلريدة الرمسية اجلزائر و  املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية 12/12/2001املؤرخ يف  18-01من القانون: 04المادة : 3 

 .06،ص15/12/2001
 4

 .08املتوسطة، مرجع سابق،صو  املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية 12/12/2001املؤرخ يف  18-01من القانون  05المادة : 

 
 .08املتوسطة، مرجع سابق،صو  املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية 12/12/2001املؤرخ يف  18-01من القانون :  06المادة  :5

 6 
 .08املتوسطة، مرجع سابق،صو  املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية 12/12/2001املؤرخ يف  18-01من القانون:  07المادة :

7 
 .37سابق، ص رقية حساين، مرجعو  رابح خوين :
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املتوسطة مبجموعة من اخلصائص نوجزها يف و  تتميز املؤسسات الصغريةة: المتوسطو  خصائص المؤسسات الصغيرة .2
 النقاط التالية:
 يتم تقدميه و  هحمدودية حجمو  صغرو  املتوسطة بالضآلة النسبية لرأس املالو  تدين حجم رأس املال: تتميز املؤسسات الصغرية

 املؤسسات التمويلية األخرى.و  النقدي مما يقلل من الضغوط املالية للبنوكأو  املؤسسة سواء يف شكله العيين أصحابمن 

هذه املشروعات فتدين رأس  ألصحابكذا مالئمة و  امللكية من حيث حجم رأس املال ألمناطهذه اخلاصية متنح أيضا مالئمة 
 1من يتصفون بتدين مدخراهتم على مثل هذه املشاريع نظرا الخنفاض كلفتها مقارنة باملشروعات الكبرية. إقبالاملال يزيد من 

 جمموعة حمدودة من أو  االستقاللية يف اإلدارة: يف معظم احلاالت يكون هذا النوع من املؤسسات مملوكا لفرد واحدو  امللكية
غالبا ما يكون هؤالء املالك هم املسؤولون املباشرون عن إدارة هذه املؤسسات و  أصدقاءأو  أقاربأو  واحدة أسرةاألفراد سواء كانوا 

 .أصحاهبااالهتمام الشخصي من قبل و  ،و هذا ما جيعلها تتمتع باملرونة2اختاذ القرارات اهلامة املتعلقة هباو  بانقسامهم
 :املؤسسات  إقامةمما خيفف من حدة اهلجرة من الريف إىل احلضر، كما يساعد على  القدرة على االنتشار اجلغرايف

 .3متفرقة مما خيفف من حدة الرتكيز الصناعي أماكناملتوسطة يف و  الصغرية
  اخنفاض مستويات معامل رأس املال: لكون هذا النوع من املؤسسات يعتمد على استخدام القدرات اإلنتاجية الكثيفة

 .4ب كثافة رأس املالالعمل على حسا
  ترقية االقتصاد و  املتوسطة بسهولة التأسيس مما يؤدي إىل حتقيق التشغيل الذايتو  : تتميز املؤسسات الصغريةالتأسيسسهولة

 اإلجراءات القانونية سهولةباإلضافة إىل  ،5منه إجياد حركية اقتصادية مستمرةو  لتجسيد مبادراهتم، لألفراد الفرصة عن طريق إعطاء
 الرمسية.و 

 املتوسطة يف الغالب طرق للتسيري ال تتميز بالتعقيد، فهياكلها و  سهولة القيادة: تتبع املؤسسات الصغريةو  بساطة التنظيم
ذلك من خالل التوزيع املناسب و  الفعالةو  االتصاالت غري الرمسيةتغل بشكل جيد ستستطيع أن تو  اتصاالهتا مباشرةو  التنظيمية بسيطة

توضيح املهام، كما ميثل مدير املؤسسة احملور األساسي يف كل و  التحديد الدقيق للمسؤولياتو  أقسام املؤسسةلالختصاصات بني 
 6العمليات املالية.و  التسويقو  اإلنتاجو  التسيريو  القرارات املتعلقة بالتنظيم

 رونة كبرية خاصة يف امناط العملاملتوسطة مبو  التجديد: تتميز املؤسسات الصغريةو  االبتكارو  القدرة على التغيريو  املرونة 
سهولة مع و  حصتها يف السوق، حيث تتميز هذه املؤسسات بان هلا القدرة على التفاعل مبرونةو  ذلك نظرا حلجم استثماراهتاو  اساليبهو 

السوق أي التحول تعديله بسرعة اكرب من املؤسسات الكبرية مراعاة لسد احتياجات أو  متغريات االستثمار، من خالل تغيري النشاط
 7متطلباته.و  خدمات أخرى تتناسب مع متغريات السوقو  إىل إنتاج سلع

                                                           
1 
 .03،ص2006، األردناملتوسطة، و  ، مركز املنشآت الصغريةمعوقاتهاو  أهميتهاو  المتوسطةو  المشروعات الصغيرةمقابلة،  وإيهاب ماهر حسن احملروق :
2 
 .06برين ميلود، مرجع سابق، ص: 
3  

 .10، ص2006مصر، ، األهرام، مؤسسة مستقبل المشروعات الصغيرة في مصرسرج، حسني عبد املطلب األ:
4  

، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصادية، ختصص تسيري املالية العامة، حالة الجزائر المتوسطةو  دور الضرائب في دعم المؤسسات الصغيرةخدجية،  إسحاق:
 .59،ص2011/2012بكر بلقايد، تلمسان،  أيبجامعة 

5 
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف علوم التسيري، جامعة حممد خيضر،  أطروحة، المتوسطة في الجزائرو  تمويل بال فوائد لقطاع المؤسسات الصغيرةنظام المشاركة: نحو رابح خوين، : 

 .20، ص2010-2009بسكرة، 
6  

 .16، ص1999النشر، القاهرة،و  ، دار غريب للطباعةالمفاهيم العصرية إلدارة المنشآت الصغيرةعلي السلمي، :
7
 .07برين ميلود، مرجع سابق، ص:  
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اصوهلا فضال عن زيادة و  اخلروج من السوق بسبب قلة نسبة اصوهلا الثابتة إىل جمموع ممتلكاهتاو  كما تتميز بسهولة الدخول
 1نسبة رأس ماهلا إىل جمموع خصومها أي قلة ديوهنا.

ذلك الرتفاع قدرة أصحاهبا على االبتكارات الذاتية و  التجديدو  املتوسطة بقدرهتا على االبتكارو  الصغرية كما تتميز املؤسسات
 2يف مشروعاهتم.
 جتعلها و  املتوسطةو  العمالء: من املزايا اهلامة اليت تتمتع هبا املؤسسات الصغريةو  املنهج الشخصي يف التعامل مع العاملني

طريقة و  أسلوبو  هي العالقات الشخصية القوية اليت تربط صاحب العمل بالعاملني نظرا لقلتهمتتفوق على املؤسسات الكبرية، 
العالقات الطيبة بني و  املودةو  األلفةاملتوسطة تؤدي إىل وجود نوع من و  اختيارهم، كما أن حملية النشاط لبعض املؤسسات الصغرية

 3عمالئها.و  املؤسسة
 انه موجه لفئة حمدودة، مما يتيح و  عدم اتساعهو  املتوسطة بضيقهو  اجليدة لألسواق: يتميز سوق املؤسسات الصغرية املعرفة

بالتايل سرعة و  طلباهتم، إمكانية دراسة اجتاهات تطورها يف املستقبلو  احتياجاهتمو  هلذه املؤسسات املعرفة الشخصية بعمالئها
عمالئها، مما يزيد من قدرهتا و  يعمق العالقات املباشرة بني املؤسسةو  االستمراريةو  ع من التواصلاالستجابة ألي تغري فيها، مما خيلق نو 

التدريب املتاحة يف و  املعلوماتو  منه االستفادة من معظم مراكز البحوثو  ،4متطلباتهو  سهولة مع متغريات السوقو  على التفاعل مبرونة
 5تدريب خاصة هبا.أو  معلوماتأو  تطويرو  دون احلاجة إىل إنشاء مراكز حبثاليت تشكل وفرات خارجية بالنسبة هلا و  السوق

  اخنفاض الطاقة اإلنتاجية: لقد ساعد التطور التكنولوجي على إمكانية جتزئة العمليات اإلنتاجية، حيث اتاح للدول النامية
 إىل اخنفاض وفرات احلجم يف املؤسسات الصغرية الدخول يف جمالت إنتاجية خمتلفة، كما أن تدين الطاقة اإلنتاجية يؤدي بالضرورة

 6املتوسطة مقارنة باملؤسسات الكبرية.و 
 املتوسطة إجيابيا يف القضاء على عدد من و  ت اإلقتصادية : تساهم املؤسسات الصغريةتالالخاإل القضاء على بعض

تتطلب رأمسال  ال إذ أن إقامتها ، لب املدخرات الصغريةفهي جت ،الاإلستثمار مثو  امية بني اإلدخاراإلختالالت اإلقتصادية يف الدول الن
 . 7املسامهة يف تصدير بعض املنتجات و  الوارداتمن خالل إحالل ، كذلك إختالالت ميزان املدفوعات، و كبري

 مع املؤسسات الكبرية من خالل  املتوسطة أن حتقق تكامالو  التكامل مع املؤسسات الكبرية : ميكن للمؤسسات الصغرية
العمل على نطاق و  مراحل اإلنتاج ذات الوفرات الكبرية من خالل التخصص يف بعض منهاأو  بعض املزايا النامجة عن فصل الوظائف

 .8إقتصادي مناسب

 المتوسطةو  مجاالت عمل المؤسسات الصغيرةو  رابعا : أنواع

من مث أهم اجملاالت و  املتوسطة باختالف معايري التصنيف اليت يتم اعتمادهاو  تتعدد أنواع املؤسسات الصغريةو  ختتلف
 اليت تعمل هبا.

                                                           
1
 .07-06بن يعقوب الطاهر، مرجع سابق، ص ص :  

2 
 .21،ص2002، جمموعة النيل العربية، مصر، المشروعات الصغيرة إدارةمهارات حممد هيكل، : 
3
 .24يوسف حسن، مرجع سابق، صو  توفيق عبد الرحيم:  

4
 .85،ص2007التوزيع، لبنان، و  النشرو  ؤسسة اجلامعية للدراسات، املالمتوسطةو  المؤسسات الصغيرة إدارةنبيل جواد، :  

5 
 .65غنية العيد شيخي، مرجع سابق، ص  
 .25صفوت عبد السالم عوض اهلل، مرجع سابق، ص :  6

 7
 اإلصالحات، جملة (01على حالة الجزائر)تحسين تنافسيتها مع نظرة أولية و  المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة تأهيلدراسة حول ات، بنعبد الرمحان باو  ناصر دادي عدون: 

 .30، ص2007، 03االندماج يف االقتصاد العاملي، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، العدد و  االقتصادية
8 
 .169-168،ص ص 1997، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، التصنيعو  اقتصاديات الصناعةحممد حمروس امساعيل، : 
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 املتوسطة باالعتماد على املعايري التالية:و  ميكن تصنيف املؤسسات الصغرية

 الشكل القانوين. -
 طبيعة املنتجات. -

للقيام مبشروع  اأن حتديد شكل ملكية املشروع هو من أهم القرارات الواجب اختاذه : يالتصنيف حسب الشكل القانون .1
 :حسب ما هو موضح يف الشكل التايل املتوسطة حسب املعيار القانوينو  ميكن تصنيف املؤسسات الصغريةو  متوسط،أو  صغري

 المتوسطةو  ( : األصناف القانونية للمؤسسات الصغيرة19الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 :تايلاملرجع الباالعتماد على   اعداد الطالبةمن  المصدر:

 .62،ص2008التوزيع، القاهرة،و  النشرو  ، ايتزاك للطباعةمشكالت تمويلهاو  المتوسطةو  المؤسسات الصغيرةحساين،  رقيةو  رابح خوين -

  تسهيالت...(.إعفاءات) جراءاتاالختضع جلميع و  هي املؤسسات التابعة للقطاع العام، العمومية:المؤسسات ، 
 مني احتياجات أدف تهب: هي من املشاريع االختيارية اليت تؤسس من قبل جمموعة من العناصر البشرية، التعاونيات

 خدمات ضرورية بأقل تكلفة ممكنة.و  األعضاء من سلع
 :اخلاصة.و  تشرتك فيها امللكية العامة المؤسسات المختلطة 
 :1ضمن صنفني: إمجاال إدراجهاميكن و  هي مؤسسات ختضع للقانون اخلاصو  المؤسسات الخاصة 
 هو املسؤول عن خمتلف القرارات املتعلقة بالنشاط.و  هي املؤسسات اليت تعود ملكيتها لشخص واحدو  املؤسسات الفردية: -
 2،خسارةأو  اقتسام ما ينشأ عن هذا العمل من ربحو  للقيام بعمل معني أكثرأو  هي عقد بني شخصني الشركات: -

 تصنف إىل ثالثة أنواع:و 
 :هي ثالث و  ،3الثقة املتبادلة بني األطراف املشاركةو  هي اليت تقوم على أساس االعتبار الشخصيو  شركات األشخاص

 :أنواع
o :تنتهي الشركة و  إنشائها هبدف القيام بنشاط جتاري مؤقتأكثر على أو  هي شركة مؤقتة يتفق شخصانو  شركة احملاصة

 4غالبا بانتهائه.

                                                           
1 
 .20امحد، مرجع سابق،ص غبويل :
2 
 .15،ص1999النشر، بريوت، لبنان، و  ، اجلزء الثاين، عويدات للطباعةالشركات التجاريةلياس ناصيف، ا :
3 
 .62مرجع سابق،صحساين،  رقيةو  رابح خوين :
4  

 .21غبويل امحد، مرجع سابق،ص:

 المؤسسات المختلطة التعاونيات المؤسسات العمومية المؤسسا ت الخاصة

 الشركات الفردية
 ذات المسؤولية المحدودة

 االموال

 االشخاص

 المساهمة

 التوصية البسيطة المحاصة التضامن
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o :1هي الشركة اليت يباشر فيها الشركاء بامسهم مجيع األنشطة االقتصادية.و  شركة التضامن 
o :فئة الشركاء ، و فئة الشركاء املتضامنني 2شركة التوصية البسيطة: هي شركة أشخاص تنقسم فيها امللكية إىل فئتني مها

تنحصر مسؤوليتهم املالية يف قيمة حصتهم الرأمسالية وال يتحملون املسؤولية املالية و  الشركة، رأمسالاملوصني الذين يسامهون بقسط من 
 إال مبقدار حصتهم فقط. اإلفالسو  يف حالة اخلسارة

 ميكن أن و  قدار حصته يف رأس املالشركة ذات املسؤولية احملدودة: هي شركة جتارية تتحدد مسؤولية كل شريك فيها مب
ال تنشأ هلا الشخصية االعتبارية و  االتفاقيات الواردة يف عقد الشركة،و  خيضع انتقال احلصص فيها للقيود القانونيةو  عنوان يكون هلا

  3أخرى. إجراءاتمبجرد العقد بل حتتاج إىل 
 :)األمهية فيها فيما يقدمه الشريك من حصة يف تكوين رأس و  هي اليت تقوم على االعتبار املايلو  شركات األموال )املسامهة

 املال.
 4حيث تصنف املؤسسات إىل الفئات التالية:: التصنيف حسب طبيعة المنتجات .2
 كاألغذيةنقصد بالسلع االستهالكية السلع النهائية املوجهة لالستهالك النهائي  و  مؤسسات إنتاج السلع االستهالكية: -

 اجللود،و  هذه املنتجات ضمن الصناعات التالية: الصناعة الغذائية، الصناعات الفالحية، صناعة النسيجندخل و  غريهاو  األلبسةو 
 .أنواعهو  صناعة الورقو 

تدخل هذه املنتجات ضمن و  مواد البناءأو  تضم املؤسسات اليت تنتج قطع الغيارو  مؤسسات إنتاج السلع الوسيطية: -
 املناجم، الصناعات امليكانيكية، الصناعات الكيميائية.و  احملاجرالصناعات التالية: صناعة مواد البناء، 

تركيبية و  عمالة مؤهلة فهي متارس عملية جتميعيةو  هي صناعات حتتاج إىل أموال كبريةو  مؤسسات إنتاج سلع التجهيز: -
التجميع للحصول على املنتوج  إنتاج بعضها مث القيام بعمليةو  للمنتوج النهائي لقطع غيار مثال، أجزاءفقط انطالقا من استرياد 

 النهائي.

 يدوية بسيطة أدواتعلى  اليت تتميز باعتمادهاو  توسطة التقليديةاملو  هناك املؤسسات الصغرية األنواعإضافة إىل هذه 
إنتاج أو  اجللدو  هي موجهة لتغطية الطلبات اليومية أما إلنتاج املواد كالورقو  على عدد قليل من التجهيزات يف تنفيذ عملها،و 

 .صناعة تقليدية فنيةأو  خدمات

 المتوسطةو  دور المؤسسات الصغيرةو  المطلب الثاني: أهمية

املتوسطة نتيجة ظهور العديد من املشاكل اليت مل تستطع املؤسسات الكبرية التعامل و  لقد تزايد االهتمام باملؤسسات الصغرية
لوقت الراهن من خالل االدوار اليت ميكن أن تقوم هبا يف خمتلف جماالت معها، إضافة إىل األمهية اليت جتسدها هذه املؤسسات يف ا

 االجتماعية.و  التنمية االقتصادية

 المتوسطةو  أهمية المؤسسات الصغيرةو  أوال: أهداف

االقتصادي، اداة للبناء و  املتوسطة الدعامة األساسية لكثري من االقتصاديات خاصة البلدان الناميةو  تعد املؤسسات الصغرية
 نظرا للخصائص اليت متيزها عن باقي املشاريع األخرى.

                                                           
1 
 .101، ص1997هومة، اجلزائر، ، دار أحكام الشركة طبق للقانون التجاري الجزائريةنادية فوضيل، : 
2 
 .34-33، ص2001، األردنالتوزيع، عمان، و  ، دار صفاء للنشر01الطبعة  المشروعات الصغيرة، إدارةاخرون، و  عبد الغفور عبد السالم :
3 
 .31، مرجع سابق، صالمتوسطة في الجزائرو  المال المخاطر كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة رأسمؤسسات رقية حساين،  :
4
 .13-12امحد سليمة، مرجع سابق، ص ص  غدير:  
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 1املتوسطة يرمي إىل حتقيق أهداف نذكر منها:و  إنشاء املؤسسات الصغرية إن: المتوسطةو  أهداف المؤسسات الصغيرة .1
 قبل. خدمية مل تكن موجودة منأو  اقتصادية سلعية أنشطةاجلماعية باستخدام و  ترقية روح املبادرة الفردية -
غري اهلامة اليت ختلصت منها املؤسسات الكربى من اجل إعادة تركيز طاقتها على و  استعادت كل حلقات اإلنتاج غري املربجمة -

 النشاط األصلي.
اإلدارية على حتويل هذه و  لكنها ال متلك القدرة املاليةو  متكني فئات عديدة من اجملتمع متتلك األفكار االستثمارية اجليدة -
 إىل مشاريع واقعية.األفكار 
 2القدرة على املنافسة.و  التطويرو  االبتكارو  العمل على توفري جمال واسع للتجديد -

 3املتوسطة فيما يلي:و  ترتكز أمهية املؤسسات الصغرية: المتوسطةو  أهمية المؤسسات الصغيرة .2
العمال املسرحني لظروف اقتصادية، مما يسمح باستغالل  إدماجهامة خللق فرص العمل من خالل إعادة  أداةتعترب  -

 منه امتصاص البطالة.و  يف الواقع أفكارهمجتسيد و  التجاربو  الكفاءات
 مغذية للصناعات الكبرية.و  هي صناعة مكملة -
 عيا.اجتماو  املدن الصغرية مما يساهم يف خلق توازن جهوي اقتصادياأو  يف الريف إقامتهاتقلل من هجرة العمال عند  -
، حيث أهنا متثل ول العاملدمن التجاري يف كثري و  احلجم االقتصادي أرباعاملتوسطة ثالث و  تشكل املؤسسات الصغرية -

 4من القوى العاملة يف العامل . %60-%50تشغل ما بني و  تقريبا من املؤسسات يف العامل 90%
 لدمج املرأة يف النشاط االقتصادي. اآللياتتعترب إحدى  -
املتوسطة خيدم هدف العدالة يف توزيع الدخل، فحاجتها إىل إمكانيات استثمارية و  يف انتشار املؤسسات الصغرية التوسع -

 هذا األمر سيساعد على توسيع حجم الطبقة املتوسطةو  اجملتمع بإنشاء تلك املؤسسات، أفرادمتواضعة سيسمح لعدد كبري من 
 تقليص حجم الطبقة الفقرية.و 

املتوسطة على زيادة الدخل الوطين خالل فرتة قصرية نسبيا، الن إنشاء هذه املؤسسات يتم و  صغريةتساعد املؤسسات ال -
 5منه فهي تدخل يف دورة اإلنتاج بشكل أسرع.و  خالل فرتة اقل مقارنة مع املؤسسات الكبرية

 الفنون اإلنتاجية احمللية ، مما يساعد على تطويراملتوسطة دور مهم يف جمال تنويع اهليكل الصناعيو  للمؤسسات الصغرية -
 6دفع هذه املؤسسات إىل مواقف تنافسية جيدة.و 

نمو أي اقتصاد معاصر، فاالقتصاد الذي نمية مهارات الرياديني الضرورية لاملتوسطة موقعا مهما لتو  تعترب املؤسسات الصغرية -
 7بريوقراطية ال يوفر هذه الفرص بالشكل املطلوب.و  هتيمن عليه شركات كبرية

 

                                                           
1 
االندماج يف االقتصاد و  ، جملة االصالحات االقتصاديةإشكالية تمويل المؤسسات المصغرة في الجزائر: دراسة في فعالية دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابهواري معراج،  :

 .35، ص2008، 04د العاملي، املدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، العد
2 
:

، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل المتوسطة الجزائرية في ظل الشراكة االورومغاربيةو  الجودة الشاملة لتاهيل المؤسسات الصغيرة إدارةتطبيق عظيمي دالل، و  فتيحة دبو حرو  
 .06،ص2006نوفمرب  13/14، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي "املتوسطةو  الصغريةعلى منظومة املؤسسات و  انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائريو  أثارحول" 

 .275يت عيسي، مرجع سابق،ص:آ  3
 .05ايهاب مقابلة، مرجع سابق،صو  ماهر حسن احملروق:  4
5 
، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول" اسرتاتيجيات تنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية المتوسطةو  الشراكة االجنبية كاداة لتاهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة عبد الكرمي سهام،: 

 .04-03، ص ص 2012أفريل  18/19واملتوسطة يف اجلزائر"، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي 
 .16حممد هيكل، مرجع سابق، ص:  6
 .62سعاد نايف برنوطي، مرجع سابق، ص : 7
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 المتوسطةو  نيا: الدور االقتصادي للمؤسسات الصغيرةثا

 املتوسطة من خالل النقاط التالية:و  يتجسد الدور االقتصادي للمؤسسات الصغرية

 المتوسطة في توفير مناصب الشغلو  مساهمة المؤسسات الصغيرة .1

الشغل، الخنفاض تكلفة إنشاء بديال للمؤسسات الكبرية يف توفري مناصب و  املتوسطة مكمالو  أصبحت املؤسسات الصغرية
الدولة، ففي بعض األحيان تبلغ تكلفة فرصة  هذا ما خيفف من العبء على ميزانياتو  الوظائف فيها مقارنة باملؤسسات الكبرية،

 املتوسطة، األمر الذي يعكس دورها االجيايب يف توظيف العمالةو  يف املؤسسات الصغرية أضعاف 10العمل يف املؤسسات الكبرية 
 1مبوارد حمدودة نسبيا.و 

كما أهنا تستخدم فنونا إنتاجية أكثر تكثيفا للعمل فهي تتميز بارتفاع نسبة العمل على رأس املال، كما أهنا ال حتتاج إىل 
تساعد على خلق جتمعات للصناعات الريفية و  القرىو  ، كما تستوعب العمالة الفائضة يف الريف2سريع للعامل العاديو  تدريب بسيط

 3بدون شروط معينة.و  أسهلبشكل  األصدقاءو  األقارباملتوسطة يشغلون و  كما إن معظم أصحاب املؤسسات الصغرية  فيها،

مالة من إمجايل الع %51.7املتوسطة يف إمجايل البلدان العربية نسبة و  حيث بلغت نسبة العمالة يف قطاع املؤسسات الصغرية
 4يف القطاع الصناعي.

 دخراتمالمتوسطة في تعبئة الو  مساهمة المؤسسات الصغيرة .2

حتويلها إىل استثمارات يف خمتلف القطاعات، كون و  املتوسطة احد أهم جماالت جذب املدخراتو  تعد املؤسسات الصغرية
اخنفاض درجة املخاطرة يف االستثمارات الصغرية من جهة و  إنشاء هذه املؤسسات ال حتتاج إىل رؤوس أموال ضخمة من جهة تكاليف
 5أخرى.

 تحقيق التكامل الصناعيو  المتوسطة في ترقية النشاط الصناعيو  مساهمة المؤسسات الصغيرة .3

املتوسطة يف االقتصاديات املتقدمة يف اجملال و  ملؤسسات الصغريةاجناح و  إن زيادة االهتمام الدويل بالتصنيع كمؤشر للتنمية
 حىتي للدول النامية مما يتوجب على الدول النامية دفع هذا القطاع الفعالة يف النشاط الصناع من قدرهتا على املسامهة أكدالصناعي، 

 6يساهم يف ترقية النشاط الصناعي.

املورد هلذه املؤسسات و  املتوسطة دورا هاما يف جناح املؤسسات الكبرية حيث تقوم بدور املوزعو  كما تلعب املؤسسات الصغرية
( على OCDEالتنمية االقتصادية )و  العمالقة، حيث يشري تقرير منظمة التعاونفهي تعترب كمؤسسات مغذية للكيانات االقتصادية 

                                                           
 .28، ص2006، األردنالتوزيع، و  ، دار حامد للنشرالصغيرة األعمال إدارةو  الريادةعبد الستار صاحل العلي، و  فايز مجعة صاحل النجار:  1
 .28، ص2009، اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة، السياحيةو  دورها في التنمية االقتصاديةو  الصناعات الصغيرةهنى ابراهيم خليل ابراهيم، :  2
 .45، ص2009، اإلسكندرية، الدار اجلامعية، اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة، :عبد املطلب عبد اجمليد  3
 .38امحد عبد الفتاح عبد احلليم، مرجع سابق، صو  عبد العزيز مجيل خميمر:  4
5  

، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول" -الجزائر حالة-االجتماعيةو  الحرف في التنمية االقتصاديةو  دور مؤسسات الصناعات التقليديةناجية صاحلي، و  مفيد عبد الالوي:
 .05، ص2012 أفريل 18/19املتوسطة يف اجلزائر"، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي و  مرافقة املؤسسات الصغريةو  اسرتاتيجيات تنظيم

 .11برين ميلود، مرجع سابق، ص:6
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التطوير جيعلها تقدم و  اليت تعتمد بدرجة كبرية على البحثو  املتوسطة يف القطاعات فائقة التطورو  ن تركز نشاط املؤسسات الصغريةأ
 1كنولوجيا احلديثة.استخدام التو  خدمات مهمة للكيانات االقتصادية العمالقة من حيث اكتساب

 المساهمة في التنمية االقتصادية المحلية .4

االقاليم، األمر و  التنقل بني خمتلف املناطقو  املتوسطة خاصة الصناعات التقليدية باملرونة يف التوطنو  تتسم املؤسسات الصغرية
، احلد من اهلجرة إىل املدن الكربىو  التوزيع السكاينإعادة و  الريفية،و  إنتاجية جديدة يف املناطق النائيةالذي يساهم يف خلق جمتمعات 

منه حتقيق و  العادل للدخل حتقيق التوزيعو  انعاش املناطق النائيةو  فضال على االنتشار اجلغرايف مما جيعلها قادرة على امتصاص البطالة
املتوسطة يف اإلطار العام لدور القطاع و  صغريةن يتم حتديد دور املؤسسات الأاالقليمية بصورة خاصة على و  التنمية احمللية بصورة عامة

 2ليس يف معزل عنه.و  الصناعي يف التنمية

 القدرة على مقاومة االضطرابات االقتصادية .5

املتوسطة بقدرهتا على التكيف مع الظروف االقتصادية، ففي حالة زيادة الطلب يؤدي ذلك إىل و  تتميز املؤسسات الصغرية
 3مع الظروف السائدة. التأقلممنه و  يف حالة الركود االقتصادي فتزيد قدرهتا على ختفيض اإلنتاجو  االستثمار،زيادة قدرهتا على 

 المتوسطةو  ثالثا: الدور االجتماعي للمؤسسات الصغيرة

هذا ما و  البالد أرجاءاملتوسطة هو حتقيق التنمية الشاملة، حيث تنتشر هذه املؤسسات يف و  إن اهلدف من املؤسسات الصغرية
 عاداهتم، هلذا يتجسد دورها االجتماعي من خالل النقاط التالية:و  تفكريهمو  يف سلوك األفراد التأثريميكنها من 

منه رفع مستوى و  امتصاص البطالةو  ذلك من خالل توفري مناصب الشغلو  التخفيف من المشكالت االجتماعية: .1
منه فهي تساهم يف حل املشكالت االجتماعية من بطالة، و  املناطق املهمشةيف و  خاصة للفئات االجتماعية الفقرية األسريالدخل 

 4ما يرتتب عنها من أفاق اجتماعية خطرية.و  فراغ، هتميش
 ذلك من خالل اعتمادها على رؤوس األموال الوطنيةو  تدعيم دور المشاركة الوطنية في تنمية االقتصاد الوطني: .2

عداد الوطنيني اتساهم يف و  اجملتمع يف التنمية، أفرادمما يؤدي إىل رفع مستوى مشاركة مدخرات صغار املدخرين لالستثمار فيها و 
 5منه تكوين جمتمع صناعي من احلرفيني.و  الصناعيني
 رغباهتم من خالل التعبري عن ذاهتمو  حاجاهتم إلشباعحيث تعترب فرصة لألفراد  احتياجات األفراد:و  رغبات إشباع .3

 مستوى الرفاهيةو  منه خدمة اجملتمع من خالل حتسني مستوى املعيشةو  تطبيقها من خالل هذه املؤسسات،و  خرباهتمو  أفكارهمترمجة و 
 6العالقات االجتماعية. تعزيزمنه و 

                                                           
 .29، مرجع سابق، صالمتوسطة في الجزائرو  ات الصغيرةنظام المشاركة: نحو تمويل بال فوائد لقطاع المؤسسرابح خوين، :  1
 .75، ص2002، مؤسسة شباب اجلامعة، مصر، دورها في التنميةو  الصناعات الصغيرةفتحي السيد عبده ابو السيد امحد، :  2
 .30سابق، ص ، مرجعالمتوسطة في الجزائرو  نظام المشاركة: نحو تمويل بال فوائد لقطاع المؤسسات الصغيرةرابح خوين، :  3
4  

 .54مرجع سابق،صحساين،  رقيةو  رابح خوين: 
5 
:

 .77السيد امحد، مرجع سابق، ص أبوفتحي السيد  
6 
:

 .55-54مرجع سابق، ص ص حساين،  رقيةو  رابح خوين 
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املتوسطة دور فعال يف حتقيق العدالة يف توزيع و  تلعب املؤسسات الصغرية الثروة:و  المساهمة في التوزيع العادل للدخول .4
تعمل على زيادة و  تثمن املوارد احمللية املتاحة إقليميةاجملتمع من خالل إرساء هذه العدالة عن طريق تنمية  أفرادالثروة بني و  الدخول

 1التوظيف يف املناطق النائية.و  فرص االستثمار

 المتوسطةو  رابعا: الدور الخارجي للمؤسسات الصغيرة

 اخلارجي من خالل النقاط التالية: املتوسطة يف التعامل مع العاملو  يتجسد دور املؤسسات الصغرية

الدخول يف مشروعات مشرتكة يف و  ذلك من خالل زيادة االستثمار األجنيب املباشرو  :الشراكة مع االستثمارات األجنبية .1
 2، بدال من االعتماد على الشركات املتعددة اجلنسيات.املستضيفةأو  الدول املضيفة

يف حتسني حالة امليزان التجاري من و  املتوسطة دور هام يف تنمية الصادراتو  للمؤسسات الصغرية ترقية الصادرات:و  دعم .2
العمل على زيادة الصادرات من جهة و  خالل التخفيض من الواردات بتوفري احتياجات اجملتمع حمليا من إنتاج هذه املؤسسات،

اعتمادها على املواد األولية و  اخنفاض تكلفتهاو  ، إضافة إىل قدرهتا على الدخول إىل األسواق اخلارجية بسبب تنوع منتجاهتا3أخرى
بالتايل توفري وسائل الدفع اخلارجي من و  هنائية للخارجأو  تصدير سلع إنتاجية وسيطيةو  احمللية أي تصنيع السلع بدال من استريادها

 . 4خالل تعويض االسترياد، كما تساهم يف إنتاج القيمة املضافة
إن انتقال اجلزائر إىل اقتصاد السوق يعين إن السوق الوطنية ستكون مفتوحة  ي:الحفاظ على الطابع الصناعي المحل .3

منه رفع احلماية الوطنية عن املنتجات و  إن اجلزائر مقبلة على االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة،و  على املنتجات العاملية خاصة
 عل املؤسسات الوطنية يف قلب املنافسة الدولية خاصة املؤسسات الصغريةرفع الرقابة اجلمركية على املنتجات األجنبية مما جيو  احمللية

ترقيتها سوف يضمن دورها يف احملافظة على و  دعمها عليه فإنو  من االقتصاد الوطين املتوسطة باعتبارها تنشط يف قطاعات خمتلفةو 
 5الطابع الصناعي الوطين أمام املنتج األجنيب.

 المتوسطةو  تواجه المؤسسات الصغيرةالمطلب الثالث: التحديات التي 

 متويليةو  املتوسطة أمام حتديات منها ما هو داخلي يرجع إىل قضايا فنيةو  إن التحوالت العاملية تضع املؤسسات الصغرية
الله ختص املناخ العام الذي متارس من خو  منها ما هو خارجيو  املتوسطةو  تنظيمية...اخل ختص البيئة الداخلية للمؤسسات الصغريةو 

 خيص أهم املتغريات العاملية الواجب على املؤسسات الصغريةو  منها ما هو عامليو  املتوسطة أنشطتها املختلفةو  املؤسسات الصغرية
 التأقلم معها.و  املتوسطة التكيفو 

 المتوسطةو  أوال: التحديات الداخلية للمؤسسات الصغيرة

 املتوسطة نذكر ما يلي:و  أهم الصعوبات الداخلية اليت تواجه املؤسسات الصغرية من

                                                           
1  

 .32،ص، مرجع سابقالمتوسطة في الجزائرو  المشاركة: نحو تمويل بال فوائد لقطاع المؤسسات الصغيرةخوين، نظام  رابح:

2  
 .11برين ميلود، مرجع سابق، ص:

3
 .44، مرجع سابق، صالمتوسطة في الجزائرو  المال المخاطر كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة رأسمؤسسات رقية حساين، :  

4
 .11برين ميلود، مرجع سابق، ص:  

5 
 .12املرجع السابق، ص: 
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أو  املتوسطة، حيث ميثل احلد الفاصل بني بقاءو  ميثل التمويل حمور اهتمام املؤسسات الصغرية :مشاكل التمويل الداخلية .1
 استخدامها لتحقيق األهداف املقررة.حسن و  ذلك من خالل حصوهلا على األموال من مصادرها املختلفةو  ،1فناء املؤسسة

 املتوسطة من خالل اجلدول التايل:و  باختصار مصادر متويل املؤسسات الصغريةو  و ميكن توضيح

 المتوسطةو  (  : مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة45الجدول رقم )

 مصادر التمويل الخارجية مصادر التمويل الداخلية
 التمويل الذايت -
 االئتمان التجاري -
 األرباح احملتجزة  -
 املسامهون يف الشركةو  الشركاء -

 األقاربو  األهلاالقرتاض من  -
 االقرتاض من السوق الغري رمسي  -
 االئتمان املصريف -
 التمويل احلكومي -
 شركات رأس املال املخاطر -
 التأجرييالتمويل  -
 القرض السندي -

 اعداد الطالبة.من  المصدر:

اليت يتم تدبريها لشراء أصل ثابت قد  فاألموالاملتوسطة عجز يف مصادر متويلها الداخلية، و  حيث تواجه املؤسسات الصغرية
أو  د هذه األموال إىل أن املؤسسة تواجه مشكل عدم وجود مصادر التمويل لرأس املال املتداولو مع افرتاض وجو  تكون غري كافية

ما ينتج عن ذلك من اخنفاض مستوى الكفاءة اإلنتاجية و  طرق اإلنتاج العامل يف املؤسسة املتمثل يف املخزون، مما يرتتب عليه ختلف
 2النمو.و  عدم قدرهتا على التوسعو  للمؤسسة

 املؤسسات الصغرية ألصحابالتنظيمية و  : إن ضعف القدرات اإلدارية التسويقيةو  التنظيميةو  المشاكل اإلدارية .2
اخلدمات و  االستشاريةقص التدريب، وعدم احلصول على اخلدمات نو  اخلربة الكافية،و  توافر املهارات البشرية  املطلوبةعدم و  املتوسطةو 

املهام كل هذا يؤدي و  االختصاصاتحيدد  األقساموجود تنظيم واضح على مستوى عدم و  عدم القدرة على اختاذ القرار،و  املساعدة هلا
نافسية منه عدم القدرة على حتقيق القوة التو  االستمرار،و  البقاء إىل خلق العديد من املشاكل مما يؤدي إىل فشل املؤسسة يف القدرة على

  3احملافظة عليها.و  يف السوق

 عدم توفر كافة املعلومات املتعلقة باحتياجات السوقو  توسطة إىل الوعي التسويقياملو  كما تفتقر املؤسسات الصغرية
النهائي إذا مل يتم أو  املؤسسات إىل احتمال التوقف املؤقتيعرض صفات املنتجات امو و  املستهلكنيتفضيالت و  مستويات األسعارو 

 4اخلارج.أو  إجياد أسواق جديدة يف الداخل

                                                           
1 
 .76رقية حساين، مرجع سابق، صو  رابح خوين: 
2  

 .68، مرجع سابق، ص اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرةعبد املطلب عبد اجمليد، :
3 
 .04مصطفى طويطي، مرجع سابق، ص و  قدمممصطفى بل :
4 
:

 .26برين ميلود، مرجع سابق،ص 
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املتوسطة حيث يتم توظيف و  إن نقص العمالة املاهرة من أهم املعوقات اليت تواجه املؤسسات الصغرية مشاكل بشرية: .3
نظرا احلكومية  باألخصاملهرة االشتغال يف املؤسسات الكبرية تدريبهم أثناء العمل، بسبب تفضيل العاملني و  عمال غري مهرة

 املتوسطة.و  التأهيل املتخصصة مما يؤثر سلبا على إنتاجية املؤسسات الصغريةو  كذا نقص مراكز التكوينو  ،1المتيازات اليت تقدمهال
إىل استرياد املواد  املتوسطةو  : تلجأ أحيانا املؤسسات الصغريةتدبير اآلالتو  مشاكل الحصول على الموارد األولية .4

 األسعار املناسبة،و  اجلودةو  لصعوبة احلصول عليها بالكمياتأو  األولية لصعوبة احلصول عليها أما لعدم تواجدها يف األسواق احمللية
 2بسبب ارتفاع أسعار االسترياد.

ة مستهلكة اغلبها يف حاجة إىل قدمي آالتو  يف تشغيل معدات املتوسطة على االستمرارو  كما تعتمد املؤسسات الصغرية
صعوبة تدبري قطع و  األعطالاخنفاض اجلودة بسبب كثرة و  عدم انتظام اإلنتاجو  جتديد شامل، مما يؤدي إىل ارتفاع التكاليفو  إحالل
اآلالت املتوسطة، فضال على إن استخدام و  منه ضعف القدرة التنافسية للمؤسسات الصغريةو  املطلوبة اإلصالحاتعمل و  الغيار

توفري و  الدراية بقواعد استريادهاو  مدربة على تشغيلهاو  عمالة متخصصةو  تكاليف مرتفعة عن اآلالت التقليديةو  احلديثة يتطلب خربة
 3املتوسطة يرتددون يف استخدامها.و  النقد األجنيب الالزم الستريادها، كل هذا جيعل أصحاب املؤسسة الصغرية

املتوسطة غري قادرة على و  : إن غياب نظام املعلومات جيعل من املؤسسات الصغريةةاستخدام المعلومو  مشاكل الحصول .5
، مما ال يساعد 4عداد قاعدة بيانات ختدم مصاحل هذه املؤسساتإو  املنافسة خصوصا مع غياب هيئة مركزية هتتم بتجميع هذه البيانات

 منوها.و  على تنميتها
أو  األصول احملاسبية،و  املتوسطة أما لعدم معرفتهم بالقواعدو  املؤسسات الصغريةن غياب الوعي احملاسيب لدى أصحاب اكما 

احلسابات اخلتامية، مما يكلف املؤسسة  إلعدادلعدم خربهتم يف هذا اجملال مما يؤدي إىل جلوء معظمهم إىل مكاتب حماسبية خارجية 
 5نفقات كبرية.

 المتوسطةو  ثانيا: التحديات الخارجية للمؤسسات الصغيرة
 املتوسطة نذكر ما يلي:و  من بني أهم الصعوبات اخلارجية اليت تواجه املؤسسات الصغرية

قلة اإلمكانيات و  املتوسطة للتمويل البنكي بسبب حاجتها للتمويلو  تلجأ املؤسسات الصغرية مشاكل التمويل الخارجية: .1
 املؤسسات الصغريةو  نظرا لعدم وجود الثقة بني البنك اإلقراضاملالية املتوفرة لديها، غري إن البنوك تشرتط ضمانات كبرية مقابل 

املتوسطة ال تتوفر على و  املتوسطة فيها خماطرة كبرية كون املؤسسات الصغريةو  املتوسطة الن البنك يعترب متويل املؤسسات الصغريةو 
كما أن هذه القروض تشكل عبئا كبريا على هذه املؤسسات نظرا الرتفاع معدالت   6،أصول عقارية ميكن إن تقدمها كضمان للقرض

املتوسطة إليها، إضافة إىل غياب الشفافية يف و  العموالت اليت تتقاضاها البنوك عند جلوء املؤسسات الصغريةو  الفائدة على القروض
 تسيري عملية منح القروض.

املتوسطة، مما يدفعها و  تعد املشاكل الضريبية من بني اكرب املشاكل اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية المشاكل الضريبية: .2
 7إىل :

                                                           
، املتوسطة يف الدول العربية"و  املؤسسات الصغرية تأهيلمتطلبات  "حول، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل المتوسطةو  تجربة بعض الدول العربية في الصناعات الصغيرةرقيبة سليمة، :  1

 .33، ص 2006 أفريل 17/18الشلف، اجلزائر، يومي -جامعة حسيبة بن بو علي
 .33املرجع السابق، ص :  2
3 
:

 .25برين ميلود، مرجع سابق،ص 
االنسانية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، و  ، جملة العلوم االجتماعيةالمتوسطة في الجزائرو  للمؤسسات الصغيرةتفعيل دور التمويل البنكي بوقموم حممد، و  معطى اهلل خري الدين : 4

 . 154،ص13،2005العدد
5 
 .21غدير امحد سليمة، مرجع سابق،ص :
 .154ص مرجع سابق،، بوقموم حممدو  خري الدين معطى اهلل:  6
 .67اسحاق خدجية، مرجع سابق،ص:  7
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 التوقف الكلي عن العمل ألهنا ال تتمتع حبجم رأس مال كبري. -
 خاصة إىل االسترياد.و  حتول بعض رؤوس األموال من دائرة اإلنتاج إىل دائرة التجارة -
 األنشطة املوازية اليت تصب يف خانة التهرب الضرييب.لعمل يف ا -

 أعوانسوء املعاملة اليت يبديها و  يرجع ذلك إىل التعسفو  املستثمرين بالتوتر املستمرو  كما تتسم العالقة بني إدارة الضرائب
املتوسطة العتقادهم إن هذه الضرائب و  الصغريةكذا نقص الثقافة الضريبية ألصحاب املؤسسات و  املستثمرين، إزاءاإلدارة الضريبية 

 .لذا يتهربون من دفعها أرباحهم إنقاصتؤدي إىل 

 ن اغلب أصحاب املؤسسات الصغريةاختطيطا، إال و  حبثاو  إن اختيار املوقع يتطلب دراسة جيدة مشكل الموقع المالئم: .3
 رهتم على احلصول على مواقع مناسبة بسبب تكاليفها املرتفعة )شراءذلك أما لعدم قدو  املتوسطة يعانون من صعوبة إجياد املوقع املالئمو 

تفتقر  ضواحيو  جناح املؤسسة، مما يضطرهم إىل إقامة مشاريعهم يف مناطقو  املواقع بالنسبة لنشاط بأمهيةجهلهم أو  (،تأجريأو 
ن يوازن اعلى صاحب املؤسسة  األحوالهو ما ينعكس سلبا على نشاط هذه املؤسسات ألنه ويف كل و  األساسيةاملرافق و  للخدمات

 1املوقع على حجم املبيعات. تأثريو  بني التكلفة
يوفر هلا و  ينظم عملهاو  املتوسطة، حيدد تعريفا هلاو  : إن عدم وجود قانون موحد للمؤسسات الصغريةالمشاكل القانونية .4

تضارب و  تعدد اجلهات املشرفة عليهو  االستثمارعدم استقرار التشريعات يف تنظيم و  الرتاخيص،و  تسهيالت يف جماالت التمويل
 الضرائبو  معاجلة امللفات، الرتاخيصو  التنفيذية )سرعة املوافقة على املشروع اجلديدو  تعقد اإلجراءات اإلداريةو  ،2اختصاصها

 3املتوسطة خاصة يف الدول النامية.و  تطور املؤسسات الصغريةو  ، كل هذا يعيق منو...اخل(التأميناتو 
لألسواق بتكلفة  إيصاهلاو  املنتجاتو  اليت تؤثر على نقل اخلدماتو  البنية األساسيةو  اخلدمات العامةو  دمات النقلنقص خ .5

 .التخزين ...اخلو  الكهرباءو  مناسبة، باإلضافة إىل نقص املياه
املؤسسات كشركات لتسويق منتجات هذه  ذهضعف تواجد الشركات املساعدة املتخصصة يف  جماالت دعم ه .6

التمويلي، شركات رأس مال املخاطر، الشركات املتخصصة  التأجريالدولية، شركات و  إقامة املعارض احملليةو  املؤسسات، شركات تنظيم
 4يف إنشاء اجملمعات الصناعية الصغرية.

 المتوسطةو  ثالثا: التحديات العالمية للمؤسسات الصغيرة

املتوسطة التواجد يف حميط يفرض عليها و  العامل من تغريات اقتصادية عاملية فرض على املؤسسات الصغرية إن ما يشهده
 من بني هذه املتغريات نذكر ما يلي:و  االستمرار،و  متغرياته من اجل البقاءو  التكيف مع تقلباته

املادي  األساسهي و  التكنولوجيا الكثيفةو  تاملواصالو  االتصاالتو  اليت متثل ثورة علمية يف املعلوماتو  ثورة المعلومات: .1
املتوسطة من اجل االستجابة و  للنظام االقتصادي اجلديد، حيث تلعب دور مهم يف تشجيع االندماجات بني املؤسسات الصغرية

نشر األساليب اإلنتاجية اليت و  كذا تنميةو  التقنيات احلديثةو  ملتطلبات البيئة العاملية، باإلضافة إىل التقدم الفين يف جمال تبادل املعلومات
يدعم القدرة و  ، مما حيسن5رفع إنتاجية األداء داخل املؤسساتو  تعتمد على التكنولوجيا العالية هبدف الزيادة من جودة املنتجات

                                                           
1 
 .58، مرجع سابق،صالمتوسطة في الجزائرو  نظام المشاركة، نمو نحو تمويل بال فوائد لقطاع المؤسسات الصغيرةخوين،  رابح :
 .19مرجع سابق،ص، غدير امحد سليمة:  2
3 
 .276ايت عيسى، مرجع سابق، ص :
4 
 .19مرجع سابق،ص، غدير امحد سليمة :
5
 .23برين ميلود، مرجع سابق، ص : 
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املقدمة   السلعو  احلفاظ على اجلودة الشاملة للخدماتو  التطورو  هو ما يستدعي انطالق روح اإلبداعو  التنافسية على املستوى العاملي،
على األقل محاية نفسها من غزو أو  املتوسطة خاصة يف الدول النامية غزو األسواق العامليةو  كي تستطيع املؤسسات الصغرية

 املؤسسات األجنبية.
 تكتالت اقتصاديةو  متيزت الساحة العاملية بتوجه العديد من الدول للدخول يف اتفاقيات زيادة التكتالت االقتصادية: .2

االستمرار، مما سيقود إىل زيادة درجة املنافسة بني تلك التكتالت االقتصادية، األمر الذي ينعكس و  لضمان القدرة على البقاء ذلكو 
 1املتوسطة يف خمتلف الدول خاصة النامية منها.و  بدوره على قطاع املؤسسات الصغرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1  
 .33امحد، مرجع سابق،ص غبويل:
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 المتوسطة في الجزائرو  المبحث الثاني: واقع المؤسسات الصغيرة

اليت أصبحت حتتل صدارة و  املتوسطةو  تعترب اجلزائر دولة ذات قدرات صناعية متواضعة، حيث جلأت إىل املؤسسات الصغرية
من هنا جاءت القوانني و  من عدم جدوى االعتماد على الصناعات الثقيلة فقط، تأكدهااهتمام السلطات العمومية اجلزائرية بعد 

 إلبرازاملتوسطة و  لتهيئة البيئة التشريعية الالزمة فصدرت عدة نصوص قانونية هتدف إىل إعطاء فرصة هلذه املؤسسات الصغريةاملتعاقبة 
امتصاص البطالة اليت ال تستطيع و  مناصب الشغلو  يف توفري رؤوس األموال ألمهيتهاالتنمية، نظرا  دورها يف املسامهة يف حتقيق

 املتوسطة تطورا اجيابيا يف تعدادها من االستقالل إىل اآلن.و  ، حيث شهدت املؤسسات الصغريةاملؤسسات الكربى التصدي هلا

 المتوسطة في الجزائرو  المطلب األول: مراحل تطور المؤسسات الصغيرة

من فروع صناعات و  من الصناعات االستخراجية أساسهبعد االستقالل ورثت اجلزائر نسيجا اقتصاديا مهمال مكونا يف 
املتوسطة بعد االستقالل و  املناطق العمرانية، حيث كان عدد املؤسسات الصغريةو  ترتكز يف البلدان الكربى، متوسطةو  استهالكية صغرية

على أساس التجارة بالدرجة األوىل مث على أساس الزراعة بالدرجة الثانية، حيث كان أصحاب املؤسسة هم  تأسيسهاكان و  قليال،
غياب البنية و  جهة،ن يف إطار بيئة يسودها عدم االستقرار االقتصادي م 1990حيث كان تطورها بطيء جدا قبل  مالكي األموال،

 املتوسطة بثالث مراحل أساسية.و  عموما فقد مر تطور املؤسسات الصغريةو  التحتية من جهة أخرى،

 ( 1982-1962أوال: المرحلة األولى)

كانت تلك اليت تعود إىل و  املتوسطة ملك للمستوطنني الفرنسيني،و  سات الصغريةمن املؤس %98قبل االستقالل كانت حوايل 
بعد االستقالل و  ،القيمة املضافةو  على املستوى االقتصادي من حيث مسامهتها يف العمالةو  اجلزائريني حمدودة على املستوى العددي

باعتماد اجلزائر بعد و  ،1متوقفة عن احلركية االقتصاديةنتيجة للهجرة اجلماعية للفرنسيني أصبحت معظم تلك املؤسسات و  مباشرة
 للمؤسسات الكبرية إعطاء األمهية الكربىو  االستقالل النظام االشرتاكي الذي يقوم على حتكم الدولة يف القوى االقتصادية للتنمية

الصلب، صناعة و  مثل: صناعة احلديداليت كانت هتتم أساسا بالصناعات الثقيلة و  اليت استحوذت على معظم املشاريع االستثماريةو 
يف هذا اإلطار مهش دور و  إعطاء األولوية للقطاع العام على اخلاص،و  احملروقاتو  صناعة الطاقةو  امليكانيك، الصناعة البرت وكيماوية

صر دورها على تلبية احنو  اليت اختصت يف الصناعات التحويلية لبعض املواد اخلاصة منها االستهالكية،و  املتوسطةو  املؤسسات الصغرية
العامة حيث عرفت  تابع للقطاعات القاعديةو  أي أهنا مل تكن مستقلة بل كانت جمرد قطاع مكمل 2احتياجات املؤسسات الكبرية
 احلرفية.أو  املؤسسات اخلاصة ميثلون املؤسسات العائلية ذات امللكية اخلاصةو  كما كان القطاع اخلاص،   3باملؤسسات الصناعية التابعة 

 4: وحدة خالل سنة واحدة، حيث عرفت جمموعة من القيود أمهها 600هذه الفرتة يف املتوسط  خالل تأسستو 

 10و أسهمشركة ذات أو  مليون دج يف حالة إنشاء شركة ذات مسؤولية حمدودة 30قيمة مشاريع االستثمارات ال تتعدى  -
 ذات اسم مجاعي.أو  ماليني دج يف حالة إنشاء مؤسسات فردية

 من املبلغ املستثمر. %30صعوبة متويل املشاريع املعتمدة حبيث ال يتعدى متويل البنك  -

                                                           
1 
 .39صغبويل امحد، مرجع سابق،: 
2 
:

 .13مرجع سابق، ص ،برين ميلود 
3 
 .84غنية العيد شيخي، مرجع سابق، ص :
4 
:

املتوسطة يف و  املؤسسات الصغرية تأهيل"، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "متطلبات تجربة الجزائر أفاقاليوم "و  المتوسطة بين االمسو  المؤسسات الصغيرةضحاك جنية،  
 .138،ص2006افريل 17/18الدول العربية"، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، اجلزائر، يومي 
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الذي يهدف إىل حتديد قانون االستثمار اخلاص الوطين يف إطار التنمية و  1966و بالرغم من صدور قانون االستثمار لسنة 
على املستثمرين الراغبني يف احلصول على رخص  االقتصادية إال أن اللجنة الوطنية لالستثمارات كانت تفرض شروط تعجيزية

 .19811منه فقدان املصداقية يف املشاريع اخلاصة، مما أدى إىل أنشطتها عام و  االستثمار،

 (1990-1982ثانيا: المرحلة الثانية )

االخنراط و  وملة االقتصاداملتوسطة، يف ظل عو  اإلداري للمؤسسات الصغريةو  خالل هذه الفرتة مت إعادة النظر يف اإلطار القانوين 
 ذلك مرورا باملراحل التالية:و  بديل للصناعات اليت كانت قائمةو  يف اقتصاد السوق حيث أصبح ينظر إليها كتوجه جديد

 املخطط اخلماسي الثاين اكد على ضرورة ترقية قطاع املؤسسات الصغريةو  (1984-1980املخطط اخلماسي األول ) .1
 2املتوسطة.و 

 املتعلق باالستثمار االقتصادي الوطين اخلاص. 21/08/1982املؤرخ يف  82/11خلق إطار قانوين جديد رقم  .2
 .1983التنسيق لالستثمار اخلاص سنة و  إنشاء الديوان التوجيهي للمتابعة .3

مل يشجع على  كان له دور يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية، إال انه  1983و 1982 ن القطاع اخلاص خالل سنة اإال 
املتوسطة بسبب حتديد سقف االستثمارات مما أدى إىل توجيه جزء من االدخار اخلاص حنو نفقات غري و  إنشاء املؤسسات الصغرية

 3مضاربية .أو  منتجة

) االزمة النفطية( مما اثر على  1986اخنفاض مداخيل الدولة نتيجة اخنفاض أسعار احملروقات يف األسواق العاملية خاصة  .4
قد كانت املؤسسات العمومية تتميز باخنفاض مستويات  و  اليت كانت متول من خزينة الدولة،و  االستثمارات اليت يديرها القطاع العام

نظرا هلذه العوامل قامت و  املردودية االقتصادية إضافة إىل مشاكل متعلقة بعدم حتكم يف التكنولوجيا املستوردةو  اإلنتاجيةكفاءات 
الصناعات و  لنظر يف السياسة االقتصادية املطبقة، حيث مت توقيف االستثمارات املوجهة إىل املشاريع الضخمةالسلطات بإعادة ا

حيث مت فتح الغرفة الوطنية  كانت مهمشة من قبل مثل الصناعات اخلفيفة توجيه استثمارات جديدة إىل نشاطات اقتصاديةو  الثقيلة،
 .4 1987املؤسسات اخلاصة سنة  بأصحابللتجارة خاصة 

  5غري كافية لألسباب التالية: كانت  املتوسطة اخلاصة، إال أهناو  بالرغم من هذه اإلجراءات القانونية لتنمية املؤسسات الصغرية

بالتايل مل ترتك الفرصة للقطاع اخلاص إال يف و  ملدة طويلة من الزمنو  سيطرة القطاع العام على معظم امليادين االقتصادية، -
 كالتجارة.بعض اجملاالت  

من اجل  اخلاصة حتت سيطرة املؤسسات العموميةو  املتوسطةو  احتكار الدولة للتجارة اخلارجية جعل املؤسسات الصغرية -
 على املدخالت املستوردة.احلصول 

 األسعار كانت حتدد من طرف اجلهاز اإلداري، أي مل تكن حتدد على أساس اقتصادي، مما مل يساعد على تشجيع -
 خلاصة.االستثمارات ا

                                                           
1  

 .84غنية العيد سيخي، مرجع سابق،ص:
2 
 .23غدير امحد سليمة، مرجع سابق،ص: 
3  

 .13برين ميلود، مرجع سابق،ص:
4 
 .138ضحاك جنية، مرجع سابق،ص ص : 
5  

 .14 ميلود، مرجع سابق، صبرين:
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 ا هذا(نإلى يوم 1990ثالثا: المرحلة الثالثة )

 املاليةو  على املؤسسات االقتصادية متثلت يف إعادة اهليكلة العضوية اإلصالحاتمبجموعة من  سنة 1990قامت اجلزائر بعد 
 كأحداملتوسطة  و  الصغريةسسات قد مت اختيار قطاع املؤ و املفلسة، أو  استقاللية املؤسسات العمومية، خوصصة املؤسسات العاجزةو 

 1القوانني التالية: إصدارمت حيث  الركائز الذي يعتمد عليها يف حتقيق التنمية االقتصادية

تشجيع كل أشكال و  املتضمن مبدأ حرية االستثمار 1990أفريل  14املؤرخ يف  10-90القرض و  صدور قانون النقد .1
 الشراكة.

 .اخلاص بتحرير التجارة اخلارجية و  1991فيفري  19 املؤرخ يف 91/37صدور املرسوم التنفيذي رقم  .2
خلق مكتب وحيد و  دعم االستثمارو  املتعلق برتقية 1993اكتوبر 05املؤرخ يف  93/12ملرسوم التنفيذي رقم صدور ا .3

 .1994دعم االستثمارات سنة و  وكالة الرتقيةب عرف الذي و  على املستوى الوطين
 ، إنشاء وزارة مكلفة بقطاع املؤسسات الصغرية1994املؤسسات العمومية سنة  اختيار اإلطار القانوين خلوصصة .4

 املتوسطة، تتكفل بتهيئة احمليط املالئم لرتقية نشاطها.و 
 بداية حترير التجارة اخلارجية.و  1995صدور قانون اخلوصصة سنة  .5
 12/12/2001املؤرخ يف و  01/18القانون رقم و  اخلاص بتطوير االستثمار 2001سنة  01/03صدور األمر رقم  .6

 2:هدفه كانو  ستة فصولو  أبوابثالث  املتضمنو  املتوسطةو  املتعلق بالقانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغريةو 
 تشجيع ظهور مؤسسات جديدة. -
 .اإلنتاجياملتوسطة ذات النشاط و  رفع من مستوى نسيج املؤسسات الصغرية -
 توسطة.املو  حتسني احمليط اخلاص باملؤسسات الصغرية -
 االبتكار.و  تشجيع اإلبداع -
 اخلدمات.و  تشجيع عملية التصدير للمنتجات -
 املتوسطة.و  تسهيل توزيع املعلومات على املؤسسات الصغرية -
 3املتوسطة.و  التطوير لتعزيز تنافسية املؤسسات الصغريةو  سياسة الرتقية تثمني -
 اليت خصصت للمؤسسات الصغريةو  احلكومة اجلزائرية صندوق لضمان القروض املمنوحة من طرف البنوك أنشأت .7

 4التوسع يف املشاريع حيث استفاد هذا الصندوق من غالف مايل قدر بــ:و  ذلك لتجديد التجهيزاتو  املتوسطة،و 
 .2001مليون دينار جزائري من قانون املالية املتمم لسنة  860 -
 .2002دينار جزائري من قانون املالية سنة مليون  150 -
من اجل املساعدة على  2003فيفري  27املتوسطة يف و  االقتصادي خاص باملؤسسات الصغرية لإلعالمإنشاء نظام  .8

 5املناطق املنتشرة فيها.و  توفري املعلومات الضرورية حول نشاطات هذه املؤسسات
 املتوسطة جتسيدا لربنامج التأهيل .و  املؤسسات الصغرية لتأهيلجهوية ، مت فتح مكاتب 2003يف أفريل  .9

                                                           
1 
:

 .138ضحاك جنية، مرجع سابق،ص 
2 
 .139-138،ص ص املرجع السابق: 
3 
:

 .125عديسة شهرة، مرجع سابق، ص 
4 
 .139ضحاك جنية، مرجع سابق، ص: 
5 
 .86سليم، مرجع سابق، ص يدلبوه: 
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تكوين يف إطار الدعم املباشر، مع بعث جهاز لتغطية و  تشخيصو  عملية تأهيل 400 إحصاءمت  2004يف سنة  .10
 مليون أورو. 20الضمانات املالية بقيمة 

 .2005املتوسطة سنة و  إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية .11
جتهيز الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات و  بإجنازهبدف التكفل  (2009-2005 )مليار دج للفرتة 4ختصيص  .12

اجناز متاحف إنتاج الصناعة و  املتوسطة، اجناز مشاتل، تطوير دعم الصناعات التقليدية خاصة يف الوسط الريفي، دراسةو  الصغرية
 1احلرفية  التقليدية.

 المتوسطة في الجزائرو  تطور المؤسسات الصغيرة إحصائياتو  المطلب الثاني: دالالت

قانون و  يف اجلزائر ذلك لصدور القانون التوجيهي املتوسطةو  ملالحظة تطور املؤسسات الصغرية كأساس 2001تعترب سنة 
 .2013إىل  2001املتوسطة، حيث اعتمدنا يف دراستنا على معطيات الفرتة من و  االستثمار لرتقية املؤسسات الصغرية

 المتوسطة في الجزائرو  أوال: تطور تعداد المؤسسات الصغيرة

مؤسسة، حيث عرف هذا القطاع  747934:  2013املتوسطة يف السداسي األول من سنة و  بلغ عدد املؤسسات الصغرية
 .تطورا ملحوظا يف تعداده 

(، 2013-2001خالل الفرتة )املتوسطة، و  املؤسسات الصغرية عدد تطور املواليني الشكلو  نالحظ من خالل اجلدولو 
املتوسطة، فلقد عرفت هذه و  املتوسطة العمومية نسبة ضئيلة من احمليط العام للمؤسسات الصغريةو  حيث متثل املؤسسات الصغرية

إىل  2005مؤسسة لريتفع خالل  778( من 2004-2001املؤسسات تراجع خالل السنوات حيث استقر عددها خالل الفرتة )
إعادة تنظيمه حيث يتم يف و  يعود هذا إىل التغري يف البنية اهليكلية للقطاع العامو  بنسب خمتلفةو  بدأ يرتاجع 2005بعد سنة و  874

 دجمها.أو  حتويلهاأو  معظم احلاالت حل هذه املؤسسات
تايل خلق بالو  بعض املشاريع االستثمارية إلجنازهذا راجع و  أما القطاع اخلاص فقد عرف زيادة متتالية خالل نفس الفرتة

 ؤسسات القطاع العام.متصفية بعض و  مؤسسات جديدة مع تطبيق سياسة اخلوصصة
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1
مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول"متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"، ، المتوسطة في الجزائرو  مستلزمات تأهيل المؤسسات الصغيرةود تومي، ميل:  

 .997، ص2006أفريل  17/18جامعة حسيبة بن بو علي، الشلف،اجلزائر، يومي 
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 ( 2013-2001المتوسطة حسب نوعية المؤسسة خالل الفترة ) و  المؤسسات الصغيرة عدد (  : تطور 55الجدول رقم ) 

 2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 نوع المؤسسة 

المؤسسات 
 الخاصة

 578586 550511 511856 479892 408155 392013 293946 269806 245842 225449 207949 189552 179893 العدد

 نسبة التغير
  

5,37% 9,71% 8,42% 9,05% 9,75% 8,95% 33,36% 4,12% 17,58% 6,66% 7,55% 5,10% 

المؤسسات 
 العامة

 547 561 599 557 598 626 666 739 874 778 778 778 778 العدد

 %2,50- %6,34- %7,54 %6,86- %4,47- %6,01- %9,88- %15,45- %12,34 %0,00 %0,00 %0,00   نسبة التغير

المؤسسات 
 التقليدية

 الحرفو 

 168801 160764 146881 623 135 162085 126887 116347 106222 96072 86732 79850 71523 64677 العدد

 %5,00 %9,45 %8,30 %16,33- %27,74 %9,06 %9,53 %10,56 %10,77 %8,62 %11,64 %10,58   نسبة التغير

 747934 711836 659336 616072 570838 519526 410959 376767 342788 312959 288577 261853 245348 المجموع
 باالعتماد على املراجع التالية: الطالبةمن اعداد المصدر: 

 .2004،2005،2006 2007املتوسطة : و  ، وزارة املؤسسات الصغريةنشرية المعلومات اإلحصائية -
- Ministère de Développement industriel et de la promotion de l’investissement, Bulletin d’information statistique de la PME des 

années :2008,2009,2010,2011,2012,2013.  

- * : Données du 1
er
 semestre 2013. 
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 (.55باالعتماد على معطيات اجلدول رقم ) EXELمستخرج المصدر:

 المتوسطة حسب قطاعات النشاطو  ثانيا: تطوير المؤسسات الصغيرة

 :قطاعات رئيسية نوضحها من خالل اجلدولني التاليني 05املتوسطة على و  يرتكز نشاط املؤسسات الصغرية
 

 (2013-2003)المتوسطة الخاصة حسب قطاعات النشاط خالل الفترة و  (: توزيع المؤسسات الصغيرة65الجدول رقم )

 2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 قطاع النشاط
 4458 4277 4006 806 3 3642 3599 3401 3186 2947 2748 2477 الزراعة

 2217 2052 1956 1870 1775 1660 1565 1450 1350 713 653 المناجم
 البناء

االشغال و 
 العمومية

65799 72 869 80716 90702 100250 111978 122238 129 762 135 752 142222 147005 

 70840 67517 890 63 228 61 58803 56568 53579 50686 48185 46278 44023 الصناعة
 217444 204049 157 186 653 172 159444 147582 135151 123782 112644 102841 94997 الخدمات
 441964 420117 391761 369319 345902 321387 293946 269806 245842 225449 207949 المجموع

نسبة التغير 
  السنوي

8,42% 9,05% 9,75% 8,95% 9,34% 7,63% 6,77% 6,08% 7,24% 5,20% 

 من اعداد الطالبة باالعتماد على املراجع التالية:  المصدر:

 .2004،2005،2006 2007املتوسطة :،و  ، وزارة املؤسسات الصغريةالمعلومات اإلحصائية نشرية -
- Ministère de Développement industriel et de la promotion de l’investissement , Bulletin 

d’information statistique de la PME des années  :2008,2009,2010,2011,2012,2013.  

* : Données du 1
er
 semestre 2013 

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 (2001-2013)التطور النسبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة (: 20)الشكل رقم

 نسبة التغير في المؤسسات الخاصة

 نسبة التغير في المؤسسات العامة

 نسبة التغير في المؤسسات التقليدية و الحرف
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 (2013-2006)المتوسطة العامة حسب قطاعات النشاط خالل الفترة و  (: توزيع المؤسسات الصغيرة57الجدول رقم )

 2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 قطاع النشاط
 184 184 183 114 113 114 112 113 الزراعة

 11 11 12 12 12 14 13 16 المناجم

 42 40 41 43 60 62 71 85 االشغال العموميةو  البناء
 160 171 169 179 194 199 227 236 الصناعة

 150 151 167 209 219 248 288 289 الخدمات
 547 557 572 557 598 637 711 739 المجموع

 نسبة التغير السنوي
 

-3,79% -10,41% -6,12% -6,86% 2,69% -2,62% -1,80% 

 باالعتماد على املراجع التالية: الطالبةمن اعداد المصدر: 

 .2004،2005،2006 2007املتوسطة :،و  ، وزارة املؤسسات الصغريةنشرية المعلومات اإلحصائية -
- Ministère de Développement industriel et de la promotion de l’investissement, Bulletin d’information 

statistique de la PME des années :2008,2009,2010,2011,2012,2013.  

- * : Données du 1
er
 semestre 2013. 

 

ليا بالنسبة لقطاعات النشاط متتاتطورا  تعرفاخلاصة املتوسطة و  ن املؤسسات الصغريةأنستنتج ( 57رقم )من خالل اجلدول 
 عدد املؤسسات إال إن بعض القطاعات كقطاع املياهبالرغم من هذه الزيادة يف و  ( غري انه2013-2003خالل الفرتة املمتدة )

بصفة عامة إن هناك توزيع غري عادل و  ذلك نتيجة احتكار الدولة هلذا القطاع كما نالحظو  يواجه غياب شبه تام للمؤسسات الطاقةو 
ذلك نتيجة السياسات و  األوىلالعمومية املرتبة  األشغالو  املتوسطة بني خمتلف القطاعات حيث حيتل قطاع البناءو  للمؤسسات الصغرية

 يف اجناز املشاريع اخلاصة هبذا القطاع مث يليه قطاع اخلدمات مث قطاع الصناعة التأخراليت اعتمدهتا الدولة يف جمال بناء املساكن لتدارك 
املهام  تأديةملتوسطة يف او  يف هذه القطاعات يشكل صعوبة أمام جناح قطاع املؤسسات الصغرية التأخرعليه فان و  قطاع الزراعة، أخرياو 

 .املتوسطة يف اجلزائرو  املؤسسات الصغرية هلذا فالبد من التنسيق بني هذه القطاعات هبدف دعم تنافسيةو  املوكلة إليه،
( اخنفاض 56املتوسطة العامة فنالحظ من خالل فرتة الدراسة املوضحة يف اجلدول رقم)و  اما فيما يتعلق باملؤسسات الصغرية

يف اجملموع العام هلذه املؤسسات ذلك خلوصصتها حيث حيتل قطاع اخلدمات الصدارة كونه يعترب القطاع املهيمن على نشاطات 
 االشغال العمومية مث قطاع املناجم.و  قطاع البناءو  املتوسطة العامة يف اجلزائر يليه قطاع الصناعة مث قطاع الزراعةو  املؤسسات الصغرية

 المتوسطة حسب الجهات )التوزيع الجغرافي (.و  ور المؤسسات الصغيرةثالثا: تط

اخلاصة هبذا القطاع  اسرتاتيجيتهاو  املتوسطة يساعد الدولة على رسم سياستهاو  إن معرفة التوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصغرية
 . حسب احتياجات الواليات اليت تنتشر فيها هذه املؤسسات

باالعتماد  التايل الشكلالواليات من خالل و  املتوسطة حسب اجلهاتو  توضيح التوزيع اجلغرايف للمؤسسات الصغرية و ميكن
 :(01امللحق رقم ) معطيات على
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 (.01امللحق رقم ) معطيات باالعتماد على EXELمستخرج المصدر:

 
عدم  نالحظ الشكلاملوضح يف  خالل التوزيعفمن  ،املتوسطة تطور سنوي خيتلف حسب اجلهاتو  املؤسسات الصغريةعرفت 

املتوسطة عرب خمتلف اجلهات، مما قد ميثل خطرا كبريا على حتقيق التنمية اجلهوية، باعتبار و  وجود توازن يف متركز املؤسسات الصغرية
 1على تثمني املوارد املتاحة بنفس الكيفية. التوازن اجلهوي احد أهم مؤشرات التنمية إذ يعرب

خالل السداسي األول لسنة  %59املتوسطة يقع يف الشمال بنسبةو  حظ إن التمركز الكبري للمؤسسات الصغريةنالحيث 
 .%2أخريا اجلنوب الكبري بنسبة و  %8مث اجلنوب بنسبة  % .30، مث يليه جهة اهلضاب العليا بنسبة 2013

 الجزائرالمتوسطة في و  لمؤسسات الصغيرةدعم االمطلب الثالث: الهيئات المرافقة ل

ضرورة إنشاء هيئات عديدة متكن هذه املؤسسات و  املتوسطة يف اجلزائر فرض حتميةو  إن تزايد االهتمام باملؤسسات الصغرية
 من حتقيق أهدافها.

 ترقية االستثمارو  المتوسطةو  المؤسسات الصغيرةو  أوال: وزارة الصناعة

 املتوسطة مث حتولت إىل وزارة املؤسساتو  وزارة منتدبة مكلفة باملؤسسات الصغرية 1991اجلزائر اعتبارا من سنة  أنشأتلقد 
، فتم بذلك إنشاء أول وزارة ختص هذا القطاع مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 1994من سنة  ابتداءاملتوسطة و  الصناعات الصغريةو 

 2003ابتداء من سنة  الصناعات التقليديةو  املتوسطةو  إىل وزارة املؤسسات الصغريةمث حتولت  18/07/1994املؤرخ يف  94/211
الصناعة التقليدية، حتت و  املتوسطةو  ترقية االستثمار مع وزارة املؤسسات الصغريةو  ليتم بعد ذلك دمج وزارة الصناعة 2010إىل غاية 

 10/149ترقية االستثمار مبوجب املرسوم التنفيذي الرئاسي رقم و  املتوسطةو  املؤسسات الصغريةو  وزارة واحدة هي: وزارة الصناعات
 3، حيث تتمثل مهامها فيما يلي:28/05/20102املؤرخ يف 
 تطويرها.و  املتوسطةو  محاية طاقات املؤسسات الصغرية -
 تطويرها.و  حتويلهاو  توسيعهاو  املتوسطةو  ترقية االستثمارات يف جمال إنشاء املؤسسات الصغرية -

                                                           
مرافقة و  اسرتاتيجيات تنظيم "، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حولالعولمةتحديات و  المتوسطة في الجزائر: بين تحقيق التنميةو  المؤسسات الصغيرةمهاوة،  وأمال عواطف حمسن: 1

 .10،ص2012 أفريل/ 18/19، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي "املتوسطة يف اجلزائرو  املؤسسات الصغرية

 .48غبويل امحد، مرجع سابق،ص: 2
 .07-06،ص ص 16/07/2000الصادرة يف:،42، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 11/07/0002املؤرخ يف  2000/190من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  : 3

 الشمال
59% 

 الهضاب العليا
31% 

 الجنوب
8% 

 الجنوب الكبير
2% 

 2013توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الجهات خالل السداسي االول لسنة (: 21)الشكل رقم
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 املتوسطة.و  االستثمارات ضمن قطاع املؤسسات الصغريةو  الشراكةترقية  -
 املتوسطة.و  عداد اسرتاتيجيات تطوير قطاع املؤسسات الصغريةا -
 املتوسطة.و  اجلهوي يف جمال املؤسسات الصغريةو  التعاونني الدويلو  ترقية املناولة -
 اخلدمات.و  تسهيل احلصول على العقار املوجه إىل نشاطات اإلنتاجو  حتسني -
 املتوسطةو  الدراسات االقتصادية املتعلقة برتقية قطاع املؤسسات الصغريةو  تنظيم القطاعو  القيام بالدراسات القانونية -

 تطويرها.و 
 املتوسطة عن طريق وضع برنامج تأهيل يتناسب معها.و  الصناعات الصغريةو  حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات -
 نشر املعلومات االقتصادية.و  املتوسطة،و  بعة نشاطات املؤسسات الصغريةمتاو  اإلعالميةحتسني املنظومة  -
 الفضاءات الوسيطة.و  تنسيق النشاطات مع الواليات -
 املتوسطة.و  تطوير التشاور مع احلركة اجلمعوية للمؤسسات الصغرية -

تعمل حتت وصاية الوزارة، املتوسطة و  حيث مت إنشاء العديد من املؤسسات املتخصصة يف ترقية قطاع املؤسسات الصغرية
 نلخصها فيما يلي:

على إنشاء مشاتل لضمان ترقية  01/18من القانون التوجيهي رقم  12تنص املادة  محاضن المؤسسات": المشاتل" .1
تتخذ و  االستقالل املايل،و  جتاري تتمتع بالشخصية املعنويةو  املتوسطة، فهي مؤسسات ذات طابع صناعيو  املؤسسات الصغرية

 1التالية: األشكال
 احملضنة: هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع اخلدمات. -
 .املهن احلرفيةو  املتوسطةو  ورشة الربط: هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع الصناعة الصغرية -
 شاريع املنتمني إىل ميدان البحث.نزل املؤسسات: هيكل دعم يتكفل حباملي امل -

 2تنظيم املؤسسات كما يلي:و  دعمو  حيث تكلف هذه املشاتل بثالثة مهام هبدف تشجيع

 أصحاب املشاريع ملدة معينة.و  مرافقة املؤسسات حديثة النشأةو  استقبال -
 اجناز احملالت.و  تسيري -
 خاصة. إرشاداتتقدمي  -
، تعمل على دعم االستقالل املايلو  هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنويةو  مراكز التسهيل: .2

 3مؤسسات القطاع من خالل املهام التالية:
 جتاوز العراقيل أثناء مرحلة التأسيس.و  جتسيد اهتمام أصحاب املشاريعو  على متابعتها اإلشرافو  دراسة امللفات -
 ار.نشر املعلومات املتعلقة بفرص االستثمو  التسيريو  مرافقة أصحاب املشاريع يف ميدان التكوين -
تسويق و  تقدمي االستشارات يف جمال تسيري املوارد البشريةو  نشر التكنولوجيا اجلديدةو  دعم تطوير القدرات التنافسية -
  االبتكار.و  التكنولوجيا

                                                           
 .14،ص 26/02/2003 الصادرة يف:،13، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد25/02/2003املؤرخ يف  03/78من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  :1 

 
2

 .14،صمرجع سابق، 03/78، المرسوم التنفيذي رقم 04المادة  :

 
3

 .19ص، 26/02/2003الصادرة يف:، 13، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 25/02/2003، املؤرخ يف 03/79، المرسوم التنفيذي رقم 04المادة  :
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مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  تأسيسه: مت المتوسطةو  المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة .3
مجعياهتم و  املتوسطةو  التشاور بني املؤسسات الصغريةو  هو جهاز استشاري مكلف برتقية احلوارو  ،25/02/2003املؤرخ يف  03/80

من بني مهامه نذكر ما و  االستقالل املايل،و  السلطات العمومية من جهة أخرى، حيث يتمتع بالشخصية املعنويةو  املهنية من جهة
 1يلي:

اسرتاتيجيات لتطوير و  سياسات بإعدادالشركاء االجتماعيني مبا يسمح و  السلطاتالتشاور بني و  ضمان احلوار الدائم -
 القطاع.

 اجلمعيات املهنية.و  العمل أربابمجع املعلومات املتعلقة مبنظمات و  ترقية إنشاء اجلمعيات املهنيةو  تشجيع -
جملس وطين  تأسيسعلى  01/18من القانون التوجيهي  21تنص املادة  المجلس الوطني المكلف بترقية المناولة: .4

الوزير املكلف  يرأسهاجلمعيات املعنية برتقية املناولة، و  املؤسساتو  هو جهاز يتشكل من ممثلي اإلداراتو  مكلف برتقية املناولة،
 2من بني مهامه نذكر ما يلي:و  املتوسطة،و  باملؤسسات الصغرية

 اقرتاح كل تدبري من شانه حتقيق اندماج أحسن لالقتصاد الوطين. -
 الشراكة فيما بينها.و  تنسيق نشاطات بورصات املناولة -
 األجنبية.و  دراسة من شاهنا املسامهة يف ترقية املناولة يف األسواق الوطنيةأو  اجناز كل عمل -
املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني يف جمال و  لتمكني املؤسسات الكربى اإلعالميةعصرنة املنظومة و  العمل على ترقية، تطوير -

 ناولة من التعارف فيما بينهم.امل
على إنشاء  01/18من القانون التوجيهي  14تنص املادة  المتوسطة:و  صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة .5

االستقاللية و  بالشخصية املعنوية املتوسطة، فهو عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتعو  ضمان القروض البنكية للمؤسسات الصغرية دوقصن
 04/134م طبقا للمرسوم الرئاسي رق 2004حيث بدأ نشاطه بصورة رمسية يف مارس  ،ذات أسهم ختضع للتشريع املعمول به  املالية

املتوسطة بعنوان متويل و  هدفه ضمان تسديد القروض البنكية اليت تستفيد منها املؤسسات الصغريةو ، 19/04/2004املؤرخ يف 
 3من بني مهامه نذكر ما يلي:و  جتديدها،و  علقة بإنشاء جتهيزات املؤسسة، توسيعهااخلدمات املتو  االستثمارات املنتجة للسلع

إنشاء : املتوسطة اليت تنجز استثماراهتا يف اجملاالت التاليةو  التدخل يف منح الضمانات لفائدة املؤسسات الصغرية -
 املؤسسات، جتديد التجهيزات، توسيع املؤسسة، اخذ مسامهات.

 الضمانات املطلوبة.و  املشاريع أهلية إقرار -
 متابعة املخاطر النامجة عن منح ضمان الصندوق. -
 املؤسسات املالية.و  عداد اتفاقيات مع البنوكإ -
 شخصية.أو  ن مينحه املقرتض إىل القرض يف شكل ضمانات عينيةاضمان الصندوق الذي حيتمل  نيكم -
 05/165هذه الوكالة وفق املرسوم التنفيذي رقم مت إنشاء  المتوسطة:و  الصغيرةالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات  .6
االستقالل املايل، موضوعة حتت و  هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنويةو  ،03/05/2005املؤرخ يف 

املؤسسات  تأهيلو  ويراملتوسطة، حيث تعترب اداة للدولة يف جمال تنفيذ السياسة الوطنية لتطو  وصايا الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية
 :4املتوسطة، حيث اسندت هلا املهام التاليةو  الصغرية

                                                           
 

1
 .22،ص 26/02/0032الصادرة يف:، 13، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 26/02/2003، املؤرخ يف 03/80، المرسوم التنفيذي رقم 03المادة : 

 
2

 .09،ص2003 /23/04 الصادرة يف:،29، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد 22/04/2003، املؤرخ يف 03/188، المرسوم التنفيذي رقم 03المادة  :
3
 .55غبويل امحد، مرجع سابق، ص : 

 
4

 الدول يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل متطلبات "الدويل حول لملتقىمقدمة لمداخلة ، الجزائر في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأهيل وإجراءات آلياتقوريش نصرية، :
 .1053، ص2006 أفريل18 / 17 يومي الشلف،، بوعلي بن حسيبة ، جامعة"العربية
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 واملتوسطة. الصغرية املؤسسات لتأهيل الوطين الربنامج ومتابعة جتسيد -
 واملتوسطة. الصغرية املؤسسات دميوغرافية ومتابعة القطاعية الربامج تطبيق فعالية تقييم -
 واملتوسطة. الصغرية املؤسسات تسيري يف التكنولوجي االبتكار وإدماج ترقية -
 واملتوسطة. الصغرية املؤسسة نشاط مبجاالت اخلاصة املعلومة ونشر واستغالل مجع -
 واملتوسطة. الصغرية ؤسسةامل لقطاع التأهيل برامج خمتلف بني املعنية، اهليئات مع التنسيق -
 واملتوسطة. الصغرية للمؤسسة العامة االجتاهات حول دورية معلومات وتوفري الفروع حول دراسات إجناز -
 واملتوسطة. الصغرية املؤسسة وتنمية لتطوير قطاعية إسرتاجتية وضع -
 واملتوسطة. الصغرية للمؤسسات والنصح واملشاورة اخلربة ترقية -
 . اإلنتاج لطرق وحتديثها تنافسيتها مسار يف املؤسسات مرافقة -
 التأثري عرب وذلك التنافسية لتحسني العصرنة ديناميكية يف إدماجها عدب واملتوسطة الصغرية للمؤسسات تقنية خدمات منح -

 والتكنولوجي. التقين وكذا التنظيمي اجلانب على الفعال اإلجيايب
 املختصة. اجلهات مع بالتنسيق هلا املناسبة احللول وضع على والعمل القطاع تواجه اليت والصعوبات املشكالت حبث -
 العاملة والقوى التسويق جماالت يف تطويرلل منها تستفيد أن كنمي اليت املتنوعة واإلحصاءات البيانات من قاعدة توفري -

 املساعدة.و  النصح لتقدمي املتخصصني اخلرباء من مبجموعة اإلستعانة جانب إىل وغريها واإلدارة واإلنتاج
 اخلدمات من مجلة توفري على تعمل القانوين كياهنا هلا بذاهتا قائمة مؤسسة وهي أعمال" مشاتل "حاضنات إنشاء -

 االنطالق. مرحلة أعباء جتاوز أجل من ومرافقتهم صغرية مؤسسات بإقامة يبادرون الذين الصغار للمستثمرين والتسهيالت

 المتوسطة في الجزائرو  ت الصغيرةثانيا: الهيئات الحكومية الداعمة للمؤسسا

 (31اجلدول رقم) يفاملبحث الثالث إىل اإلطار التنظيمي لالستثمار األجنيب يف اجلزائر من خالل الفصل الثاين  يفمت التطرق 
 املتوسطة يف اجلزائر املكلفة بتسهيل االستثمارات وهيو  مية الداعمة للمؤسسات الصغريةو هليئات احلكبعض ال قد قمنا بالتعرضو 

 :باإلضافة اىل اهليئات التالية، تشغيل الشبابالوكالة الوطنية لدعم و  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

مؤسسة صناعية جتارية مبوجب  1988: أصبحت الغرفة الوطنية للتجارة بعد سنة الصناعةو  لغرفة الوطنية للتجارةا .1
القانونية اجلديدة، فهي فضاء التقاء كل من املتعاملني  لإلجراءاتووسيطا  اإلعالمأصبحت تشكل نواة و  القوانني التنظيمية

 هلا مهمة دراسة مجيع املسائل املرتبطة بسري خمتلف األنشطة االقتصادية للمؤسسات الصغريةو  األجانبو  االقتصاديني احملليني
 1املتوسطة.و 

االقتصادية للبالد بالتكامل مع القطاع تعمل خمتلف اجلمعيات املهنية مبسامهتها على رسم اخلريطة : الجمعيات المهنية .2
يف املساواة بني كل من املتعاملني الوطنيني  اإلحلاحتتمثل مطالبها على و  احللول حمله يف التكفل الفعلي مبتطلبات التنمية،أو  العام

ية القطاع العام بطريقة فتح كذلك دعوة السلطات العمومية على تصفو  التموينو  العموميني فيما خيص توزيع املواد األوليةأو  اخلواص
 2يف رأس مال املؤسسة االقتصادية. اجملال للمسامهة

هي هيئة و  ،29/09/1996املؤرخ يف  96/232طبقا للمرسوم التنفيذي رقم إنشاؤهامت  وكالة التنمية االجتماعية: .3
الضمان االجتماعي، حيث و  املكلف بالتشغيليتابع نشاطاهتا الوزير و  االستقالل املايل،و  ذات طابع عمومي تتمتع بالشخصية املعنوية

                                                           
1
 .22برين ميلود، مرجع سابق، ص  : 

2
 .22املرجع السابق، ص:  



 دورها في االقتصاد الجزائريو  الثالث:                               المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالفصل 

229 

من أي نوع من اهليئات سواء كانت  اإلكرامياتو  مجع املساعدات املالية، التربعات، اهلبات،و  االستطالعو  تتوىل الوكالة مهمة البحث
 1تنمية املؤسسات املصغرة.و  متعدد اجلوانب هبدف حتقيق املنفعة العامةأو  أجنيب، دويلأو  ذات طابع وطين

، 06/07/1994املؤرخ يف  94/188طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  إنشاؤه: مت الصندوق الوطني للتامين عن البطالة .4
الوزير املكلف االستقالل املايل، موضوعة حتت وصاية و  فهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية املتضمن لقانونه األساسي،

 3يلي:تتمثل مهامه فيما و 2،بالضمان االجتماعي
 مني عن البطالة.أداءات التأضمان حتصيل االشرتاكات املخصصة لتمويل و  الضبط باستمرار لبطاقة املنخرطني، -
البطالني املستفيدين قانونيا  الوالية إلعادة اخنراطو  البلدية إداريتو  تصال مع املصاحل العمومية للتشغيلالدعم باالو  املساعدة -

 مني عن البطالة.أالت أداءاتمن 
 تشخيص جماالت التشغيل.و  األجور،و  غري النموذجية للعمل باألشكالالتمويل اجلزئي للدراسات املتعلقة  -
ذلك و  األعمال اجلديدة لفائدة البطاليني الذين يتكفل هبم حداثإالتكفل بالدراسات التقنية االقتصادية ملشاريع  -

 باالتصال مع املصاحل العمومية للتشغيل.
 سات اليت تواجه صعوبة يف أعماهلا من اجل احملافظة على مناصب الشغل.تقدمي املساعدة للمؤس -
سقف متويل حدد قد و  سنة، 50و 30مشاريع لصاحل البطاليني البالغني من العمر ما بني  إحداثإمكانية املسامهة يف  -

 4حددت مسامهات البطاليني ذوي املشاريع حسب مستويني:و  الصندوق بعشرة ماليني دج
  مليون دج. 5مبلغ االستثمار  من املبلغ اإلمجايل لالستثمار عندما ال يفوق %5األول: املستوى 
  :مليون دج. 5من املبلغ اإلمجايل لالستثمار عندما يفوق مبلغ االستثمار  %10املستوى الثاين 
 تأهيل املؤسسات الصغريةيعترب نشر ثقافة املقاولة من الباطن احد امليادين  اليت تضمن  :الشراكةو  بورصات المناولة .7

غرداية فهي عبارة و  الشراكة يف كل من: اجلزائر العاصمة، وهران، قسنطينةو  لمناولةلرية، هلذا مت إنشاء اربع بورصات املتوسطة اجلزائو 
 5عن مجعيات ذات منفعة عامة هتدف إىل حتقيق املهام اآلتية:

 املوجودة.االستغالل األمثل للقدرات اإلنتاجية املتاحة للصناعات  -
 املساعدات االستشارية الالزمة.و  تزويدها بالوثائقو  توجيه املؤسساتو  إعالم -
 حتقيق منوها يف جمال املقاولة من الباطن.و  املتوسطة،و  التكامل بني املؤسسات الصغريةو  بناء الربط -
 من مث االقتصاد ككل.و  اإلنتاج الوطين إنعاش -
حول الكايف للمستثمرين  اإلعالمهي جلان على املستوى احمللي، مكلفة بتوفري  ترقية االستثمارات المحلية:و  لجان دعم .8
املتوسطة، و  ألصحاب املشاريع الصغرية األراضيتقدمي القرارات املتعلقة بتخصيص و  املواقع املخصصة إلقامة املشروعاتو  األراضي
  6تثمار على املستوى حمللي.كان هدفها األساسي هو الرفع من وترية االسو  1995هذه اللجان سنة  أنشأت

 

 
                                                           

1
 .63غبويل امحد، مرجع سابق،ص :  
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 .06،ص07/07/1996الصادرة يف:، 44، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، العدد06/07/1996املؤرخ يف  94/188من المرسوم التنفيذي  02و 01المادة : 

 
3

 .07-06ص ص  مرجع سابق، ، 94/188من المرسوم التنفيذي رقم  05و 04المادة : 

 
4

 .16،ص2010 /06/ 23الصادرة يف:، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، 20/06/2010املؤرخ يف  10/158من المرسوم التنفيذي رقم  05و 04المادة : 
5
 .65 امحد، مرجع سابق، صغبويل : 

6
 .262ص  ، مرجع سابق،المتوسطة في الجزائرو  المال المخاطر كبديل تمويلي للمؤسسات الصغيرة رأسمؤسسات رقية حساين، :  
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 المتوسطةو  ثالثا: المؤسسات المالية المرافقة لدعم المؤسسات الصغيرة

 1و تتمثل هذه املؤسسات فيما يلي:

 املتوسطة من خالل ما يلي:و  تعمل البنوك العمومية على تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية البنوك: .1
 البنوك العمومية.و  املتوسطةو  شروط ترقية العالقات السليمة بني قطاع املؤسسات الصغرية توفري 
 موفرة ملناصب العمل.و  ة منو كبرية بقيمة مضافة كبريةر توجيه القروض البنكية لصاحل النشاطات املنتجة ذات قد 
 دعم املؤسسات ذات القدرة املصدرة عن طريق متويل مالئم.و  مرافقة 
  عداد خمطط النشاطات املتوقعة.إتطوير اخلربة البنكية اجتاه املؤسسات عند 
 املتوسطة.و  شروط تقدمي ملفات القروض يف متناول املؤسسات الصغريةو  وضع مقاييس 

 2هي شركة خمتلطة جزائرية اوروبية تدعى بالشركة املالية اجلزائرية األوروبية حيث تضم: الشركات المالية المختلطة: .2
 التنمية احمللية. بنك 
 .القرض الشعيب اجلزائري 
 .البنك األورويب لالستثمار 
  الستثمار.لمؤسسة املانية 
 .مؤسسات التعاون االقتصادي األورويب 

 املتوسطة بالتدخل يف:و  الصناعات الصغريةو  يف ترقية املؤسسات اتحيث تتمثل مهمة هذه الشرك

 عن مصادر التمويل للمشاريع.البحث  -
 دراسات تقنية اقتصادية. تقدمي -
 وضع القروض. -
 اجناز دراسات ذات مردودية. -

 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                           

1
 .140ضحاك جنية، مرجع سابق، ص : 

2
 .140املرجع السابق، ص:  
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 المتوسطة في االقتصاد الجزائريو  مساهمة المؤسسات الصغيرةو  المبحث الثالث: دور

التسعينات، بداية و  اجتماعيا خاصة مع هناية الثمانيناتو  املتوسطة يف اجلزائر دورا اقتصادياو  لقد أصبح للمؤسسات الصغرية
إنشاء مناصب شغل، حيث عملت السلطات العامة و  القيمة املضافةو  بصورة فعالة يف الناتج الداخلي اخلامو  ذلك من خالل مسامهتها

 االجتماعية.و  على توسيع دجمها أكثر يف احلياة االقتصادية

 في التشغيل المتوسطةو  المطلب األول: مساهمة المؤسسات الصغيرة

اليت تسعى السلطات العمومية إىل إجياد حلول مناسبة هلا منذ حصوهلا و  االجتماعية يف اجلزائر، جند البطالةمن أهم املشاكل 
الذي نتج عنه و  1997من بينها برنامج اخلوصصة سنة و  على االستقالل السياسي، حيث كرست احلكومة اجلزائرية عدة جهود لذلك

من إمجايل عمالة الشركات العمومية، إضافة إىل حتول االقتصاد اجلزائري من منوذج  %30شركة تساهم بنسبة  250تصفية 
اخلاصة اليت أثرت بشكل مباشر على  من املؤسسة العمومية إىل املؤسساتو  املتوسطةو  املؤسسات الكبرية إىل منوذج املؤسسات الصغرية

 . %9.3إىل  2013اخنفاض معدل البطالة حيث وصل يف هناية 
املتوسطة أصبحت تعترب مبثابة الركيزة األساسية لتحقيق األهداف االجتماعية عن طريق و  نستنتج إن املؤسسات الصغريةو منه 

غري املرغوب فيها من و  زيادة الشغل، كما ميكن اعتبارها مركز للتدريب ألهنا تستقبل اليد العاملة غري املؤهلةو  ختفيض مستوى الفقر
 .1طرف املؤسسات الكبرية

املتوسطة اخلاصة، خالل و  نالحظ تطور زيادة نسبة التشغيل يف قطاع املؤسسات الصغرية( املوايل 58رقم )خالل اجلدول من ف
ذلك نتيجة اإلجراءات اليت  %50إىل  2005لرتتفع يف سنة  %8عرفت تطور بنسبة  2004( ففي سنة 2013-2003الفرتة )

الذي اعترب دعم لسوق العمل حيث مت و  (2009-2005قامت هبا احلكومة اجلزائرية بربجمة املخطط اخلماسي األول للتنمية)
 مالين منصب شغل جديد. 5استحداث أكثر من 

يف حني عرفت الصناعات  املتوسطة العامة اخنفاضات متتالية لنسب التشغيلو  و يف نفس الوقت سجلت املؤسسات الصغرية
 ذلك بعد دمج وزارة الصناعة 2010املتوسطة اخلاصة يف و  التقليدية تطور يف نسب التشغيل حيث مت دجمها مع املؤسسات الصغرية

طة املتوسو  املؤسسات الصغريةو  هي : وزارة الصناعاتو  حتت اسم وزارة واحدة ة املتوسطو  ترقية االستثمار مع وزارة املؤسسات الصغريةو 
املتوسطة اخلاصة و  من خالل اجلدول جند إن املؤسسات الصغريةو  ،املناجمو  اليت اصبحت االن تسمى وزارة الصناعةو  لرتقية االستثمار

املتوسطة العامة بنسبة و  مث تأيت املؤسسات الصغرية %98بـ:   2010السداسي االول لسنة  تسجل اكرب نسبة يف التشغيل خالل
2% . 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 مرافقة املؤسسات الصغريةو  اسرتاتيجيات تنظيم"، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول المتوسطة في التنمية االقتصاديةو  المؤسسات الصغيرة، أمينةكساب و  قدي عبد اجمليد:  
 .08، ص2012افريل 18/19، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي "املتوسطة يف اجلزائرو 
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المتوسطة في الجزائر خالل الفترة و  تطور مناصب العمل المصرح بها حسب طبيعة المؤسسات الصغيرة :(58الجدول رقم )
 (2003-2013 ) 
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 باالعتماد على املراجع التالية: الطالبةمن اعداد  المصدر :

 .2004،2005،2006،2007املتوسطة :و  ، وزارة املؤسسات الصغريةيةئنشرية المعلومات االحصا -
- Ministère de développement industriel et de la promotion de l’investissement, bulletin d’information 

statistique de la PME de années :2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 . 

- * : Données de 1
er
 semestre 2013. 

املتوسطة يف املسامهة يف التشغيل سنقارن ذلك مبستوى التشغيل اإلمجايل باجلزائر و  لتحليل أكثر دور املؤسسات الصغريةو 
 : نييالتال الشكل و   ذلك من خالل اجلدولو  (2013-2003خالل الفرتة )
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 (2013-2003المتوسطة في التشغيل بالجزائر خالل الفترة )و  مساهمة المؤسسات الصغيرة(:59)الجدول رقم 
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 %16 %18 %18 %18 %17 %20 %17 %16 %14 %14 %11 %11 نسبة المساهمة
 :املرجع التايلباالعتماد على  الطالبة من اعداد المصدر: 

- Site d’internet :http://www.ons.dz/-Emploi-et-Chomage,204-.html 2002- 2013 .  consulte le 

11 /08/2014 a 02 :50. 

 

 
 (.59رقم)باالعتماد على معطيات اجلدول   EXELمستخرج المصدر:

 
باختالف طبيعتها القانونية سامهت خالل الفرتة و  املتوسطةو  املؤسسات الصغرية أن والشكل  نالحظ من خالل اجلدول

 %18إىل  2013لتصل يف السداسي األوىل من سنة  %11مسامهتها بـ كانت   2003( يف التشغيل ففي 2003-2013)
 عليه فان للمؤسسات الصغريةو  %9الذي وصل إىل  2013مقارنة مبعدل البطالة سنة  % 16فرتة الدراسة بـ مبعدل إمجايل خالل و 
 .املتوسطة دور فعال يف حل العديد من املشاكل االجتماعيةو 
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 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل في الجزائر خالل الفترة (:22)الشكل رقم 
(2003-2013) 

 التشغيل االجمالي

 مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التشغيل االجمالي

 نسبة المساهمة

http://www.ons.dz/-Emploi-et-Chomage,204-.html
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 الخام الناتج الداخليو  المتوسطة في خلق القيمة المضافةو  المطلب الثاني: مساهمة المؤسسات الصغيرة

 املتوسطة تساهم يف توفري مناصب الشغل هذا يعين إن هلا دور معترب من حيث خلق القيمة املضافةو  املؤسسات الصغرية انمبا 
 املسامهة يف الناتج الداخلي اخلام.و 

 المتوسطة في خلق القيمة المضافةو  أوال: مساهمة المؤسسات الصغيرة

الذي يعرف على انه " جمموع القيم املضافة احملققة و  كبرية يف زيادة اإلنتاج الوطينبنسبة   املتوسطةو  تساهم املؤسسات الصغرية
" حيث االستهالكات الوسيطيةو  احلقوق اجلمركيةو  (TVA)يف كافة فروع النشاط االقتصادي مضافا إليها الرسم على القيمة املضافة 

اليت حتققها فهي الفرق  اإلضافيةتعترب القيمة املضافة املؤشر الذي يقيس املسامهة اإلنتاجية للمؤسسات يف االقتصاد الوطين، أي الثروة 
، اليت تدخل يف تركيب هذه السلع عند كل مرحلة قيمة السلع الوسيطيةو  بني قيمة اإلنتاج عند كل مرحلة من املراحل اإلنتاجية للسلعة

املتوسطة إىل ضمان دميومة وظائفها من خالل خلق القيمة املضافة، فهي ال تكتفي بإقامة عالقة مع و  يث تسعى املؤسسات الصغريةح
أجنبية( و  بل ختلق كذلك شبكة مبادالت مع هيئات خمتلفة)وطنية ،اليت تبيع إليها منتجاهتاو  اهليئات اليت حتصل منها على اخلدمات

 إعادةو  حتقيق التنمية االقتصادية، حيث جند إن برامج الدعمو  ة للخروج من تبعية اقتصادها لقطاع احملروقاتحيث تعتمد عليها الدول
السياسات املتخذة لتشجيع هذا القطاع ترمجة بالزيادة املستمرة يف مسامهة قطاع املؤسسات و  املتوسطةو  تأهيل املؤسسات الصغرية

 1يف مجيع األنشطة االقتصادية. املتوسطة يف خلق القيمة املضافةو  الصغرية
رتة الطابع القانوين يف اجلزائر خالل الفو  حيث ميكن توضيح توزيع القيمة املضافة حسب قطاعات النشاط االقتصادي

 :(02 )امللحق رقم معطيات ملوايل باالعتماد علىخالل اجلدول ا( من  2003-2012)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

1
 .108-107غنية العيد شيخي، مرجع سابق، ص ص   
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    الطابع القانوني في الجزائر خالل الفترة و  توزيع القيمة المضافة حسب قطاعات النشاط االقتصادي :(60الجدول رقم)
 الوحدة : مليون دج                                        (2003-2013)

 النسبة المجموع القيمة المضافة حسب قطاع النشاط االقتصادي

 الزراعة
 382271 العام

83056224 
0,09% 

10,17% 
 %21,42 82673953 الخاص

 المناجم
 372073455 العام

399631006 
86,40% 

48,94% 
 %7,14 27557551 الخاص

 االشغال العموميةو  البناء
 12933976 العام

84457875 
3,00% 

10,34% 
 %18,53 71523899 الخاص

 الصناعة
 18839312 العام

41544836 
4,37% 

5,09% 
 %5,88 22705524 الخاص

 الخدمات
 26399883 العام

207825246 
6,13% 

25,45% 
 %47,02 181425363 الخاص

 المجموع
 430628897 العام

816515187 
52,74% 

 %47,26 385886290 الخاص 100%
 %100 816515187 االجمالي

 التالية:ملواقع االلكرتونية اباالعتماد على  الطالبةمن اعداد  المصدر :

- www.ons.dz/-compte-de-production-et-compte-d-.html?debut_articles=10#pagination_articles 

(2003/2013).consulte le 12/02/2014 a 04 :15. 

- www.ons.dz/IMG/pdf/Forum-Journal-Liberte.pdf consulte le 12/02/2014 a 04 :15. 

 

من خالل اجلدول السابق نالحظ توزيع القيمة املضافة على خمتلف القطاعات االقتصادية، حيث جند  إن قطاع احملروقات 
مث قطاع  %25.45( يليه قطاع اخلدمات بنسبة 2012-2002يف خلق القيمة املضافة خالل الفرتة ) %48.94يساهم بنسبة 

أما فيما يتعلق ، %05.09قطاع الصناعة بنسبة  أخرياو  %10.17الزراعة بنسبة قطاع و  %10.34العمومية بنسبة  األشغالو  البناء
بالطبيعة القانونية للمؤسسات فنجد مؤسسات القطاع العام أكثر فعالية على مستوى قطاع احملروقات فهو النشاط الذي سجلت فيه 

ى الوطين، أما املؤسسات اخلاصة فتظهر على املستو  %86.4( قيمة مضافة بـ: 2012-2002املؤسسات العامة خالل الفرتة )
على الرتتيب، حيث حققت اكرب قيمة مضافة يف قطاع اخلدمات  العمومية األشغالو  البناءو  الزراعةو  أكثر فعالية يف قطاع اخلدمات

ضافة إىل جممل املتوسطة يف خلق القيمة املو  حيث تعود زيادة مسامهة املؤسسات اخلاصة مبا فيها املؤسسات الصغرية %47.02بنسبة 
املتوسطة خاصة و  اندماج...اخل، إال أن توزيع املؤسسات الصغريةو  إعادة هيكلةو  االقتصادية يف اجلزائر من خوصصة اإلصالحات

هلذا فان حتليل مسامهة و  حسب قطاع النشاط االقتصادي ال يسمح مبعرفة دورها يف خلق القيمة املضافة على املستوى الوطين
هلذا و  يف خلق القيمة املضافة يعترب ضروري لتحديد مكانتها يف االقتصاد الوطين، باخلصوص اخلاصةو  املتوسطةو  املؤسسات الصغرية

 املتوسطة من القيمة املضافة اإلمجالية مقارنة بعددها.و  يوضح اجلدول املوايل حصة املؤسسات الصغرية
 

http://www.ons.dz/-compte-de-production-et-compte-d-.html?debut_articles=10#pagination_articles
http://www.ons.dz/IMG/pdf/Forum-Journal-Liberte.pdf%20consulte%20le%2012/02/2014%20a%2004 :15
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  المضافة في الجزائر خالل الفترة القيمةالمتوسطة في خلق و  مساهمة المؤسسة الصغيرة(:61)الجدول رقم 
(2003-2012) 
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 تطور المؤسسات الصغيرة
 المتوسطةو 

0,6% 0,6% 0,6% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 
نسبة مساهمة المؤسسات 

المتوسطة في و  الصغيرة
 اجمالي القيمة المضافة

 .(02امللحق رقم )و  (55اجلدول رقم) معطيات باالعتماد على الطالبةمن اعداد  المصدر:

 املتوسطة يف خمتلف القطاعات االقتصاديةو  من خالل اجلدول يتضح انه ال توجد عالقة بني عدد املؤسسات الصغرية
بنسبة  2012املتوسطة يف و  ( حيث سامهت املؤسسات الصغرية2012-2002مسامهتها يف خلق القيمة املضافة خالل الفرتة )و 

األموال اخلاصة مما يرتتب عليها هذا ما جيعلها غري قادرة على توفري حميط استثماري جاذبا لرؤوس و  يف خلق القيمة املضافة، 0.6%
 1ن تركز على ما يلي:أ

 ضرورة توسيع قاعدة وجودها داخل األنشطة االقتصادية ذات أعلى قيمة مضافة من خالل اجناز استثمارات جديدة -
 مكثفة.و 

غريها من و  ملضافة احملققة، وذلك من خالل االستفادة من برامج التأهيل املناسبةلزيادة القيمة ا أدائهاضرورة الرفع من  -
 الرتقية.و  برامج الدعم

 المتوسطة في الناتج الداخلي الخامو  ثانيا: مساهمة المؤسسات الصغيرة

الذي ميثل ما مت و  اخلامهي تساهم يف الناتج الداخلي ف املتوسطة يف خلق القيمة املضافةو  إضافة إىل مسامهة املؤسسات الصغرية
خارج قطاع احملروقات يف  ميكننا ابراز تطور الناتج الداخلي اخلامو  إنتاجه من سلع وخدمات هنائية داخل الدولة خالل فرتة زمنية معينة،

 من خالل اجلدول التايل: (2012-2002اجلزائر خالل الفرتة )
 
 
 

                                                           
1
 .114غنية العيد شيخي، مرجع سابق، ص : 
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              تطور الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات حسب الطابع القانوني خالل الفترة  ( :62الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دج                                      (2002-2012)

 الطابع القانوني
نسبة القطاع العام 

من الناتج 
 الداخلي الخام

نسبة القطاع الخاص 
من الناتج الداخلي 

 الخام
 المجموع

الناتج الداخلي 
 )االجمالي( الخام

نسبة مساهمة المؤسسات 
المتوسطة في الناتج و  الصغيرة

 الداخلي الخام

2002 
 2184,1 1679,1 505 القيمة

4522,8 48,29% 
 %100 %76,88 %23,12 النسبة

2003 
 2434,8 1884,2 550,6 القيمة

5252,32 46,36% 
 %100 %77,39 %22,61 النسبة

2004 
 2745,4 2146,75 598,65 القيمة

6149,11 44,65% 
 %100 %78,19 %21,81 النسبة

2005 
 3015,5 2364,5 651 القيمة

7561,98 39,88% 
 %100 %78,41 %21,59 النسبة

2006 
 3444,11 2740,06 704,05 القيمة

8511,83 40,46% 
 %100 %79,56 %20,44 النسبة

2007 
 3903,63 3153,77 749,86 القيمة

9408,3 41,49% 
 %100 %80,79 %19,21 النسبة

2008 
 4237,92 3551,33 686,59 القيمة

11042,8 38,38% 
 %100 %83,80 %16,20 النسبة

2009 
 4978,62 4162,02 816,6 القيمة

10034,3 49,62% 
 %100 %83,60 %16,40 النسبة

2010 
 5509,21 4681,68 827,53 القيمة

12049,5 45,72% 
 %100 %84,98 %15,02 النسبة

2011 
 6060,8 5137,46 923,34 القيمة

14384,4 42,13% 
 %100 %84,77 %15,23 النسبة

2012 
 القيمة

   15732 
 النسبة 

   
 :باالعتماد على املراجع التاليةالطالبة من اعداد المصدر:  

 .2005،2006املتوسطة : و  وزارة املؤسسات الصغرية، شرية المعلومات اإلحصائيةن -
- Ministère de développement industriel et de la promotion de l’investissement, bulletin d’information 

statistique de la PME de années :2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 . 

- Évolution économique et monétaire en Rapports annuels de la Banque d'Algérie 2012, 2011 ;2010 - 

www.bank-of-algeria.dz  consulte le 11/08/2014 a 11 :30. 
، جملة العلوم دراسة تحليلية تقييمية 2011-2001المتوسطة للفترة و  منظومة المؤسسات الصغيرةتقييم اثار البرامج االستثمارية العامة على ، بالرقي تيجاين -

 .30،ص2013، 13علوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، العددو  االقتصادية

http://www.bank-of-algeria.dz/
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لداخلي املتوسطة يف قيمة الناتج او  املكون أساسا من املؤسسات الصغريةو  من خالل اجلدول نالحظ مسامهة القطاع اخلاص
 ،2011مليار دج خالل سنة  6060.8إىل  2002مليار دج سنة  2184.1اخلام بنسبة كبرية، حيث ارتفعت إمجايل املبالغ من 

بـ:  2002كانت مسامهة القطاع اخلاص يف قيمة الناتج الداخلي اخلام خارج قطاع احملروقات يف تزايد مستمر حيث قدرت سنة و 
هي تتوزع على خمتلف النشاطات االقتصادية، خدمات، بناء، زراعة...مما يدل و  ،%84.77 إىل 2011لرتتفع سنة  76.88%

تزامنا مع هذا التزايد سجلت نسبة مسامهة و  عن األمهية اليت اكتسبها القطاع اخلاص يف مسامهته يف حتقيق النمو االقتصادي، إال انه
 . %15.23إىل  2011ض سنة لتنخف %23.12بـ:  2002القطاع العام اخنفاضا حيث قدرت سنة 

+خارج قطاع  الناتج الداخلي اخلام)قطاع احملروقاتيف املتوسطة يساهم و  إضافة لذلك فان قطاع املؤسسات الصغرية
، حيث يساهم %50و %34بني  ( ما2012-2002احملروقات( كما هو موضح يف اجلدول بنسب متقاربة خالل فرتة الدراسة )

هو ما يؤكد ضرورة االهتمام باملؤسسات و  يف الدول املتقدمة، ي نسبة قريبة جدا من النسب احملققةهو  %43.69يف املتوسط بنسبة 
 املتوسطة.و  الصغرية

 الخارجيةالمتوسطة في التجارة و  المطلب الثالث: مساهمة المؤسسات الصغيرة

 توفري النقد األجنيبو  زيادة الصادرات املسامهة يفو  املتوسطة قدرة كبرية على غزو األسواق اخلارجيةو  إن للمؤسسات الصغرية
فائض يف ميزان مدفوعات الكثري من الدول، كما أهنا حتاول تغطية اجلزء  إحداثختفيف العجز مبيزان املدفوعات، حيث سامهت يف و 

بالتايل و  االكتفاء الذايت هذا ما يؤدي تدرجييا إىل حتقيقو  األكرب من السوق احمللي باملنتجات االستهالكية النهائية خاصة الغذائية منها
 حتسني مستوى ميزان املدفوعات من خالل تقليل الواردات.

لعوائد صادراته بنسبة  أساسيتبعية االقتصاد اجلزائري لقطاع احملروقات كمصدر  ( املوايل63رقم ) نالحظ من خالل اجلدولف
، حيث تتصدر %2نسبة  األحولاملتوسط، يف حني ال تتعدى قيمة الصادرات خارج احملروقات يف أحسن  يف %97.38ال تقل عن 

( مث تليها املنتجات الغذائية بنسبة 2013-2002الفرتة ) خالل متوسط %1.886املنتجات النصف مصنعة املرتبة األوىل بنسبة 
سلع التجهيز الفالحية و  السلع االستهالكيةو  ز الصناعيةمث سلع التجهي %0.274بعدها املنتجات اخلام بنسبة و  0.316%

تعترب و  (2008-2002هي نسب ضعيفة جدا تكاد تنعدم خالل الفرتة )و  على التوايل %0.004، %0.053، %0.077بـ:
 مصنعةأحسن سنة من حيث الصادرات خارج احملروقات كما موضح يف اجلدول، بسبب ارتفاع عوائد املنتجات النصف  2008سنة 

 مساعي االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة.و  األورومتوسطيةاإلدارية يف إطار الشراكة و  اجلبائيةو  دخول إجراءات التخفيضات اجلمركيةو 
اليت شهدت و  هذا يعود إىل الزيادة يف واردات املواد الغذائيةو  أما الواردات فلقد عرفت ارتفاعا متصاعدا من سنة إىل أخرى

( إضافة إىل املنتجات نصف مصنعة بنسبة 2013-2002من متوسط إمجايل الواردات خالل الفرتة ) %18.043ا بـ: تزايد معترب 
، أما عن سلع التجهيز الصناعية فقد احتلت املرتبة األوىل من متوسط إمجايل %16.82السلع االستهالكية بنسبة و  22.77%

احملروقات، حيث سجلت و  فهي ختص الطاقة %3.573نسبة  . أما %34.214( بـ: 2013-2002الواردات خالل الفرتة)
 مع الواردات األخرى. باملقارنة %0.732واردات سلع التجهيز الفالحية نسبة ضئيلة تقدر بـ:
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 الوحدة: مليون دوالر أمريكي                                       (2013-2002الفترة) الواردات الجزائرية حسب مجموعة االستخدامات خاللو  تطور الصادرات (:63)الجدول رقم             

 

 المجموع السلع االستهالكية سلع التجهيز الصناعية سلع التجهيز الفالحية منتجات نصف مصنعة المنتجات الخام المحروقاتو  الطاقة المواد الغذائية
 الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات الصادرات الواردات

2002 2740 35 145 18091 562 51 2336 551 148 20 4423 50 1655 27 12009 18825 
2003 2678 48 114 23939 689 50 2857 509 129 1 4955 30 2112 35 13534 24612 
2004 3597 59 173 31302 784 90 3645 571 173   7139 47 2797 14 18308 32083 
2005 3587 67 212 45094 751 134 4088 651 160   8452 36 3107 19 20357 46001 
2006 3800 73 244 53429 843 195 4934 828 96 1 8528 44 3011 43 21456 54613 
2007 4954 88 324 58831 1325 169 7105 993 146 1 8534 46 5243 35 27631 60163 
2008 7813 119 594 77361 1794 334 10014 1384 174 1 13093 67 6397 32 39879 79298 
2009 5863 113 549 44128 1200 170 10165 692 233   15139 42 6145 49 39294 45194 
2010 6058 315 955 55527 1409 94 10098 1056 341 1 15776 30 5836 30 40473 57053 
2011 9850 355 1164 71427 1783 161 10685 1496 387   16050 35 7328 15 47247 73489 
2012 9022 315 4955 69804 1839 168 10629 1527 330 1 13604 32 9997 19 50376 71866 
2013 9580 402 4340 63752 1832 109 11223 1610 506   16172 27 11199 17 54852 65917 

 629114 385416 335 64827 486 131865 26 2823 11868 87779 1725 14811 612685 13769 1989 69542 المجموع

النسبة 
 لوارداتا
 الصادراتو 

18,043% 0,316% 3,573% 97,389% 3,843% 0,274% 22,775% 1,886% 0,732% 0,004% 34,214% 0,077% 16,820% 0,053% 

: باالعتماد على الطالبة: من اعداد المصدر    

- www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/serie-2000_2013.pdf. Consulte le 15/08/2014 a 23 :00.

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/serie-2000_2013.pdf
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 اإلنعاشاجات برامج احتيو  و من املالحظ إن الواردات تعرف ارتفاعا متصاعدا من سنة إىل أخرى لتغطية االستهالك احمللي
 إيراداتتغطية هذا العجز يكون من و  أضعاف 8إىل  7هي تفوق الصادرات خارج احملروقات حبوايل و  االقتصادي الوطين،

 .و ميكن توضيح أكثر من خالل اجلدول التايل:1احملروقات

 (2013-2002الخاص خالل الفترة ) : مقارنة صادرات خارج المحروقات بالواردات  للقطاع(64)الجدول رقم 
 .أمريكي دوالرالوحدة: مليون 
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باالعتماد على: الطالبة: من اعداد المصدر  

- www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/serie-2000_2013.pdf. Consulte le 15/08/2014 a 23 :00. 

 
نالحظ و ( 2013-2002الواردات للقطاع اخلاص خالل الفرتة)و  خالل اجلدول مقارنة الصادرات خارج احملروقاتيتنب من 

الواردات اكرب بكثري من الصادرات خارج احملروقات حيث مل تتعدى نسبة مسامهة الصادرات خارج احملروقات يف الصادرات الكلية أن 
 رات احملروقات.مما يدل على اعتماد اجلزائر على صاد %4نسبة 

القطاع اخلاص، إال إن جمال التصدير خارج قطاع احملروقات يبقى بالرغم من خمتلف اجلهود املبذولة لرتقية صادرات و  و عليه
ترقية و  تنميةو  املتوسطة يف ترقية الصادرات مما يستوجب بذل الكثري من اجلهود لتطويرو  أي ضعف مسامهة املؤسسات الصغرية ضعيفا

حميطها  لتأهيلاملتوسطة من خالل تبين برامج و  املمثل للمؤسسات الصغريةو  خارج احملروقات خصوصا القطاع اخلاصالصادرات 
 تشجيعها للعمل يف خمتلف األنشطة االقتصادية.و  اخلارجيو  الداخلي

 الجزائر المتوسطة فيو  المؤسسات الصغيرة تحدياتالمطلب الرابع: 

 مسامهتها بشكل فعال يف التنمية االقتصاديةو  يف اجلزائر صعوبات كثرية مما يعرقل تطورهااملتوسطة و  تواجه املؤسسات الصغرية
 االجتماعية.و 

 
                                                           

1
، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولية الراهنةمحشة عبد احلميد، :  

 .126، ص2012/2013اقتصاد دويل، جامعة حممد خيضر، بسكرة، االقتصادية، ختصص 

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/serie-2000_2013.pdf.%20Consulte%20le%2015/08/2014%20a%2023 :00
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  أوال: الصعوبات التمويلية
حتفيز و  تشجيعو  املتوسطة صعوبة يف احلصول على املوارد املالية نتيجة تصادم إجراءات الدعم املايلو  الصغرية تواجه املؤسسات

 النظام املايل اجلزائري.و  بالواقع الذي يتسم جبملة من التعقيدات على مستوى املؤسسة يف حد ذاهتااالستثمارات 
 1تتمثل فيما يلي:و  صعوبات التمويل املتعلقة باملؤسسة: .1

 املتوسطة.و  ضعف القدرات الذاتية على التمويل بالنسبة للمؤسسات الصغرية -
 املتوسطة اجلزائرية.و  كفاءة اإلدارة املالية يف املؤسسات الصغرية  عدم -
هي ذات و  ذات مسؤولية حمدودة،أو  املتوسطة اجلزائرية عبارة عن شركات تضامنو  اغلب املؤسسات الصغرية -

يف سحب األرباح النقدية  إفراطو  األموال اخلاصة هبم، مما يؤدي إىل تسيري غري كفؤ للنقديةو  طابع عائلي خيلط أصحاهبا بني املؤسسة
 من املشروع مما ينتج عنها مشاكل مالية.

 عدم االهتمام بالنظم احملاسبية يف املؤسسة بشكل كبري. -
 2تتمثل فيما يلي: و  صعوبات التمويل املتعلقة بالنظام املايل اجلزائري: .2

 نقص كبري يف التمويل طويل األجل.و  غياب -
 القروض.غياب الشفافية يف تسيري عملية منح  -
غياب البنوك اخلاصة و  حمدودية صالحية الوكاالت البنكية يف عمليات االئتمان، بسبب عدم االستقاللية النسبية -

 اليت تشجع على التنافس.
 املعامالت يف اجلزائر العاصمة. أغلبيةمركزية منح القروض، إذ نالحظ متركز  -
 الكبرية رغم اختالف قدراهتا املالية. املعاملة املتماثلة فيما خيص معدالت الفائدة مع الشركات -
يف اجلزائر مما يقلل من دورها يف  جرييأالتمويل التو  حداثة وضيق نطاق آليات التمويل اجلديدة كراس املال املخاطر -

 متويل مؤسسات القطاع.

 ةالفنيو  الصعوبات التسويقيةثانيا: 

 نذكر ما يلي:املتوسطة يف اجلزائر و  الصغريةاليت تواجه املؤسسات  ةالفنيو  الصعوبات التسويقيةمن بني  

 عدم محاية املنتوج الوطين من التدفق الفوضوي للسلع األجنبية ذات األسعار املنخفضة خاصة الصينية منها. .1
 الوطين.و  لتجارة اخلارجية على املستوى العامليلحتدي التنافسية نتيجة للتحرر املتزايد  .2
 املتوسطة اجلزائرية كاملعارض الوطنيةو  املساعدة على التعريف مبنتجات املؤسسات الصغرية غياب الفضاءات الوسيطية .3

 3الدولية.و 
 درية: تتمثل غياب سياسة تكوين املسريين العاملني يف املؤسسات اخلاصة، يف نقص مراكز التكويننقص العمالة امل .4

املتوسطة يف اجلزائر، مما و  تنمية املؤسسات الصغريةو  عائقا كبريا أمام تطويراملسريين، مما يشكل و  التأهيل املتخصصة يف تكوين العمالو 
 4املؤهالت لدى العاملني.و  ينعكس سلبا على إنتاجية هذه املؤسسات إضافة إىل نقص الكفاءة التسويقية نتيجة نقص اخلربات

                                                           
1
 .197، مرجع سابق، صالمتوسطة في الجزائرو  نظام المشاركة: نحو تمويل بال فوائد لقطاع المؤسسات الصغيرةرابح خوين، :  

2
 .13مرجع سابق، ص ،المتوسطة في التنمية االقتصادية بالجزائرو  المؤسسات الصغيرة، أمينةكساب و  قدي عبد اجمليد:  

3
 .196، مرجع سابق، صالمتوسطة في الجزائرو  نظام المشاركة: نحو تمويل بال فوائد لقطاع المؤسسات الصغيرةرابح خوين، :  

4
 .13كساب أمينة، مرجع سابق، صو  قدي عبد اجمليد : 
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 ذلك لقلة مواردها املالية،و  هتا اخلاصةذلك لسببني عدم قدرهتا على تطوير تكنولوجياو  صعوبة احلصول على التكنولوجيا: .5
بني و  مراكز البحث من جهةو  ن االنفصال الشبه التام بني اجلامعة اجلزائريةأهيل مستخدميها من جهة أخرى، كما ضعف تأو 

ك املتوسطة بصورة خاصة جيعل احلصول على التكنولوجيا أمر صعبا ذلو  املؤسسات الصغريةو  املؤسسات االقتصادية بصورة عامة
 1.ت االخرتاع(اأمهها التكلفة )براءو  كثرية  العتبارات
نقص يف املعلومات لدى أصحاب و  مستلزمات اإلنتاجو  السلعو  نقص املعلومة: أي نقص املعلومات عن أسواق املوارد .6

 القرارات احلكومية.و  املشروعات حول القوانني

 اإلداريةو  الصعوبات التشريعية ثالثا:

 2خمتلفة نذكر منها:و  املتوسطة يف جوانب عديدةو  املعيقة ملسار املؤسسات الصغرية االداريةو  الصعوبات التشريعية تتمثل

كذا النظام اجلبائي املطبق على و  اقتطاع الرسوم املطبقة عليهاو  حيث تعاين من ارتفاع معدالت الضريبة مشكلة الضرائب: -
 التهربأو  املتوسطة مما يؤدي إىل احلد من اإلنتاجو   ارتفاع أعباء املؤسسات الصغريةعملية إعادة استثمار الفوائد الذي يؤدي إىل

 االنتقال إىل النشاط املوازي.أو  الضرييب
 لألراضين الوضعية القانونية أال منشورات تنظيمية تنظم هذا اجملال، إو  رغم وجود نصوص قانونية مشكلة العقار: -

 العقار أمام املتعاملني االقتصاديني. املمنوحة جد معقدة خاصة يف كيفية تسوية الوضعية من طرف اهليئة اليت قامت برتقية

منطقة نشاط عرب الرتاب الوطين تشهد مشاكل عويصة بسبب نظام  449و منطقة صناعية 72حيث يوجد باجلزائر أكثر من 
خاصة فيما يتعلق باحلصول على امللكية العقارية يف املناطق الصناعية بالنسبة للمؤسسات  التسيري املطبق مما أدى إىل صعوبات عديدة

 3املتوسطة منها:و  الصغرية

 طول مدة منح العقار املخصص لالستثمار. -
 الرفض بدون مربر يف كثري من احلاالت لعدد من الطلبات. -
 كبرية للمؤسسات الصغرية  إشكاليةهذا الوضع يطرح و  عدم مالءمتهاأو  انعدامهاأو  املباينو  األراضيارتفاع أسعار  -

 اليت تتطلب عقود امللكية ملنح القروض.و  املتوسطة يف تعاملها مع البنوكو 
القوانني اخلاصة  إصداراملتوسطة اجلزائرية ببعض العوائق على الرغم من و  كما يتميز احمليط اإلداري للمؤسسات الصغرية -

إنشاء اإلطار املؤسسي، إال و  التسهيالتو  تقدمي املزاياو  لتعديلها مبا يتالءم مع رغبات املستثمرين، السعيو  محايتهو  بتشجيع االستثمار
 ن ذلك مل يواكبه حتسني أداء اإلدارة اجلزائرية، مما يتطلب جتسيد هذه القوانني لكي تساهم فعليا يف تطوير املشاريع االستثمارية،أ
الذهنية اجلامدة اليت ال تتماشى مع و  مواقع التنفيذ، نتيجة الرتكيبة املعقدةو  مستوى مراكز علىاملشكل يبقى قائم يف اجلانب البشري و 

انعدام و  مالت،ااجناز املعو  التعقيد يف اإلجراءاتو  الروتنيو  املستجدات احلاصلة، فما مييز اإلدارة اجلزائرية هو البريوقراطيةو  التطورات
 الوقت إضاعةو  ، هذه العوامل كلها سامهت يف زيادة تكلفة االستثمارأوساطهاشوة يف غياب الشفافية إىل جانب تفشي الر و  احليوية

 4األجنبية.و  فشل العديد من املشاريع احمللية منهاو 

                                                           
1
 .196، مرجع سابق، صطة في الجزائرالمتوسو  نظام المشاركة: نحو تمويل بال فوائد لقطاع المؤسسات الصغيرةرابح خوين،   

2
 .192املرجع السابق، ص  

3
 .28برين ميلود، مرجع سابق، ص  

4
 .14-13كساب امينة، مرجع سابق،ص ص و  قدي عبد اجمليد  
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 خالصة الفصل:

 من خالل ما مت عرضه يف هذا الفصل ميكن استخالص ما يلي:

اختلفت اآلراء  حيثاملتوسطة، و  للمؤسسات الصغريةدقيق و  تعريف موحد واضح بإعطاءشكال كبرية فيما يتعلق إيوجد  -
 يرجع ذلك لسببني أساسيني مها: اختالف املعايري املعتمد عليهاو  حىت داخل البلد الواحدو  أشكاهلا من بلد ألخرو  حول حتديد معاملها

 التقدم االقتصادي من بلد ألخر.و  اختالف مستويات النموو 
مبجموعة من اخلصائص جتعلها حتتل أمهية متميزة يف اهليكل االقتصادي نظرا لدورها املتوسطة و  تتسم املؤسسات الصغرية -

 زيادة الصادراتو  تعبئة املدخراتو  خلق فرص عملو  االجتماعية من خالل تكوين الدخل القوميو  الفعال يف حتقيق التنمية االقتصادية
 مشاكل على املستوى الداخليو  النامية من صعوبات رأسهالى عو  مع ذلك جند أهنا تعاين يف اغلب دول العاملو  تقليل الواردات،و 
 تطورها.و  حىت العاملي تعيق عملهاو  اخلارجيو 

 املتوسطة يف اجلزائر من خالل ثالث مراحل أساسية:و  لقد تطور قطاع املؤسسات الصغرية -
 (1962-1982كان ينظر للمؤسسات الصغرية :)  القاعدية.تابع للقطاعات و  املتوسطة كقطاع مكملو 
 (1982-1990كان ينظر إليها كتوجه جديد :)  أسلوب بديل للصناعات اليت كانت قائمة.و 
 (1990   أصبح ينظر إليها :)االجتماعية.و  لعملية التنمية االقتصادية كأداةإىل يومنا هذا 
سنة  منذ بالغ األمهية حيث عرفت تطورااملتوسطة يف اجلزائر من املؤسسات  اخلاصة، و  املؤسسات الصغرية أغلبيةتتشكل  -
تطور ثقافة املقاولة لدى خرجيي اجلامعات من جهة أخرى، حيث مجيع و  ذلك بفعل تسهيل اإلجراءات أمام نشأهتا من جهةو  2000

املتوسطة مت إنشائها بعد صدور القانون التوجيهي للمؤسسات و  ن أكثر من نصف املؤسسات الصغريةأتدل على  اإلحصائيات
أين كان  2001مؤسسة مقارنة بسنة  747934بـ: 2013حيث بلغ عددها يف السداسي األول لـ  2001طة سنة املتوسو  الصغرية
عرفت مساندة كبرية من قبل العديد من و  جغرافياأو  مؤسسة حيث مت توزيعها بشكل غري متساوي سواء قطاعيا  245348عددها 
 املؤسسات املرافقة لدعمها.و  اهليئات
 أداةاملتوسطة و  ن املؤسسات الصغريةأاملتوسطة تبني لنا و  املتعلقة بقطاع املؤسسات الصغرية اإلحصائياتو  األرقام من خالل -

توفري مناصب الشغل حيث نتج عن و  حتقيق التنمية االقتصادية ذلك لقدرهتا على امتصاص البطالةو  فعالة لتحريك االقتصاد الوطين
واليت مما ترتب عليه تقليص البطالة منصب شغل يف املتوسط  1441053( حوايل 2013-2003تزايد عددها خالل الفرتة)

( ما 2012-2000بنسب متقاربة خالل فرتة الدراسة ) كما سامهت يف زيادة الناتج الداخلي اخلام   ،%9إىل  2013وصلت سنة 
 ترقية الصادرات.و  القيمة املضافةمسامهتها يف خلق  اىل باإلضافة،  % 50و % 34بني 

املتوسطة يف االقتصاد الوطين إال أهنا ما زالت تعاين من و  اليت تبني مكانة املؤسسات الصغرية اإلحصائياتبالرغم من هذه  -
تلزم على الدولة تنفيذ كافة اإلجراءات اليت حددها القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات يستطورها املستمر مما و  عدة مشاكل تعيق منوها

التأهيل يعترب و  تنفيذ برامج لتنميتها للرفع من كفاءهتا خصوصا يف ظل االنفتاح االقتصادي،و  ضمان استمراريتها،املتوسطة لو  الصغرية
التحديات اليت و  املتوسطة حىت تستطيع مواجهة املنافسة الدولية بصفة عامة،و  أداء املؤسسات الصغريةسبيال من سبل معاجلة ضعف 

 منطقة التبادل احلر بصفة خاصة.و  االورو جزائرية يفرضها اتفاق الشراكة
 .الرابعهذا ما سنتطرق إليه يف الفصل و       
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 تمهيد:

إن انضمام اجلزائر إىل منطقة التبادل احلر يف ظل اتفاقية الشراكة األورو جزائرية بقدر ما ميثل فرصة هلا لالندماج يف االقتصاد 
العاملي واكتساب حصص يف األسواق األوروبية بقدر ما يشكل حتديا حقيقيا يفرض على الدولة اجلزائرية لتحسني تنافسيتها من خالل 

ني تنافسية املؤسسات االقتصادية عموما واملؤسسات الصغرية واملتوسطة خصوصا واليت وجدت نفسها أمام منافسة شديدة تعزيز وحتس
من قبل املؤسسات األجنبية، ذلك ألن فتح األسواق احمللية أمام الصادرات األجنبية ال يؤدي تلقائيا إال زيادة الصادرات وإىل تلقي 

آلية يف ظل منطقة التبادل احلر، مما يتطلب توفري العديد من عوامل وعناصر النجاح نذكر منها ضرورة املزيد من االستثمارات بصورة 
تأهيل االقتصاد ككل وكذا العمل على تأهيل مؤسسات القطاع الصناعي عالوة على املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك قصد 

ة ومنه تطوير مؤشرات االقتصاد الوطين، حيث اعتمدت السلطات اجلزائرية مواكبة االقتصاد العاملي وبذلك حتقيق تنمية اقتصادية شامل
لتحسني وتطوير تنافسية مؤسساهتا الوطنية وجعلها يف مستوى  2000على برامج وطنية لتأهيل املؤسسات االقتصادية ابتداء من سنة 

جيدة، كما اعتمدت اجلزائر من خالل املساعدات  املؤسسات الدولية الناجحة حىت تضمن شروط البقاء واالستمرار يف حتقيق مردودية
 االقتصادية املقدمة يف إطار اتفاقية الشراكة األورو جزائرية برامج لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.و  املالية

و جزائرية ويف هذا السياق تطرقنا من خالل هذا الفصل إىل تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل اتفاقية الشراكة األور 
 من خالل املباحث التالية:

 املبحث األول: اإلطار العام لتأهيل املؤسسة الصغرية واملتوسطة اجلزائرية. -
 .الربامج األوروبية لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية: املبحث الثاين -
 ة الشراكة األورو جزائرية.املبحث الثالث: تقييم نتائج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل اتفاقي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل اتفاقية الشراكة االورو جزائرية     الفصل الرابع:           

246 

 المبحث األول: اإلطار العام لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

االختالالت قد تكون ضعف يف األداء، عدم التكيف مع  إن تأهيل مؤسسة اقتصادية هذا يعين أهنا تعاين من جمموعة من
م متكنها من اخرتاق السوق احمللي أو العاملي، ضعف يف التسيري، ضعف املردودية املالية املستجدات العاملية والتطورات التكنولوجية، عد

 واإلنتاجية واالقتصادية، كل هذه األمور من شأهنا أن تضع املؤسسة يف خطر الذي البد من إزالته وذلك من خالل التأهيل.

والصعوبات اليت هتدد منوها وبقائها واستمراريتها، هذه  واملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر تواجه العديد من املشاكل،
منها ما هو داخلي مثل ضعف القدرة التسيريية، اإلنتاجية، التسويقية والتكنولوجية، ومنها ما هو خارجي كاملنافسة  تالصعوبا

لتنافسية ملؤسساهتا واليت جتسدت يف شكل األجنبية، وعلى هذا األساس تقبلت الدولة اجلزائرية فكرة التأهيل حملاولة الرفع من القدرات ا
 برامج وجهتها للمؤسسات االقتصادية وباألساس إىل املؤسسات الصناعية.

 المطلب األول: مفاهيم أساسية حول التأهيل

إن حتقيق أهداف املؤسسة سواء كانت صغرية أم كبرية ناتج عن قدرهتا على املنافسة يف األسواق احمللية والعاملية وذلك من 
 خالل تأهيلها حىت تصبح قادرة على مواجهة التحديات اخلارجية من جهة والرفع من كفاءهتا وقدرهتا التنافسية من جهة أخرى.

 أوال: ماهية تنافسية المؤسسات االقتصادية

ة خالل الفرتة التنافسية على املستوى الدويل نتيجة العجز الكبري يف امليزان التجاري للواليات املتحدة األمريكي تعريفظهر  
 ويستخدمالتنافسية متعدد األبعاد  تعريف، وزاد االهتمام به يف تسعينات القرن املاضي مع ظهور العوملة، إال أن (1981-1986)

 1على نطاق واسع مما يصعب االتفاق حول إجياد له تعريف شامل وموحد.

حمدد للتنافسية مت  تعريفالدولية حول حتديد دية اختالف معظم االقتصاديني واهليئات االقتصا: نتيجة التنافسية تعريف .1
 ها من حيث مستوى التحليل إىل ثالث مستويات كما يلي: تعريفتصنيف 

: تعين التنافسية لقطاع ما قدرة املؤسسات املنتمية لنفس القطاع الصناعي يف دولة ما على تنافسية قطاع النشاط .1.1
 2على الدعم واحلماية احلكومية. مادعتحتقيق جناح مستمر يف األسواق الدولية دون اال

ع بالقدرة التنافسية هي اليت حتتوي على مؤسسات لديها القدرة على التنافس يف تعلى أن الصناعة اليت تتموتعرف كذلك 
 3األسواق احمللية والعاملية، وحتقق أرباحا على أساس مضطرب.

من النمو دون قيد على ميزان املدفوعات ويكون أداؤه  اقتصادا ما تنافسيا إذا متكنعترب ي: ميكن أن تنافسية الدولة .2.1
 جيدا، إذا منا بسرعة أعلى من االقتصاديات األخرى، ومن أبرز التعاريف املتداولة لتنافسية الدولة نذكر ما يلي: 

                                                           
 .05، ص2002، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، دور الحكومة الداعم للتنافسيةطارق توير، : 1
ختصص اقتصاد، جامعة  ،، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم االقتصاديةقياس فعالية برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المغرب العربيحسني حيي،  :2

 .21، ص2012/2013أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
، 2003، ديسمرب 09، جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، العدد ة لالقتصاد الجزائريةمرتكزات تطوير الميزة التنافسيوصاف سعيدي وحممد قويدري، : 3

 .118ص
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إنتاج السلع تعرفها منظمة التعاون التنمية االقتصادية بأهنا: "الدرجة اليت يستطيع البلد يف ظل أسواق حرة وعادلة على  -
واخلدمات اليت تنجح يف اختبار األسواق الدولية ويف الوقت نفسه احملافظة على توسيع الدخول احلقيقية ملواطنيها على املدى 

 1الطويل".
ويعرفها تقرير املنافسة العاملية على أهنا: "القدرة على حتقيق معدالت مرتفعة ومستدمية يف دخل الفرد احلقيقي مقاسا بنصيب  -

 2رد من الناتج احمللي اإلمجايل". الف
: يتمحور تعريف التنافسية للمؤسسات حول قدرهتا على تلبية رغبات املستهلكني املختلفة وذلك تنافسية المؤسسة .3.1

بتوفري سلع وخدمات ذات نوعية جيدة تستطيع من خالهلا الدخول إىل األسواق الدولية، ومن بني التعاريف املقدمة للتنافسية على 
 املؤسسة نذكر ما يلي: مستوى
ر املناسب، وهذا والسع تعرف تنافسية املؤسسة يف بريطانيا على أهنا: "القدرة على إنتاج السلع واخلدمات بالنوعية اجليدة -

 3."يعين تلبية حاجات املستهلكني بشكل أكثر كفاءة من املؤسسات األخرى
وزيادهتا يف نفس  فوق مع احلفاظ على احلصة السوقية العامليةتعرف على أهنا: قدرة املؤسسة على إنتاج السلع واخلدمات بت -

 4الوقت املسامهة يف الرفع من نصيب الفرد من الدخل القومي مع احلفاظ على هذا االرتفاع.
نافسني اآلخرين يف وتعرف على أهنا القدرة على تزويد املستهلك مبنتجات وخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية من امل -

ة، مما يعين جناحا مستمرا هلذه املؤسسة على الصعيد العاملي يف ظل غياب الدعم واحلماية من قبل احلكومة، وذلك من السوق الدولي
 5خالل رفع إنتاجية عوامل اإلنتاج املوظفة يف العملية اإلنتاجية، )العمل ورأس املال والتكنولوجيا(.

ثمارها لتحقيق أمرين والقدرات اليت تستطيع اإلدارة تنسيقها واست وتعرف على أهنا: جمموعة املهارات والتكنولوجيات واملوارد -
 6أساسيني مها:
 .إنتاج قيم ومنافع للعمالء أعلى مما حيققه املنافسون 
 .تأكيد حالة من التميز واالختالف فيما بني املؤسسة ومنافسيها 

أهنا متثل العنصر االسرتاتيجي الذي يقدم وعليه فبالرغم من اختالف مستويات حتديد مفهوم موحد وشامل للتنافسية، إال 
 فرصة جوهرية للتقدم وحتقيق رحبية أكرب، فطبيعة العالقة بني املستويات الثالثة: القطاع والدولة واملؤسسة عالقة تكاملية، فال ميكننا

 مستوى معيشي أفضل لألفراد. الوصول إىل قطاع تنافسي دون قدرة املؤسسات املكونة له على املنافسة دوليا، وبالتايل الوصول إىل

: ينبغي أن تسعى املؤسسة املعاصرة لتحقيق وتعظيم قدرهتا التنافسية، من خالل توفري متطلبات تنافسية المؤسسة .2
 7املتطلبات الرئيسية التالية:

 .ثقافة وقيم املؤسسة -

                                                           
 .22حسني حيي، مرجع سابق، ص: 1
 .22املرجع السابق، ص: 2
، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم برامج تأهيل المؤسسات الجزائريةآلية تمويل برامج تأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية، دراسة تحليلية لنتائج يط، و ابتسام بوش: 3

 .03، ص2009/2010التسيري، ختصص إدارة مالية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .75مرجع سابق، ص ، 1998/2008دراسة حالة الصناعة الصيدالنية -أثر الشراكة األورومتوسطية على تنافسية  القطاع الصناعي الجزائريتوايت حممد،  :4
، مداخلة مقدمة للملتقى الوطين حول "االقتصاد اجلزائري يف األلفية الثالثة"، جامعة سعد دحلب، التنافسية الصناعية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية ، عمار بوزعرورو  كمال رزيق: 5

 .07، ص2002ماي  22/  21البليدة، يومي 
جامعة حسيبة بن  ، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"،حقيق الميزة التنافسيةالمعلومات مدخل لتقدور بن فالة، : 6

 .1223، ص 2006أفريل   18/  17جامعة الشلف، يومي  ،بوعلي
 .84، ص1998كتاب، مصر، ، مركز اإلسكندرية للالميزة التنافسية في مجال األعمالنبيل مرسي خليل،  :7
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 .االهتمام الفائق باملوارد البشرية -
  .القدرة على التعلم والتغيري -
 .التوجه التسويقي -
 .كفاءة وفعالية العمليات الرئيسية -
 .القدرات التكنولوجية -

إن النظام االقتصادي العاملي اجلديد أصبح ميثل حتديا كبريًا وخطرًا حمتماًل لدول العامل  :أهمية تنافسية المؤسسة .3
لوقت ذاته يشكل فرصة، إن أمكن خاصة تلك املوجودة يف الدول النامية بسبب حترير قيود التجارة العاملية، كما أنه ويف اومؤسساته و 

االستفادة منه، فأمهية التنافسية تكمن يف االستفادة ما أمكن من املميزات اليت يوفرها االقتصاد العاملي والتقليل من سلبياته، حيث 
الكبرية، حيث  إىل أن الدول الصغرية أكثر قدرة على االستفادة من مفهوم التنافسية من الدول 1999يشري تقرير التنافسية لسنة 

فرصة للخروج من حمدودية السوق الصغري إىل رحابة السوق العاملي، وهلذا فالبد من تعطي التنافسية املؤسسات يف الدول الصغرية 
مواجهة هذا النظام بصفته إحدى حتميات القرن احلادي والعشرين، وذلك من خالل الرفع من تنافسية املؤسسات لتصبح قادرة على 

 1هذا النظام اجلديد.الدخول ضمن 
: من التعاريف السابقة جند أن تنافسية املؤسسة ترتبط مبختلف مؤشرات نشاط مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة .4

 املؤسسة واملتمثل فيما يلي:
: ونقصد بالرحبية قدرة املؤسسة على حتقيق أرباح تكون يف الغالب من متوسط األرباح احملققة يف الصناعة الربحية 1.4

، لذلك فما يهم املؤسسة ليست األرباح احملققة يف حلظة معينة 2نشاط( وأن تستمر يف ذلك على املديني املتوسط والطويل)قطاع ال
يف السوق واالستمرار لفرتة طويلة من الزمن، أي أن القيمة احلالية ألرباح املؤسسة وإمنا ما ميكن حتقيقه مستقبال حبيث يضمن هلا البقاء 

 ية هلا.تتعلق بالقيمة السوق
حيث 3،: ويقصد بتكلفة الصنع قدرة املؤسسة على اإلنتاج بأقل التكاليف املمكنة مقارنة مع منافسيهاتكلفة الصنع 2.4

غري تنافسية عندما تكون تكلفة الصنع املتوسطة تتجاوز سعر منتجاهتا يف األسواق، ويكون ذلك إما الخنفاض   املؤسسة تعترب
 تستعملها املؤسسة تزيد على قيمة السلع اليت تنتجها أو اخلدمات اليت تقدمها وهذا يعين أن موارد إنتاجيتها أو أن قيمة املوارد اليت

 4املؤسسة يساء ختصيصها وتسري بطريقة غري فعالة، أو السببني معا وهذا يف حالة قطاع نشاط ذو منتجات غري متجانسة )متنوعة(.
مل الدولية تعرف اإلنتاجية على أهنا: "النسبة احلسابية بني حسب منظمة الع 5:اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج 3.4

خمرجات الثروة املنتجة ومدخالت املوارد اليت استعملت يف عملية اإلنتاج اليت استخدمت يف احلصول على تلك املخرجات"، كما 
 من عناصر اإلنتاج". لتعاون االقتصادي بأهنا: "كمية اإلنتاج بالنسبة لكل عنصرعرفها خرباء املنظمة األوروبية ل

كما يرى البنك الدويل أن القدرة التنافسية واإلنتاجية تتصالن اتصاال وثيقا حبجم ومعدل التغري يف اخلدمة املضافة )حسب 
 وحدة املنتج( اللذين حتققهما املؤسسات.

                                                           
 .1224قدور بن فالة، مرجع سابق، ص: 1
 .250، ص2011، 11، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر بسكرة، العدد الميزة التنافسية ونموذج اإلدارة اإلستراتيجيةأمحد باليل، : 2
 .06يط، مرجع سابق، صو ابتسام بوش :3
املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ "، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل األول حول رة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائريةتعزيز القدكمال رزيق وفارس مسدور، : 4

 .202، ص2003أفريل  22/23، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي "االقتصادي اجلديد
 .07يط، مرجع سابق، صو ابتسام بوش: 5



تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل اتفاقية الشراكة االورو جزائرية     الفصل الرابع:           

249 

لنشاط الذي تنتمي : وهو مؤشر مهم يف تقدير حصة املؤسسة من املبيعات إىل إمجايل مبيعات قطاع االحصة السوقية 4.4
 إليه املؤسسة، فكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على قوة املؤسسة يف السوق.

فمن املمكن أن تكون املؤسسة ذات رحبية وتستحوذ على حصة سوقية هامة بدون أن تكون تنافسية على املستوى الدويل، 
جارة الدولية كما ميكن للمؤسسات الوطنية أن تكون ذات رحبية آنية وحيصل هذا عندما تكون السوق احمللية حممية من عوائق جتاه الت

ولكنها غري قادرة على االحتفاظ باملنافسة عند حترير التجارة أو بسبب أحوال السوق، ولذلك ينبغي مقارنة تكاليف املؤسسة مع 
 1تكاليف املنافسني الدوليني احملتملني.

 2وإضافة إىل هذه املؤشرات نذكر ما يلي:

 فعالية / الEfficienceوفق التوليفة املثلى. : وهي استخدام املوارد 
  / )النجاعة )الكفاءةEfficacité.هي القدرة على حتقيق األهداف : 
  / األداءPerformance.يعرب عن الفعالية مضافا إليها النجاعة : 
 ؤديها.اخنفاض التكاليف أي جعلها عند أدىن مستوى ممكن بشكل ال يفقده الوظائف اليت ي 
 .متييز األسعار أي البيع بأسعار خمتلفة من خالل جتزئة السوق وفق معايري حمددة 
 .حتسني اجلودة اليت تؤدي إىل متييز املنتج وإعطائه أكرب قيمة من طرف املؤسسة والعمالء 
 .التوقيت اجليد لعرض املنتج يف السوق واستخدام أبرز التكنولوجيات والكفاءات الالزمة 

احلكم على تنافسية املؤسسة يتم من خالل مقارنتها إما باملؤسسة الرائدة يف السوق أو باملعدل السائد يف السوق، وعليه فإن 
فاقرتاب املؤسسة من مؤشرات املؤسسة الرائدة يعين حتسني تنافسيتها وابتعادها عنه يفسر باخنفاض هذه التنافسية، وعندما تتفوق 

كلما اخنفضت هذه املؤشرات يف يف السوق فإن هذا يعين أهنا يف مستوى تنافسي جيد والعكس  مؤشرات املؤسسة على املعدل السائد 
املعدل السائد يف السوق فإن هذا يدل على ضعف تنافسية املؤسسة، ومن أجل حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات البد من تنفيذ 

 ارجية.برامج لتأهيلها هبدف تعزيز موقعها يف السوق احمللية والسوق اخل

 ثانيا: ماهية تأهيل المؤسسات االقتصادية

يف إطار اإلجراءات املرافقة اليت باشرهتا الربتغال النضمامها إىل  1988ظهر مصطلح التأهيل من خالل التجربة الربتغالية سنة 
 3األساسية فيما يلي:األورويب، من خالل الربنامج االسرتاتيجي لتحديث االقتصاد الربتغايل والذي احنصرت أهدافه  االحتاد

 تسريع وترية حتديث البنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعي. -
 حتسني إنتاجية ونوعية النسيج الصناعي. -
 تدعيم وتعزيز قواعد التكوين املهين. -
 توجيه التمويل لالستثمارات املنتجة للمؤسسات وخاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -

                                                           
 .83ابق، صتوايت حممد، مرجع س : 1
، -2-، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة قسنطينة إشكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرلزهر العابد،  :2

 .43، ص2012/2013
، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "متطلبات تأهيل ت العربية الصغيرة والمتوسطةتكنولوجيات المعلومات واالتصال، حافز أم عائق أمام تأهيل  المنشآسعيد عيمر، : 3

 .696، ص2006أفريل  17/18الشلف، يومي  ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"



تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل اتفاقية الشراكة االورو جزائرية     الفصل الرابع:           

250 

أمهية  ONUDIالذي أصبح يعرف بـ "التأهيل" أدركت منظمة األمم املتحدة لتنمية الصناعية وبعد جناح الربنامج الربتغايل و 
يف تعزيز ورفع تنافسية املؤسسات ومواكبة التطورات احلاصلة   1اإلدماج تسمى برامج  تعترب برامج فرعية لربامج كليةبرامج التأهيل واليت

 يف حميطها اخلارجي.

 التأهيل نوردها فيما يلي: تعريفلخاصة  لقد وردت عدة تعاريف ية:تعريف تأهيل المؤسسة االقتصاد .1
 2التأهيل عبارة عن ديناميكية إلدراك وإحداث تغيريات كربى يف احمليط العام. -
الداخلية يف استخدام التأهيل يعين تطوير املؤسسة من أجل أن تصبح قادرة على املنافسة من ناحية اجلودة والكفاءة  -

 3شروط البقاء وحتقيق املردودية االقتصادية.مواردها حىت تضمن 
التأهيل عبارة عن جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها السلطات قصد حتسني موقع املؤسسة يف إطار االقتصاد التنافسي،  -

 4أي يصبح هلا هدف اقتصادي ومايل على املستوى الدويل.
 صناعية خالل السنوات األخرية كما يلي:التأهيل من طرف منظمة األمم املتحدة للتنمية ال تعريفلقد طور  -
  للدول النامية اليت هي يف مرحلة االنتقال من أجل التأهيل هو جمموعة برامج وضعت خصيصا  :1995سنة

 5تسهيل اندماجها ضمن االقتصاد الدويل اجلديد والتكيف مع خمتلف التغريات العاملية.
  وهتيئة وتكيف املؤسسة وحميطها ملستوى متطلبات  : التأهيل هو عملية مستمرة هتدف إىل حتضري2002سنة

التبادل احلر، من خالل مساعدة املؤسسات يف جتاوزها لبعض القيود اليت تعرقل بيئة األعمال، ومساعدة املؤسسات يف أن تكون 
راج منهجية للنمو والتقدم، تنافسية على مستوى األسعار، اجلودة واالبتكار وهلا القدرة على مواكبة والتحكم يف تقنيات األسواق، وإد

 6بدعم وتقوية نقاط القوة وامتصاص نقاط ضعف املؤسسة.
التأهيل هو نظام تسيريي يهتم ويعتمد على املوازنة واملقارنة بني إمكانيات املؤسسة وقدرهتا التسيريية مع املؤسسات  -

ة يف قطاعات أخرى وهذا بتطبيق برنامج أو مسار املنافسة هلا يف نفس القطاع الذي تنشط فيه أو مع غريها من املؤسسات الرائد
من التدابري واإلجراءات اهلادفة إىل هتيئة وتكييف املؤسسة وحميطها مع متطلبات  للتأهيل الذي يأخذ طابع االستمرارية ويتضمن مجلة

ذي يضمن هلا تطورها لشكل البا خالل حتسني موقعها وكفاءة ادائها حبيث تصبح قادرة على مزاولة نشاطهااالنفتاح االقتصادي من 
 7االعتماد على غريها. ومنوها دون

 8من بني االستنتاجات واملالحظات اليت ميكن توضحيها من خالل التعريفات السابقة للتأهيل نذكر ما يلي:و 

  ا وهلذا فإن للرفع من أدائها وحتسني كفاءاهتا وإجنازاهتإن عملية التأهيل موجهة للمؤسسات القادرة على البقاء واملنافسة
 التأهيل خيتلف على بعض املفاهيم االقتصادية نذكر منها: تعريف

                                                           
 .05حسني حيي، مرجع سابق، ص :1
 .64بوهيدل سليم، مرجع سابق، ص: 2
، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "تأهيل املؤسسة االقتصادية يف اجلزائر"، جامعة التصحيح الهيكلي وأثاره على المؤسسة االقتصادية في الجزائرعمار،  وزعروربو  كمال رزيق: 3

 .08، ص2001أكتوبر  29/30فرحات عباس، سطيف، يومي 
، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، لية على تأهيل المؤسسة االقتصاديةآثار السياسة النقدية والماجاو حدو رضا، و  بلغرسة عبد اللطيف: 4

 .174، ص2002، 01العدد
 .1048 ص ، آليات وإجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرقوريش نصرية،  : 5
 .07حسني حيي، مرجع سابق، ص: 6
، جملة اإلصالحات االقتصادية واالندماج يف االقتصاد العاملي، الصناعة العمومية الجزائرية وتحديات االنضمام إلى منطقة التبادل الحر األورومتوسطية، براق حممد وميموين مسري: 7

 .41، ص2009، 06املدرسة العليا للتجارة، بن عكنون، اجلزائر، العدد
 .08-07حسني حيي، مرجع سابق، ص ص  :8
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: والذي يقصد به مسح العجز اخلارجي للمؤسسة وإلغاء أو إعادة Assainissement Financièreالتطهري املايل /  -
 جدولة ديوهنا.

 انطالقا من وضعية اختالل يف التوازن.االقتصادي واملايل للمؤسسة : يقصد به إعادة التوازن Redressementالتقومي  -
 .التأهيل هو قرار اختياري إرادي من طرف املؤسسة اليت ترغب يف البقاء ضمن نسيج اقتصادي يتميز باملنافسة الشديدة 
  التأهيل يف غالب األحيان يؤمن للمؤسسة البقاء والتطور باالعتماد على مصادرها الذاتية )اخلاصة( دون االعتماد على

 نات أو القروض.اإلعا
  التأهيل عملية مستمرة وديناميكية وليست ثابتة، وأي تغيري يف املؤسسة أو حميطها يؤدي إىل إعادة النظر يف املشروع األويل

 لعملية التأهيل بتعديله وتصحيحه وتكييفه حسب الوضع اجلديد.
 يرتكز التأهيل على املعلومات اخلارجية والتسيري الداخلي للموارد البشرية. 

وبشكل عام نستخلص أن عملية التأهيل تعترب مبثابة انتقال املؤسسة االقتصادية من مستوى إىل مستوى آخر من خالل 
تطوير قدراهتا التنافسية عن طريق استخدام مواردها الداخلية بكفاءة تضمن من خالهلا بقاءها وحتقق مردودية وذلك لتمكينها من 

 1ومنه منافسة نظرياهتا يف العامل.مواكبة خمتلف التطورات االقتصادية 

الصعب من ناحية اجلودة والكفاءة يف التسيري وعدم تركها  مساعدة املؤسسات الصناعية اإلنتاجية على مواجهة وضعها أي هو
 تواجه مصريها لوحدها.

 2به، واملتمثلة يف:: يوجد أربع أنواع من التأهيل ميكن للمؤسسة االقتصادية القيام أنواع تأهيل المؤسسات االقتصادية .2
 : ويتضمن اإلجراءات التالية: التأهيل العملياتي .1.2

 الرجوع إىل حتويل املدخالت بطريقة أكثر فعالية عن طريق إعادة هيكلة نظام اإلنتاج واستخدام تكنولوجيا أكثر حداثة. -
 نفس الوقت تسمح برفع االمتثال للمعايري احملددة من طرف الزبائن اليت تعد من متطلبات اخرتاق األسواق ولكن يف -

 األسعار للمنتجات ذات اجلودة العالية.
على املؤسسات أن تصبح أكثر تنافسية فيما خيص تقدمي اخلدمات اللوجيستية )نقل، ختزين...إخل( وضمان اإلمدادات  -

 لزبائنها بصورة موثوقة ومتجانسة يف أدائها.
 : ويتضمن اإلجراءات التالية: تأهيل المنتجات .2.2

 جات ذات قيمة وجودة عالية.إنتاج منت -
 إنتاج منتجات متنوعة وخمتلفة يف جودهتا وأصالتها حىت تستطيع املؤسسة استهداف كل شرائح املستهلكني. -

: ويتم عن طريق توسيع املهارات املكتسبة يف الوظيفة داخل سلسلة إنتاج ما إىل سلسلة إنتاج التأهيل القطاعي .3.2
رات واخلربات اليت اعتمدت يف إنتاج جهاز التلفاز، استغلت فيما بعد يف إنتاج شاشات أجهزة خمتلفة، فعلى سبيل املثال فإن املها

 الكمبيوتر، ومنه التحول بذلك إىل اإلنتاج ضمن قطاع اإلعالم اآليل.
: ويتضمن هذا النوع من التأهيل إحداث التغيري يف خمتلف نشاطات املؤسسة واكتساهبا وظائف التأهيل الوظيفي .4.2

 3فع من أدائها، ويتمحور هذا النوع من التأهيل حول املواضيع الثالثة التالية:حديثة تر 

                                                           
 .1048مرجع سابق، ص نصرية، قوريش : 1
 .89غبويل أمحد، مرجع سابق، ص :2

3
: Jean Luc Marteau et Jean Noel Combrasson, La reprise de PME - projets, concrétisations et expériences,  Ed : 

Lavoisier, France, 2008, p138. 
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 التنظيم الوظيفي اخلاص باملؤسسة. -
 احملور التشريعي واجلبائي. -
 احملور االجتماعي. -

وحمكمة تساعد على جناحه،  إن التأهيل عملية ينبغي تنفيذه وفقا ملعايري مدروسة شروط تأهيل المؤسسات االقتصادية: .3
 1وحسب منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ميكن تلخيص أهم الشروط الواجب توافرها لضمان هذا النجاح فيما يلي:

البد من وجود فرتات انتقالية ضرورية من أجل السماح للمؤسسات من امتالك الوقت الكايف للتكيف مع االنفتاح الكلي  -
 على السوق.

ن يقوم البلد مبناقشة احلكومة مع املتعاملني االقتصاديني من أجل إجياد إجراءات لتفادي أثر التفكك الصناعي جيب أ -
 مرافقة ومساعدات مالئمة.

كل مؤسسة جيب أن تعمل على بذل جهود التكيف الالزم وااللتزام بربامج التأهيل للوصول إىل مستوى أدىن من التنافس  -
 والعمل من أجل احلفاظ عليه.

 هيل المؤسسات االقتصاديةتأ تقنياتو  ثالثا: أهداف

إن رفع القدرات التنافسية للمؤسسات االقتصادية أصبح ضروري ويتوقف على مدى قدراهتا على إحداث التغيري والتجديد 
 على مجيع املستويات، مما يتطلب تأهيلها بغرض العمل على إبقائها ودميومة نشاطها يف سياق نسيج اقتصادي متغري باستمرار.

 تتمثل أهم أهداف التأهيل فيما يلي::  المتوسطةو  لمؤسسات الصغيرةهداف تأهيل اأ .1
يهدف التأهيل إىل زيادة القدرة على التنافسية للمؤسسات عن طريق إخضاعها  2:تحسين تنافسية المؤسسات -

التسيري والتنظيم  ملعايري اجلودة احلديثة وإدخال مفاهيم جديدة فيما خيص ثقافة املؤسسة، من خالل اعتماد أحدث الطرق يف جمال
هبدف التحكم يف التكاليف وااللتزام باملواصفات واملقاييس الدولية املتعلقة بالنوعية، وحتسني القدرة التسيريية لدى مسيريي هذه 

 املؤسسات، وكذلك توفري املعلومات االقتصادية لتطوير تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
: يهدف التأهيل إىل رفع الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسات للحفاظ على حصتها تحسين قابلية المؤسسات لالستثمار -

يف السوق احمللي كمرحلة أوىل واقتحام أسواق جديدة يف مرحلة ثانية، ويتم ذلك بإدخال جمموعة من التغيريات اهلامة على أساليب 
وتنمية الكفاءات البشرية والتنمية والبحث يف وظيفة وطرق التسيري واإلنتاج بغية االستخدام األمثل للقدرات اإلنتاجية املتاحة، 

 3التسويق، ولتجسيد ذلك جيب:
 تنمية مشاريع الشراكة مع املؤسسات األجنبية. 
 .ترقية املؤهالت املهنية واالبتكار التكنولوجي وتشجيع املؤسسات على استعمال التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال 
 ايل يف تدبري األموال وتوظيفها.استخدام تقنيات التحليل امل 
  تفعيل وظيفة البحث والعمل على إنشاء خمابر متخصصة بالتعاون مع اجلامعات وخمابر البحث املتخصصة يف النسق املعمول به

 يف الدول املتقدمة الكتساب التكنولوجيا.
  و".حتسني اجلودة أو النوعية للحيازة على املعايري العامة للنوعية العاملية "اإليز 

                                                           
 .13عمار، مرجع سابق، ص بوزعرورو  كمال رزيق: 1
 .30ع سابق، صمرج ، ميلودبرين  :2
 .1051نصرية، مرجع سابق، ص قوريش :3
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: يهدف التأهيل على املستوى الكلي إىل احلفاظ على مناصب الشغل احلالية وإىل الرفع من توفير مناصب شغل -
، ومبا أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة أثبتت قدرهتا على التخفيف من حدة البطالة، 1الطلب يف سوق العمل من جهة أخرى

نشائها ومرافقتها وتأهيلها لتساعدها على املسامهة يف التنمية االقتصادية حتاول احلكومات أن هتيئ مجيع الظروف املواتية إل
 . 2واالجتماعية من خالل خلق فرص عمل منتجة يستخدم فيها الفرد العامل مجيع قدراته ومهاراته وحيقق إمكاناته يف النمو

 3منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية تتمثل أهداف التأهيل فيما يلي:وحسب 

 رنة القطاع الصناعي.عص -
 تدعيم وتقوية قدرات هياكل الدعم. -
 السعي لتطوير الصناعات التنافسية. -
 تكييف املؤسسة وحميطها مع متطلبات اقتصاد السوق. -

 4ولتحقيق هذه األهداف جيب القيام مبا يلي:

املتوسط والطويل، متاشيا مع وضع خطة عمل لتنمية القدرة التنافسية للقطاع، وفقا الحتياجات الدولة يف املدى القصري و  -
متطلبات التنمية الشاملة وحتديد األولويات وزمن التنفيذ، والعمل على التنسيق بني اخلطط املقرتحة من اجلهات املعنية والوزارات 

 األخرى،.
 وتنفيذ ومتابعة برامج التأهيل مع اجلهات املعنية داخليا وخارجيا اليت توفر دعم للمؤسسات. اعتماد -
التطورات التكنولوجية العالية يف كافة قطاعات املؤسسات الصناعية ودراسة إمكانية االستفادة منها يف تنمية  متابعة -

 القدرات التنافسية.
 تقنيات تأهيل المؤسسات االقتصادية .2

ون التأهيل كإجراء يتكون من عدة أنشطة، ويتطلب تدخل أطراف من داخل املؤسسة ومن حميطها، وعادة ما يعتمد املشخص
على خرباهتم يف تسيري عملية التأهيل مستخدمني خمتلف الوسائل املتاحة لديهم املادية منها واملعنوية واستعمال خمتلف الطرق التقنية 
وكذا التحضري النفسي للعنصر البشري للتخفيف من مقاومة التغيري لألساليب والطرق اجلديدة لإلدارة والتسيري واليت تدخل ضمن 

 .5عملية التأهيل

 وميكن تلخيص أهم الوسائل املستعملة لتسهيل القيام بعملية التأهيل من خالل اجلدول التايل:

 

 

 
                                                           

 .89غبويل أمحد، مرجع سابق، ص: 1
 .1052نصرية، مرجع سابق، ص قوريش: 2
يستري يف العلوم ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجالجزائرية–تأهيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية لالندماج في االقتصاد العالمي في ظل الشراكة االوروبية شلغوم سهيلة، : 3

 .127، ص،2008/2009االقتصادية، ختصص التحليل واالستشراف االقتصادي، جامعة منتوري،  قسنطينة،
 .10حسني حيي، مرجع سابق، ص: 4
 .13املرجع السابق، ص: 5
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 (: وسائل تسهيل عملية التأهيل65الجدول رقم )

 االستخدامات الوسائل

 التكوين واألداء

التكوين وسيلة فعالة للتأهيل إذا حسن استعماهلا حسب احلاجة، والتكوين املستمر يسمح  -
 مستخدمني بالتعامل اجليد مع املراحل املقبلة.لل
 توفري ورشات العمل أكثر جدوى للتهيئة والتجنيد الالزمني للتأهيل. -
 يساعد يف اكتشاف الكفاءات ملواجهة التحوالت بكل فعالية -

 طرق التشخيص وحلول املشاكل
ت واملعطيات وعدم اخللط من مزاياها اقرتاح مقاربة نظامية ومنهجية تسمح بعدم إمهال العالقا -

 بني األعراض واألسباب.
 تسمح مرحلة التشخيص بالتحسيس بضرورة التغيري ودعمه. -

 التكوين الديناميكي

يرتكز هذا التكوين على فكرة أن التدريب والتعليم يسهالن حل املشاكل احلقيقية ذات األوجه  -
 التقنية واإلنسانية.

 رون.االلتقاء والتعرف على مسريون آخ -
 للقيام بالتشخيص وإجياد احللول البد من استعمال تقنيات التطوير التنظيمي. -

 من خالل توسيع مشاركة ومسامهة األفراد يف بداية انطالق عملية التأهيل. - التحسني التنظيمي لألداءات

 ل اجلماعي على نفس املوضوع.تساعد يف حتقيق غايات متعددة يف مراحل التغيري وتسمح بالعم - االجتماعات وامللتقيات
 حتديد دور كل مشارك يف غياب املشخص. -

 تركز هذه الطريقة على كيفية عمل الفرق يف أكثر من جمال النشاط. - تشكيل فرق فعالة
 تكوين فرق جديدة دوريا وإسناد إليها مهمة القيادة. -

يف حال عدم حتديد األهداف والوسائل واملوارد وذلك من خالل طرح العديد من املشاكل  - تثبيت األهداف والغايات
 لتحقيقها

 التغذية املرتدة
 وجود معلومات حول أداء األفراد واجملموعة غالبا ما تكون حاملة للتغيري يف السلوكيات. -
عند القيام بالتحقيقات يكون من األجدر القيام بتحليل املعطيات اليت أدت أو سامهت يف  -

 حدوثها.
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم قياس فعالية برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المغرب العربي حيي، حسني المصدر:

 .15، ص2012/2013االقتصادية، ختصص اقتصاد، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

أساسية والبعض اآلخر يكون اختياري، مما يستلزم التحكم إن بعض التقنيات والطرق املعتمدة عند مباشرة عملية التأهيل تعترب 
 1يف اجلانبني األساسيني لتأهيل املؤسسات ودون تغليب جانب على اآلخر إال مبا تقتضيه عملية التأهيل، واجلانبني مها:

 اجلانب التقين: واملتعلق حبل املسائل ذات الطابع التقين املرتبط بالتسيري. -
رتكيز فيه على العالقة الناشئة بني املشخص واملستخدمني، وحول ردود أفعال العمال اجتاه خمالفات اجلانب البشري: ويتم ال -

 التأهيل وميكن توضيح كيفية سري عملية التدخل يف مشروع عملية التأهيل من خالل اجلدول التايل:
 

                                                           
 .17حسني حيي، مرجع سابق، ص: 1
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 (: كيفية سير عملية التدخل في مشروع التأهيل66الجدول رقم )

 مدخل إلى العملية

 )املؤسسة( أول لقاء مع الزبون -
 التشخيص األويل -
 التخطيط لعملية التدخل -
 تقدمي مشروع التدخل للمؤسسة -
 إبرام عقد التشخيص -

 تشخيص التأهيل
 االطالع على األحداث -
 جتزئة وحتليل األحداث -
 حتليل املشكل  -

 تخطيط التأهيل

 وحتضري احللولإعداد  -
 تتقييم خمتلف اإلمكانيا -
 تقدمي االقرتاحات للمؤسسة -
 ختطيط عملية التنفيذ -

 الشروع في التنفيذ
 بدء التنفيذ -
 ضبط االقرتاحات وتصحيحها -
 التجسيد، التفاعل واألداء اجليد -

 الخالصة

 التقييم -
 التقرير النهائي -
 تسوية التعهدات وااللتزامات -
 خمطط املتابعة -
 مغادرة املشخص للمؤسسة -

، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم قياس فعالية برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المغرب العربيحسني حيي،  :المصدر
 .17، ص2012/2013االقتصادية، ختصص اقتصاد، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 

 متوسطة في الجزائرالمطلب الثاني: إجراءات ومتطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة وال

عن مواجهة  االقتصادية يف اجلزائر اىل عجز اغلبية املؤسسات لقد أدى تراكم املشاكل التقنية والتنظيمية أمام املؤسسات
املنتجات األجنبية خصوصا مع بداية حترير التجارة اخلارجية وتدفق السلع األجنبية إىل األسواق اخلارجية، مما أدى إىل غلق املنافسة مع 
العمال، لكن التحدي األكثر جدية ينتظر اجلزائر مع إنشاء  املؤسسات التابعة للقطاع الصناعي وتسريح اعداد هائلة من العديد من

إلغاء كلي للحواجز اجلمركية، ملية للتجارة، وما يرتتب عنه من منطقة التبادل احلر مع االحتاد األورويب وانضمامها املرتقب للمنظمة العا
ولتجنب اهنيار النسيج الصناعي  1،ملنتجات اجلزائرية يف مواجهة مع نظرياهتا األوروبية كمرحلة أوىل والعاملية يف مرحلة الحقةمما جيعل ا

 املؤسسات اجلزائرية بصفة عامة بادرت السلطات اجلزائرية بتبين برامج تأهيلية تعتمد على جمموعة من اإلجراءات قصد حتسني موقع
 ملتوسطة بصفة خاصة يف إطار اقتصاد تنافسي.املؤسسات الصغرية واو 

                                                           
 .66: بوهيدل سليم، مرجع سابق، ص1
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 المؤسسات االقتصادية الجزائرية أوال: مضمون وأهداف برنامج تأهيل

امج لتأهيل هذه ابغرض تقوية القدرات التنافسية للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية، شرعت السلطات اجلزائرية بتبين بر 
 احمليط اخلارجي هلا ومواجهة املنافسة األجنبية.املؤسسات، وذلك قصد مواكبة التغريات احلاصلة يف 

 برنامج التأهيل تعريف .1

إن برنامج التأهيل هو عبارة عن جمموعة من اإلجراءات اليت تتخذها السلطات لتحسني تنافسية وموقع املؤسسة يف إطار 
يف إطار عوملة املبادالت وترابط العالقات  االقتصاد التنافسي، ورفع أدائها االقتصادي واملايل ليكون يف نفس املستوى الدويل، خاصة

االقتصادية الوطنية مع السياسات االقتصادية الدولية، فربنامج التأهيل ال ميكن حتقيقه إال من خالل تبين املؤسسة يف حد ذاهتا 
امج ال يعترب مبثابة إجراء قانوين فهذا الربن ،1إلجراءات وإصالحات داخلية على املستويات التنظيمية، اإلنتاجية، االستثمارية والتسويقية

مفروض من طرف الدولة على املؤسسات االقتصادية، بل على هذه األخرية املبادرة باالخنراط يف هذا الربنامج أو على األقل املبادرة 
منفصل عن  ، وجيب اإلشارة إىل أنه برنامج2بإجراء تشخيص اسرتاتيجي عام من أجل معرفة مواضع االختالالت وأسباب التعثرات

ومحاية املؤسسة اليت هلا صعوبات، فهو يعترب مسار حتسني دائم أو إجراء تطوير يسمح بالتنبؤ بأهم النقائص  سياسة ترقية االستثمارات
 3أو الصعوبات اليت قد تواجه املؤسسات.

حركات اليت جيب القيام هبا من والت كما تعتمد عملية التأهيل على حيوية املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، غري أن اجملهودات
ذا وزن ثقيل ومليء قبل املؤسسات لوحدها غري كافية للوصول إىل املستوى واألهداف املقررة، ألن حميط املؤسسة يشكل عامال 

 4بالقيود اليت تعرقل السري اجليد والعادي لعملية التأهيل، وعليه فربنامج التأهيل حيتوي على جانبني مها:

 تضمن اإلصالحات الداخلية اليت متس املؤسسة.جانب داخلي: وي -
 .جانب خارجي: ويتمثل يف االمتيازات اليت متنحها الدولة هلذا القطاع -

متطلبات انفتاح السوق، وتندرج ضمن  دف إىل حتضري املؤسسات وحميطها وفقوعليه فإن برنامج التأهيل عملية متواصلة هت
راقيل اليت تشوه مناخ األعمال وتزيد من تنافسية املؤسسات من حيث التكاليف هذا الربنامج إجراءات ترمي إىل رفع بعض الع

االقتصادية ال يعترب  ، وبالتايل فإن هدف برنامج تأهيل املؤسسات5والنوعية، االبتكار، املتابعة والتحكم يف تطور التقنيات واألسواق
والتشغيل فحسب بل خيص أيضا كل اهليئات املؤسساتية احمليطة  هدفا إداريا يف جمال تسيري املوارد واملنتجات، األسواق والتمويل

  6واملتعاملة مع املؤسسة.

                                                           
 .174سابق، ص بلغرسة عبد اللطيف ورضا جاو حدو، مرجع: 1
رسالة مقدمة ، –عين الكبيرة  SANIAKدراسة حالة مؤسسة  –برنامج التأهيل الوظائفي المستدام لترقية وظيفة االستدامة في المؤسسة االقتصادية الجزئرية طوش، قمرمي  :2

 . 15، ص2009/2010سطيف، لنيل شهادة املاجستري، ختصص إدارة أعمال االسرتاتيجية للتنمية املستدامة، جامعة فرحات عباس، 
 .278إكرام مياسي، مرجع سابق، ص :3
، مداخلة مقدمة للملتقى الوطين األول حول "املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات المؤسسة االقتصادية الجزائرية في ظل اإلصالحات المالية والمصرفيةبلغرسة عبد اللطيف،  :4

 .100، ص2003أفريل  22/23مرباح، ورقلة، يومي املناخ االقتصادي اجلديد"، جامعة قاصدي 
، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول إشكالية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرخري الدين معطى اهلل، : 5

 .726، ص2006يل أفر  17/18العربية"، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 
 .15طوش، مرجع سابق، صقمرمي : 6
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فبعد القيام بالتشخيص االسرتاتيجي العام للمحيط الداخلي واخلارجي للمؤسسة يتم حتديد نقاط القوة اليت تستغلها املؤسسة 
تم تنفيذه وفق الربنامج املسطر من قبل السلطات اجلزائرية،  لصاحلها، ونقاط الضعف الواجب أن تتفاداها، مع وضع خمطط تأهيلي ي

 كما هو موضح يف الشكل التايل: 

 (: مخطط برنامج تأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية23الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .45،  ص2004، جوان06ة، العدد، جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر بسكر تأهيل المؤسسة الجزائريةكمال رزيق،  المصدر:

من خالل الشكل السابق يتضح أن برنامج التأهيل يعتمد على إجراء إصالحات داخلية ختص املؤسسة، وإصالحات خارجية 
 متس حميطها يف إطار متكامل ومرتابط إال أن اهلدف األساسي منه هو حتسني تنافسية املؤسسة خاصة يف ظل الوضع التنافسي اجلديد.

 

 مسار عملية التاهيل

 المؤسسة المحيط

 املؤسسة و القانون التشريعي

 البنية التحتية و اخلدمات

 النظام املصريف و املايل

 احلث و التشجيع على االستثمار

 التشخيص االسرتاتيجي العام

 خمطط التأهيل و خطة التمويل

 املرافقة على خطة التأهيل

خمطط التأهيل تنفيذ و متابعة  

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافسيـــــــــــــــــــــــــــــالتن  

 التصدير السوق المحلي 

 

التحالف 
 و الشراكة

و البحث  التسويق
 عن االسواق

لتنظيم نظام ا نظام االنتاج التكوين و التأهيل النوعية و املصادقة
 و التسيري

عصرنة 
 التجهيزات
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 1يعمل برنامج تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية على مخس مستويات كما يلي: وشروط برنامج التأهيل: مضمون .2
 عملية موجهة لقطاعات النشاط األكثر متثيال، وتتم عن طريق: .1.2

 .دراسة خصوصيات قطاعات نشاط املؤسسات لتقييم نقاط القوة فيها -
 خاصة هبا.دراسة التموقع االسرتاتيجي للمؤسسات ووضع خطط  -
 وضع خطط عملية حمليط نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -

 عمليات موجهة للواليات ذات النسبة الكبرية للمؤسسات من أجل إحصاء ما هو موجود والعمل على ترقيته. .2.2
 عمليات ختص حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة، أي تأهيل احمليط القانوين هلذه املؤسسات والعمل على البحث .3.2

 والتطوير يف جمال إدماج وتالؤم املؤسسات مع حميطها ألن املؤسسات تعمل وتتأثر وتؤثر فيه.
عمليات لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن طريق التشخيص الكامل واالسرتاتيجي، حتسني كفاءة املوارد  .4.2

 ني وسائل اإلنتاج.البشرية، التنظيم، العمل ضمن مقاييس اجلودة، االهتمام باخلطط التسويقية، حتس
 عمليات هياكل الدعم. .5.2

 وحىت يتم هذا على أحسن وجه، البد على املؤسسات أن تتوفر فيها الشروط التالية:

 أن تكون املؤسسة يف نشاط منذ أكثر من سنتني على األقل. -
 مالية متوازنة.أن تكون ذات هيكلة   -
 أن تتميز مبعايري التطور التكنولوجي. -
 ق مناصب عمل دائمة.أن تكون قادرة على خل -

 2يستجيب برنامج التأهيل النشغالني أساسني مها: :أهداف برنامج التأهيل .3
 ضرورة إعطاء دعم للمؤسسة. -
 جزائري. ضرورة مرافقة املؤسسة يف جهودها لالندماج يف االقتصاد العاملي خاصة يف ظل منطقة التبادل احلر األورو -

 لتأهيل من خالل الشكل التايل:وبناءا على ذلك ميكن توضيح أهداف برنامج ا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .17-16املرجع السابق، ص ص  :1

 .119أوشن ليلى، مرجع سابق، ص: 2
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 هيل حسب مختلف المستوياتأ(: أهداف برنامج الت24الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

Guide Méthodologique : Restructuration, mise à niveau et  ,Mohamed Lamine Dhaoui : Source

pour Le Développement Industriel (ONUDI),  Organisation Des Nations Unies ,compétitivité industrielle

Vienne, 2002,p72. 

 من خالل الشكل السابق ميكن توضيح أهداف برنامج التأهيل من خالل ثالثة مستويات:

 وهي األهداف اليت تسهر احلكومة والوزارات املعنية على تنفيذها، وميكن تلخيصها يف النقاط على المستوى الكلي :
 1التالية:

سياسات اقتصادية تكون أساسا لربامج الدعم، واحلث على رفع املستوى التأهيلي، مع األخذ بعني االعتبار الفرص  إعداد -
 املتاحة من قبل القدرات الوطنية والدولية.

 واحلكومة بالقيام بنشاطات على املستوى القطاعي واجلزئيوضع اآلليات األساسية اليت تسمح للمؤسسات واهليئات  -
 مج تأهيل للمؤسسة االقتصادية وحميطها.إعداد برنا -
 إعداد برنامج حتسيسي وإعالمي لتوضيح الرؤية لدى املتعاملني االقتصاديني، وحتديد بدقة الوسائل املتاحة لدى املؤسسات. -
 إن جناح أي برنامج للتأهيل مرهون مبدى قوة هياكل األطراف املشرتكة يف تنفيذه، فالربنامج يفعلى المستوى القطاعي : 

 ،مجعيات أرباب العمل2هذا اإلطار يهدف إىل حتديد اهليئات املتعاملة مع املؤسسة من حيث مهامها وإمكاناهتا واليت من أمهها:
 .البنوك واملؤسسات املالية، هيئات التكوين، اهليئات العمومية

هدف يئات، ومن هنا يتضح أن ويقوم هذا التحديد على أساس أن جناح هذا الربنامج مرتبط بقدرات وقوة هياكل هذه اهل
برنامج التأهيل من خالل هذا املستوى هو تدعيم إمكانات اهليئات املساعدة للمؤسسة أو حميطها مبا يؤدي إىل حتسني املنافسة بني 

 3املؤسسات وهذا من خالل القيام بعدة إجراءات تتمثل فيما يلي:

                                                           
1
 :Tcham Farouk et Tcham Kamel, Les programmes de mise à niveau des entreprises algériennes dans le cadre 

de l’accord d’association euro méditerranéen (Résultats et perspectives) , 

جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"، 
 .02، ص2006نوفمرب  13/14

 .177-176، مرجع سابق، ص صالنقدية والمالية على تأهيل المؤسسة االقتصادية آثار السياسةبلغرسة عبد اللطيف وجاو حدو رضا، :  2
3 :Tcham Farouk et Tcham Kamel, op cit , p03. 

  ( MACRO)على املستوى الكلي

 عصرنة المحيط االقتصادي

ل ـــــــــــأهيـــــــــــــــــــــــــــامج التـــــــــــــــــــــرنـــــــــــب  

 (MICROعلى املستوى اجلزئي )

 تحسين تنافسية المؤسسة االقتصادية و تطويرها

 

 (  MESOالقطاعي) على املستوى

 ترقية و تنمية االقتصاد التنافسي

 (  MESOعلى املستوى القطاعي)

 تدعيم قدرات هياكل االرتكاز



تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل اتفاقية الشراكة االورو جزائرية     الفصل الرابع:           

260 

 التكوين يف جمال منهجية تقييم املشروعات. -
 ومتابعة برنامج التأهيل. منهجية تقييم -
 دعم عملية التأهيل عن طريق الالمركزية يف حتديد املهام والتنظيم وذلك بغرض إدماجها يف إعادة اهليكلة الصناعية. -
 حتديد وتشخيص وتأهيل ما هو موجود. -
 ت ودراسات جدوى للهياكل اجلديدة.افرتاضا -
 املساعدة على إرساء هياكل جديدة. -
 إن برنامج التأهيل هو عبارة عن جمموعة من اإلجراءات اليت حتث على تطوير تنافسية املؤسسة أي : على المستوى الجزئي

أن هذا الربنامج منفصل عن سياسات ترقية االستثمارات ومحاية املؤسسات اليت هلا صعوبات، وهو برنامج طوعي وليس برنامج 
وزارة عليها التحقق من توفر الشروط يف املؤسسات وأن تكون مفروض من طرف احلكومة، الدولة أو بعض أطرافها، وهلذا فإن ال

 1تستجيب ملعايري األداء العاملية اليت حددت مسبقا قبل الرد على الطلبات املودوعة لديها بالقبول أو الرفض.

 ل المؤسسات االقتصادية الجزائريةثانيا: متطلبات تأهي

والشروط الضرورية اليت جيب على اهليئات املعنية أن تعي هبا أوال لكي  يستدعي توفري مجلة من املتطلباتإن برنامج التأهيل 
تستطيع وضع املسار الصحيح هلذا الربنامج، وجيب على املؤسسة تنظيم حميطها الداخلي واخلارجي هبدف الرفع من تنافسيتها وحتسني 

 أدائها، وميكن حصر متطلبات تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية فيما يلي:

إن واقع املؤسسات االقتصادية  متطلبات التأهيل على مستوى المحيط الداخلي للمؤسسة )المستوى الجزئي(: .1
اجلزائرية خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة خبصائصها احلالية يربز عدم قدرهتا على تلبية االحتياجات الضرورية للسوق احمللية من 

أو السعر حيث أن معظمها غري قادرة على استيفاء الشروط املوضوعية واكتساب  سلع وخدمات، سواء من حيث اجلودة، الكمية
، لذا فإن رفع القدرات 2مواصفات اجلودة اليت أصحبت من العوامل األساسية اليت متكن املؤسسات من اكتساب قدرات تنافسية

 3ى املستويات التالية:التنافسية هلذه املؤسسات يتوقف على مدى قدرهتا على إحداث التغيري والتجديد عل
: تتعلق العملية بتحضري اإلسرتاتيجية اليت تسمح للمؤسسة بتحسني مردوديتها، فهو يقدم التخطيط االستراتيجي .1.1

للمؤسسة وسيلة التحليل بنظام التوقعات االقتصادية والتنافسية اليت تسمح هلا بعرض خطة عمل على املدى الطويل، ويهدف 
أخذ القرارات من طرف اإلدارة حبيث يسمح هلا بتحديد ودراسة العوامل الرئيسية الداخلية واخلارجية التخطيط االسرتاتيجي إىل 

املؤثرة على املؤسسة، كما يهدف إىل حتسني املردودية التنظيمية ويستخدم كأساس إلعداد أدوات التسيري وتكييف خدماهتا ونشاطها 
 طبقا الحتياجات أسواقها وزبائنها.

منتجاهتا ووضع سياسات تسويقية تتناسب مع ظروف  املؤسسات أن هتتم ببناء أجهزة قوية لتسويق: على التسويق .2.1
 املستهلك وذلك عن طريق:

 تطوير املنتجات لضمان تسويقها على أسس عملية مما يتالءم ورغبات املستهلكني. -
 االهتمام بالدعاية واإلعالن ملنتجات املؤسسة. -

                                                           
1
 :Op cit, p03. 

، مداخلة مقدمة للملتقى جزائرية-استراتيجيات ترقية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستويين الكلي والجزئي لتعظيم مكاسب الشراكة األورولطرش ذهبية،  :2
، 2006نوفمرب  13/14ف، يومي الدويل حول "آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"، جامعة فرحات عباس، سطي

 .09ص
 .1050نصرية، مرجع سابق، ص قوريش :3
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 ملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف األسواق احمللية واخلارجية.العمل على تنشيط مبيعات منتجات ا -
: يعترب هذا العنصر أساس العملية اإلنتاجية يف املؤسسة، لذلك جيب تكوينه وتدريبه قصد تأهيل الموارد البشرية .3.1
مما  1ت اجلهاز اإلنتاجيوإمكانياته الفنية، فكل النفقات اليت تصرفها املؤسسة لتأهيل العنصر البشري تعترب مدخال تطوير مهاراته

 2يستلزم على املؤسسات العمل على ما يلي:
 إجراء دورات تكوينية ورسكلة املوظفني الكتساب التقنيات احلديثة يف مجيع اجملاالت. -
 القضاء على املظاهر السلبية يف التعامل مع الكفاءات، كاإلقصاء والتهميش والالمساواة. -
 ائدة لالستفادة من اخلربات واملعارف.االحتكاك مع املؤسسات األجنبية الر  -
 ترسيخ ثقافة التكفل بني أفراد املؤسسة وتنمية روح املبادرة والتبادل احلر للمعلومات، املعارف والكفاءات. -

: حىت تتمكن مؤسساتنا االقتصادية حتسني قدراهتا التنافسية واالرتقاء إىل مصاف العمل بمعايير وقياسات النوعية .4.1
قياسية حمددة يف منتجاهتا، حيث ال ميكن اليوم ألي مؤسسة من املؤسسات أن  ة يتوجب عليها أن تلتزم مبواصفاتاملؤسسات الناجح

 3حتقق التنافسية بغياب مواصفات اجلودة، مواصفات املواد األولية، املواد املصنعة ومواد التعبئة والتغليف.
روريا للتنمية ألهنا الثروة اليت تبحث عنها املؤسسة : تعترب التكنولوجيا عنصرا ضالتجديد واإلبداع التكنولوجي .5.1

 4االقتصادية، وهناك عدة طرق للحصول عليها نذكر منها:
 التطور الداخلي للتكنولوجيا عن طريق اتفاق الرتاخيص. -
 التحالف مع املؤسسات ذات اخلربة العاملية. -
 األحباث والتطور عن طريق التعاون. -
 امعي.إقامة عالقات حبث مع امليدان اجل -

وتتجسد أمهية التجديد التكنولوجي يف أنه أصبح خيارا اسرتاتيجيا لرفع القدرة التنافسية للمؤسسة، وعليه جيب أن يكون 
التجديد شامال ملختلف اجلوانب املرتبطة بـ: إدارة املؤسسات، املنتجات، التنظيم، املوارد البشرية...إخل، كما جيب توافر عدة عوامل 

  5التكنولوجي داخل املؤسسة أمهها:لتطوير اإلبداع 

 والتجارية واخلربات التكنولوجية. الطاقات واإلمكانيات املالية التسيريية -
 امتالك معارف ومعلومات كافية عن السوق أو دراسته. -

تعترب وظيفة  البحث والتطوير وظيفة حمورية يف نشاط أي مؤسسة اقتصادية  6:فاق على البحث والتطويرزيادة االن .6.1
وقدرهتا على املنافسة يف السوق، فاالخرتاع واالبتكار والتجديد ميكن املؤسسة من تلبية رغبات تبارها تضمن استمراريتها باع

مستهلكيها واالستجابة ألذواقهم، فوظيفة البحث والتطوير يف أغلب املؤسسات اجلزائرية تتميز بضعف اإلنفاق، مما جعلها تلجأ دائما 
، يف حني كان بإمكاهنا احلصول عليها حمليا لو عرفت كيف تستغل كاليف باهضةالتقنيات احلديثة وبتإىل األجانب للحصول على 

                                                           
، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "تأهيل املؤسسات الصغرية سات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل التحوالت االقتصادية الراهنةمتطلبات تأهيل المؤساط، يمجال بلخ: 1

 .637، ص2006أفريل  17/18جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي ، واملتوسطة يف الدول العربية" 
 .1050نصرية، مرجع سابق، ص قوريش: 2
، 2011، 09، ورقلة، العدد مرباحجملة الباحث، جامعة قاصدي  ، –تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، دراسة تقييمية لبرنامج ميدا دير أمحد، سليمة غ: 3

 .136ص
 .34برين ميلود، مرجع سابق، ص: 4
 .1051نصرية، مرجع سابق، ص قوريش: 5
 .638اط، مرجع سابق، يمجال بلخ: 6
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ألف طلب دون أن تتاح  12الطاقات التكنولوجية احمللية، فعدد طلبات الرباءة املودوعة لدى املعهد الوطين للملكية الصناعية قد بلغ 
ضرورة تدخل الدولة لتشجيع مراكز البحث العلمي وتوفري التمويل الالزم لنشاطها الفرصة ألصحاهبا لتجسيدها ميدانيا، وهنا تربز 

 وجتسيد أعماهلا ميدانيا.
حىت تتمكن املؤسسات  متطلبات التأهيل على مستوى المحيط الخارجي للمؤسسة )المستوى الكلي(: .2

ستقبلية واحملافظة على حصتها السوقية وقدرهتا على النفاذ االقتصادية اجلزائرية من التفاعل اإلجيايب والتماشي مع التحديات احلالية وامل
بسهولة، وجب عليها األخذ بعني االعتبار مكونات احمليط اليت تتواجد فيه عند وضع اسرتاتيجياهتا وسياساهتا لألسواق العاملية 

ل إجراء التعديالت الالزمة، وتأهيل كل املختلفة، لذا فإن ترقية املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يتوقف على تأهيل حميطها من خال
 اهليئات واألجهزة واألنظمة اليت تتعامل معها املؤسسات على مجيع املستويات، وذلك من خالل ما يلي:

إن تأهيل احمليط اإلداري يتطلب تأهيل كل اهليئات اإلدارية ذات الطابع االقتصادي املتصلة  تأهيل المحيط اإلداري: .1.2
ذلك من أجل تبسيط اإلجراءات اإلدارية وختفيف الصعوبات ومراقبة نشاط املؤسسات الصغرية رية واملتوسطة و اع املؤسسات الصغبقط

هها بالسرعة والكفاءة املطلوبتني، واملتوسطة وتقدمي املساعدات الالزمة هلا سواء عند اإلنشاء أو أثناء النشاط وحل املشاكل اليت تواج
وير املؤسسات الصغرية واملتوسطة أتى يف سياق تأهيل احمليط اإلداري هلا من خالل تطوير فكرة تنمية لذا فإن إنشاء الوكالة الوطنية لتط

االستثمار اخلاص لدى بعض اإلدارات ذات العالقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث تتمتع هذه الوكالة بتفويض كامل يسمح هلا 
  1حتقيق األهداف الوطنية املسطرة يف هذا القطاع.باملسامهة الفعلية يف تطوير هذا القطاع احلساس و 

إن تدعيم البنية التحتية تساعد على حتقيق األداء اإلنتاجي املتميز للمؤسسة وذلك من خالل : تدعيم البنية التحتية .2.2
اإلطار تربز ضرورة  التخفيف من تكاليف اإلنتاج والنقل وحتسني قدراهتا التنافسية وهذا بدوره يؤدي إىل حتسني تنافسيتها، ويف هذا

خمطط وطين للصيانة املستمرة للطرق واملوانئ واعتماد اإلسراع يف استكمال املشاريع الكربى، كالطريق السيار )شرق، غرب( 
وحتديد احلظرية الوطنية للسكك احلديدية، باإلضافة إىل فتح اجملال أمام القطاع اخلاص لفتح ورشات لقطع الغيار  واملطارات،

ستثمار، كما جيب حل مشكلة العقار وتطهري املناطق الصناعية املنتشرة عرب خمتلف مناطق الوطن واحلسم يف مسألة ومؤسسات اال
 2ملكيتها، وذلك من خالل ما يلي:

 إعادة تنظيم العقار الصناعي يف شكل شركات ملسامهات الدولة. -
 إنشاء صندوق ضمان خاص بالعقارات الصناعية. -
 اء العقاري الصناعي بإحداث هيئات متخصصة.مراجعة سياسة تسيري الوع -

: هناك مجلة من اإلجراءات الالزمة لتأهيل اجلهاز املصريف وإصالح النظام املايل  رفيةتأهيل المؤسسات المالية والمص .3.2
اديات العاملية ككل وتفعيل دوره يف متويل النشاط االقتصادي، من أجل مواكبة التغريات اجلديدة وانفتاح االقتصاد الوطين على االقتص

 3كر منها ما يلي:ذ وحماولة التوجه حنو اقتصاد السوق ون
 تكييف املنظومة البنكية مع متطلبات الواقع االقتصادي اجلديد. -
 املصريف مبساعدة أجنبية أو من خالل اخلوصصة لدعم املؤسسات وتعميق الوساطة املالية.حتديث اجلهاز  -
 اإلطارات.حتسني نوعية اخلدمات ومستوى املوظفني و  -
 إرساء قواعد تسيري شفافة وواضحة تعتمد على معايري موضوعية وجتارية يف منح القروض البنكية. -

                                                           
 .35ود، مرجع سابق، صبرين ميل : 1
 .37، ص:املرجع السابق 2
 .638مجال بلخباط، مرجع سابق، ص 3
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ضرورة االنفتاح على املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومتويل أنشطتها خاصة مع حل مشكلة الضمانات، وهذا مع إنشاء  -
 ية وضماناهتا ومها:مؤسستني ماليتني تعمالن على تسهيل احلصول على القروض املصرف

 الصادر يف  02/373ضى املرسوم التنفيذي رقم صندوق ضمان القروض االستثمارية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مبقت
 تأخذ يف عاتقها خماطر عدم تسديد القروض البنكية من طرف املؤسسات املنخرطة يف الصندوق. كمؤسسة مالية  11/11/2002

 ة املؤسسات من حيث توطيد وتقوية رأس املال وعمليات التوسيع واملشاركة، حيث بدأ صندوق رأس مال املخاطر ملتابع
 .مليار دج 3.5برأس مال قدره  2004نشاطه يف جانفي 

 تبين مبادئ احلوكمة يف القطاع املصريف اجلزائري. -
 تأهيل املؤسسات املساعدة للعمل املصريف خاصة البورصة وتنشيط السوق املالية. -

نظرا للمشاكل والعوائق الضريبية اليت تواجه املؤسسات، أصبح من الضروري تأهيل اجلهاز : الجبائي تأهيل النظام .4.2
 الضرييب، من خالل وضع سياسة جبائية مالئمة وحمفزة لنشاط املؤسسات االقتصادية من خالل ما يلي:

 لتمويل الذايت للمؤسسات.إجراء ختفيضات وإعفاءات تدرجيية يف معدالت خمتلف أنواع الضرائب لتوسيع قدرات ا -
 1االعتماد على املعايري الدولية احملاسبية. -
اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة فيما خيص السلع واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار وإعادة النظر يف  -

 (.IBSالضريبة على األرباح )
آت األساسية الضرورية بعد تقييمها من طرف الوكالة الوطنية لتطوير تكفل الدولة جزئيا أو كليا باملصاريف املتعلقة باملنش -

 االستثمار.
  2فيما خيص العقود التأسيسية والزيادات يف رأس املال. % 2تطبيق حق ثابت يف جمال التسجيل بنسبة خمفضة قدرها  -

يرية وجب إصالح وتأهيل : من أجل حتسني تنافسية املؤسسات االقتصادية، وقدراهتا التصدتأهيل النظام الجمركي .5.2
 النظام اجلمركي، من خالل ما يلي:

 3عصرنة إدارة اجلمارك بإعادة النظر يف اإلجراءات اجلمركية حيث تبنت إدارة اجلمارك اهتمامني أساسني متكاملني مها: -
  استعمال  وإرساء قواعد الشفافية وجتنب االنكماش كتبسيط اإلجراءات وتعميماالنفتاح أكثر حنو العامل اخلارجي

 اإلعالم اآليل.
  وضع ديناميكية تطور إدارة املؤسسة جلميع هياكلها، كمراجعة قانون اجلمارك، التكوين، والرسكلة...إخل األمر

 الذي ميكنها من التكيف املستمر مع التحوالت املرتقبة للمحيطني الدويل والوطين.
القة اإلدارة اجلمركية باملؤسسات االقتصادية، مبا يساعد هذه التقليل من تكاليف اإلدارة اجلمركية وحتسني حميط العمل وع -

األخرية على رفع قدراهتا االستريادية والتصديرية، وتسهيل إجراءات دخول وخروج السلع وعمليات نقل البضائع من أماكن االسترياد 
 4وإخراجها من املوانئ واملطارات، وتقليص متوسط مدة اجلمركة.

توى املوانئ واملطارات للقيام بكل اخلدمات املتعلقة بتسديد الرسوم اجلمركية لتفادي تضييع وضع شباك وحيد على مس  -
الوقت بالنسبة للمستثمرين، مع ضرورة حتسني طرق تقدمي اخلدمات التصديرية والعمل بتقنية االعتماد املستندي ومنح تسهيالت 

 5ركية والرسم على القيمة املضافة.وامتيازات جبائية لشركات االعتماد املستندي يف احلقوق اجلم
                                                           

 .05-04لطرش ذهبية، مرجع سابق، ص ص: 1
 .1053نصرية، مرجع سابق، ص قوريش: 2
 .12طوش، مرجع سابق، صقمرمي  :3
 .05لطرش ذهبية، مرجع سابق، ص :4
 .06املرجع السابق، ص: 5



تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل اتفاقية الشراكة االورو جزائرية     الفصل الرابع:           

264 

 1نسبة خمفضة يف جمال احلقوق اجلمركية فيما خيص التجهيزات املستوردة واليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار.تطبيق  -

جزائرية اجلزائر ملزمة على القيام بإصالحات جذرية يف نظامها اجلمركي مبا يتالءم وهذه  ويف ظل اتفاقية الشراكة األورو
تفاقية، كما يتوجب عليها القيام بإجراءات مستعجلة من أجل منح االقتصاد القدرة على التنافسية، وبذلك توازي مستوى اإلنتاج اال

سنة اخلاصة بالتفكيك التعريفي، فتعيد تأهيل مؤسساهتا يف كل امليادين واجملاالت  12الوطين مع اإلنتاج العاملي، مستغلة يف ذلك مدة 
لتأهيل، فإن حتسنت القدرة اإلنتاجية واملستوى التقين والتكنولوجي، استطاعت اجلزائر تفادي التأثريات السلبية من خالل برامج ا

 للتفكيك التعريفي على االقتصاد الوطين، ومتكنت من االستعداد للدخول يف املنافسة العاملية.

طاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل : لقد بدأ االهتمام بتطوير وترقية قتأهيل المحيط القانوني والتشريعي .6.2
 واضح مع صدور القوانني التالية:

القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة: واملتضمن تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وطرق إنشائها وسيل  -
وسطة، عملت اجلزائر على إنشاء الوكالة الوطنية دعمها وتأهيلها ولتخفيف الصعوبات والعراقيل اليت تواجهها املؤسسات الصغرية واملت

 )مت التطرق هلا يف الفصل الثالث(لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
، ويتعلق هذا القانون بتطوير االستثمار والذي جاء ليحل حمل 2001أوت  20: واملؤرخ يف 2001قانون االستثمار لسنة  -

لذي يطبق على االستثمارات الوطنية واألجنبية املنجزة يف النشاطات االقتصادية املنتجة اخلاص بتحديد النظام ا 93/12القانون رقم 
رب للمستثمرين من صة، كما أعطى هذا القانون حرية أكللسلع واخلدمات وكذا االستثمارات اليت تنجز يف إطار منح االمتياز أو الرخ

مار لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، هذا التصريح يشمل أجل حتقيق استثماراهتم ويشرتط يف ذلك تقدمي تصريح باالستث
معلومات تقنية خاصة باملشروع املراد إنشاؤه وذلك حىت يستفيد من خمتلف االمتيازات والضمانات املمنوحة له. )مت التطرق له يف 

 .الفصل الثاين(

 فع تأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائريةدوا ثالثا:

مرحلة االقتصاد املخطط واحملمي إىل مرحلة التحرير واملنافسة املفتوحة ال ميكن أن حيصل دون اإلسهام يف إن االنتقال من 
عملية دعم املؤسسة وهياكلها وكذا احمليط الذي تنشط فيه، ألن عوملة األسواق واشتداد حدة املنافسة والتطور السريع يف طرق اإلنتاج 

ة الصناعية على املستوى العاملي، فالنموذج اجلديد للمنافسة مل يعد مرتبطا بتكاليف اإلنتاج والتكنولوجيا عدلت من حمددات املنافس
وتوفر املواد األولية فحسب، بل أصبح مرتبطا بنوعية املرافق، اهليئات والكفاءات، القدرات التنظيمية والتقنية للمؤسسة، واحلصول على 

، ويف ظل هذه املعطيات أصبحت كل دول 2ة بسرعة لالحتياجات وتغري نوعية الطلبالتكنولوجيا املتطورة والتحكم فيها، واالستجاب
أسباب ودوافع لالندماج يف االقتصاد العاملي، حيث تكمن  العامل مقتنعة بضرورة تأهيل وحتضري مؤسساهتا خاصة الصغرية واملتوسطة

  3ي:تتمثل فيما يللعوامل الداخلية منها واخلارجية التأهيل يف جمموعة من ا

 رفع حتديات املنافسة العاملية  -
 رفع احلدود اجلغرافية واحلواجز اجلمركية أمام السلع واملنتجات ورؤوس األموال. -

                                                           
 .1053ص:قوريش نصرية، مرجع سابق،  1
 .113أوشن ليلى، مرجع سابق، ص: 2
 .11حسني حيي، مرجع سابق، ص: 3
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غياب الرؤى اإلسرتاتيجية ملسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة، نتيجة عدم تالءم منط تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
 1ي اعتماد نظام تسيري قدمي ال يتماشى مع متطلبات االقتصاد التنافسي، ويتجلى هذا فيما يلي: اجلزائرية مع مثيالهتا يف اخلارج، أ

  النظام السياسي املايل: يقتصر يف مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة على بعض املعامالت املالية فقط كمتابعة اخلزينة وإصدار
 Tableau deتعدى املقاييس العاملية ضمن لوحة القيادة الشيكات واالعتماد على احملاسبة العامة يف حني أن هذا ال ي

Bord.واستخدام احملاسبة التحليلية يف حساب تكلفة اإلنتاج ، 
  النظام اإلنتاجي: يتميز يف مؤسساتنا الصغرية واملتوسطة باملتابعة الفنية ملسرية اإلنتاج ال غري، يف حني أنه ال يتعدى البحث

 تبعة يف اإلنتاج مع غياب عنصري اإلبداع واالبتكار.عن الطرق العاملية احلديثة امل
نقص املعلومات اخلاصة باألسواق احمللية واخلارجية مما يؤدي إىل اخنفاض مستوى جودة املنتجات وعدم تنميطها، ومنه عدم  -

 مقدرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على منافسة البضائع املستوردة.
 اجلزائر من تدهور كبري، األمر الذي جعل من خمرجاته ال تتناسب واحتياجات االقتصاد يعاين النظام التكويين والتعليمي يف -

 يف ظل االنفتاح االقتصادي وذلك نتيجة غياب التدريب والتكوين لرؤساء املؤسسات.
لقطاع غري الرمسي وطنية أو أجنبية، مما أدى إىل تنامي ا عدم إعطاء فرص استثمارية سواء عدم املرونة يف النظام اجلبائي، ومنه -

غري اخلاضع لألجهزة احلكومية، ففي دراسة قامت هبا منظمة العمل الدولية وجدت أن نسبة العمالة يف القطاع غري الرمسي يف املدن 
 2، والذي يصب يف خانة التهرب الضرييب.%68اجلزائرية وصلت إىل 

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة. وح املقاوالتية لدى أصحابنقص ر  -
 3ولة توحيد منط تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة عامليا وفق ملبادئ االقتصاد التنافسي.حما -
يف ظل الصعوبات اإلدارية، احمللية، التمويلية، الفنية، اجلبائية، التسويقية واحلصول على العقار وكيفية احلصول على املعلومات  -

اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة  ]املطلب الثالث –ول املبحث األ –مت التطرق هلا بالتفصيل يف الفصل الثالث [
دها إىل حد ما جمربة على التسلح بنفس مواصفات احمليط اخلارجي وديناميكيته حىت تستطيع مواجهة تغرياته د السوق جنيف ظل اقتصا

 وتسيريها وكذا حميطها.املستمرة والتكيف معه، وذلك من خالل تأهيل طرق إنتاجها ونظام معلوماهتا 

 المطلب الثالث: البرامج الوطنية المعتمدة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

املؤسسات االقتصادية اجلزائرية تنتمي إىل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وهلذا فإن آثار االنضمام إىل منطقة إن غالبية 
على منافسة  لسلبية سوف تنعكس وبشكل مباشر على هذا القطاع، وبالتايل فإن قدرة هذه املؤسساتالتبادل احلر سواء االجيابية أو ا

 األوروبية واليت ستنشط يف منطقة التبادل احلر مرتبط بقدرهتا على مواجهة هذه املنافسة. مثيالهتا من املؤسسات

موعة من برامج التأهيل الوطنية خالل الفرتة وقصد تطوير وتأهيل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة وضعت اجلزائر جم
(2000-2014.) 

 

 

                                                           
مرجع سابق،  ،، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصاديةدراسة تقييمية لبرنامج ميدا –تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر  سليمة،امحد غدير : 1
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 .68املرجع السابق، ص :2
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 أوال: البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية

بإعداد برناجما لتطوير  1998لقد قامت منظمة األمم املتحدة للتنمية والصناعة بالتعاون مع السلطات اجلزائرية يف سبتمرب 
ني التنافسية ودعم إعادة اهليكلة الصناعية يف اجلزائر، ومتت االنطالقة الفعلية له يف قطاع الصناعة يدعى بالربنامج املدمج لتحس

 1ومتثلت حماوره يف ما يلي: 1998ديسمرب 

 الصناعيتني للجزائر. واالسرتاتيجيةاملساعدة يف إعداد وتنفيذ السياسة  -
 تعزيز أجهزة الدعم والتشاور يف جمال الصناعة. -
 واإلحصائيات.وضع نظام وشبكة للمعلومات  -
 جعل حميط األعمال يف اجلزائر صحي ومستدام. -
 8مؤسسة صناعية جزائرية منها  48القيام بربنامج منوذجي لدعم إعادة اهليكلة وحتسني تنافسية )تأهيل(  -

 مؤسسة خاصة. 40و مؤسسات عمومية

ذلك بإعداد برنامج خاص هبا لتأهيل  لقد كان هذا الربنامج مبثابة التجربة األوىل للجزائر يف جمال التأهيل، وقامت بعد
 املؤسسات الصناعية.

لقد كانت االنطالقة الفعلية لربنامج تأهيل املؤسسات الصناعية  :البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية ماهية.1
 من طرف وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة. 2002اجلزائرية يف جانفي 

هو برنامج يسعى لدعم ومرافقة املؤسسات  سسات الصناعية الجزائرية:تأهيل المؤ الوطني لبرنامج التعريف  .1.1
بتكييف  املباشر هلا الصناعية العمومية واخلاصة لرتقية التنافسية الصناعية وذلك بتحسني كفاءات املؤسسات الصناعية وهتيئة احمليط

ث خصص لتأهيل املؤسسات الصناعية اليت تشتغل حي 2مجيع مكوناهتا من أنشطة مالية ومصرفية، إدارية، جبائية، اجتماعية...إخل
مليار دج مقدم يف شكل منحة حمصل عليها يف إطار برنامج  4عاماًل، ويف بداية عمله خصص له غالف مايل مقدراه  20أكثر من 

، وهذا بعد إنشاء صندوق ترقية 2004مليار دج سنة  1.651( مث أضيف إليه مبلغ 2003-2001اإلنعاش االقتصادي )
لتمويل جزء من عمليات تنفيذ برنامج التأهيل من قبل املؤسسات  2000من قانون املالية لسنة  92تنافسية الصناعية مبوجب املادة ال

 3املستوفاة لشروط االستفادة منه.
مؤسسة  1000لقد مت وضع هدف رئيسي للربنامج متمثل يف تأهيل  برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية: أهداف .2.1
 4(، وختتلف أهداف الربنامج حسب مستويات املؤسسة:2012-2002)خالل الفرتة 

خالل توفري تدابري مالية  هذا الربنامج إىل تشجيع املؤسسات الصناعية منعلى املستوى الداخلي للمؤسسة: يهدف  -
املقاييس املعمول هبا إلنتاج والتسيري تستجيب للمعايري و من مستوى تنافسيتها بوضع أنظمة ل على حتسني إنتاجها والرفع تساعدها

، مع العلم أن هذا الربنامج غري موجه للمؤسسات اليت تعاين من مواردها االقتصادية افضل استغالل دوليا، حبيث متكنها من استغالل
 صعوبات وخاصة تلك املرتبطة باجلانب املايل.

                                                           
 .104غبويل أمحد، مرجع سابق، ص: 1
 .1054قوريش نصرية، مرجع سابق، ص: 2
 .42، مرجع سابق، صالصناعة العمومية الجزائرية وتحديات االنضمام إلى منطقة التبادل الحر األورومتوسطيةق حممد وميموين مسري، راب: 3
، جملة دراسات اقتصادية، مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية، دار اخللدونية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر سياسات وبرامج تأهيلجاري فاتح، : 4

 .73، ص2013، 21للنشر والتوزيع، القبة اجلزائر، العدد
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لفرص املتاحة يف بيئتها، دفع وزارة على املستوى اخلارجي للمؤسسة: إن عدم قدرة املؤسسات اجلزائرية على استغالل ا -
الصناعة وإعادة اهليكلة إىل وضع عدة إجراءات هتدف إىل خلق نوع من التفاعل بني هذه املؤسسات وبيئتها اخلارجية من خالل ما 

 يلي:
 عصرنة ودعم احمليط الصناعي. -
 تطوير وترقية الصناعات األكثر قدرة على املنافسة. -
 تدعيم قدرات هيئات الدعم. -

االخنراط يف برنامج تأهيل املؤسسات الصناعية هو أمر طوعي وعلى املؤسسة : إن روط االستفادة من البرنامجش .3.1
 1الراغبة يف االخنراط واالستفادة من املساعدات املالية املمنوحة أن تستويف الشروط التالية:

 أن تكون املؤسسة خاضعة للتشريع اجلزائري. -
 أن تكون مقيدة بالسجل التجاري. -
 أن تكون حائزة على رقم التعريف اجلبائي. -
 أن تكون حساباهتا اخلتامية مصادق عليها من طرف حمافظ حسابات معتمد. -
 أن تكون تابعة للقطاع الصناعي أو قطاع اخلدمات اليت تقدم الدعم املباشر للصناعة. -
 سنوات. 03أن ال يقل عدد سنوات نشاطها على  -
 : هي السنة اليت قدمت فيها ملف االخنراط يف الربنامج(.nا، )( رحبn-1أن تكون قد حققت يف السنة ) -
 أن تكون جمموع أمواهلا اخلاصة إجيابية. -
 عاماًل على األقل بالنسبة إىل مؤسسات اخلدمات الصناعية.20أن يفوق عدد العمال الدائمني  -

وتسيري برنامج تأهيل املؤسسات مت اإلشراف على تنفيذ  هيئات تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية: .2
 الصناعية يف اجلزائر، اهليئات التالية:

وهي هيئة ذات طابع عمومي، تابعة لوزارة الصناعة وإعادة  (:DGRIالمديرية العامة إلعادة الهيكلة الصناعية ) .1.2
 2اهليكلة، وهي مكلفة باملهام التالية:

 وثائق القانونية واملالية لصندوق ترقية التنافسية الصناعية.تسيري برنامج التأهيل من حيث اإلعداد والتنسيق بني ال -
 حتديد الشروط التقنية واملالية والتنظيمية لتسيري برنامج التأهيل. -
 حتديد اهلياكل والتنظيمات املشكلة لواجهة الربنامج مث إعداده بعد سلسلة من املشاورات. -
 اف على برنامج التأهيل.تطوير وترقية برنامج التكوين لألفراد املعنيني باإلشر  -
 اقرتاح تعديالت فيما خيص النصوص القانونية اليت تنظم املؤسسات واليت هلا عالقة مباشرة بإصالحها. -
دراسة ملفات التأهيل املقدمة من طرف املؤسسات الراغبة يف االستفادة من ذلك قبل إرساهلا إىل اللجنة الوطنية للتنافسية  -

 الصناعية.

 

                                                           
1
 .11مرجع سابق، ص ،اكة االورو جزائريةالمؤسسات االقتصادية في ظل الشر  تأهيلمسار بقة الشريف وعبد الرمحان العايب،  : 
، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"، جامعة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: عروب رتيبة ورحبي كرمية،  2

 .724، ص2006أفريل  17/18حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي 
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-192مت تأسيس هذه اللجنة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  (:CNCIلتنافسية الصناعية )اللجنة الوطنية ل .2.2
عن الغرفة  وزارات وممثل 7تضم ممثلني من  ويرأسها وزير الصناعة وإعادة اهليكلة، وهي ،2000جويلية  16املؤرخ يف  2000

 1تمثل مهامها فيما يلي:التجارية والصناعية، كما تضم ممثلني عن البنوك ومجعيات أرباب العمل، وت
اخلطوات الالزمة لتقدمي امللفات من أجل االستفادة من املساعدات املقررة يف صندوق ترقية التنافسية الصناعية، وحتدد  وضع -

 حلصول املؤسسات على مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية. الشروط الالزمة
 ستفيد منها املؤسسات لتتمكن من تنفيذ برامج التأهيل.حتديد طبيعة املساعدات واملبالغ املالية اليت ت -
املتعلقة بتطوير البيئة اخلارجية للمؤسسات الصناعية وكذلك املؤسسات اخلدمية املرتبطة  دراسة طلبات متويل العمليات -

 لتحسني التنافسية الصناعية.يئة منطقة صناعية ما أو إصالح البنية التحتية واقرتاح إجراءات مساعدة هتبالصناعة، كدراسة طلب متويل 
 إصدار القرار النهائي بشأن ملفات التأهيل املقدمة من قبل املؤسسات بعد دراستها وتقييمها. -
 إعداد اتفاقية بني وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة واملؤسسة املستفيدة. -
 متابعة أداء املؤسسات اليت استفادت من مساعدات صندوق ترقية التنافسية الصناعية. -

مبوجب القانون  102-302لقد مت إنشاء حساب خاص برقم   :(FPCI)صندوق ترقية التنافسية الصناعية  .3.2
واملسمى بصندوق ترقية التنافسية  2000من قانون املالية لسنة  92، مبوجب املادة 1999ديسمرب  23بتاريخ  11-99رقم 

املعدل  2000جويلية  16بتاريخ  192-2000ذي رقم الصناعية، وهو جهاز وزاري مشرتك منصوص عليه يف املرسوم التنفي
 3كن تقسيم املساعدات املقدمة من طرف الصندوق إىل: ميو  2واملتمم
 وتتمثل يف مبالغ مالية مقدمة للمؤسسات لتغطية جزء من نفقاهتا املخصصة لـ:مساعدات مالية مقدمة للمؤسسات : 
 التشخيص االسرتاتيجي الشامل وإعداد خمطط التأهيل. -
 الستثمارات املادية اليت تدخل يف إطار برنامج التأهيل كشراء التجهيزات ومعدات اإلنتاج...إخل.ا -
 االستثمارات غري املادية واليت تدخل يف إطار برنامج التأهيل كتأهيل املسيريين والعمال وتدريبهم على استعمال التكنولوجيا. -
 دات لتغطية النفقات املتعلقة بـ:هذه املساع تقدم: مساعدات مالية مقدمة لهيئات الدعم 
العمليات املوجهة لتحسني بيئة املؤسسات خاصة يف جمال اإلنتاج أو اخلدمات املتعلقة بالقطاع الصناعي، ال سيما تلك اليت  -

املهنية  تالصناعية وترقية اجلمعيا هتدف إىل حتسني اجلودة، وتوحيد وضبط املواصفات وامللكية الصناعية والتجارية واإلسرتاتيجيات
 للقطاع الصناعي.

 اليت تتعلق بدراسات حتسني وتطوير املناطق الصناعية ومناطق النشاط الكربى.ع العمليات واإلجراءات يمج -
 مجيع األعمال املقرتحة واملنجزة من قبل وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة اليت تسعى لتطوير التنافسية الصناعية. -

 4ل املؤسسات إىل جانب صندوق ترقية التنافسية الصناعية، نذكر منها ما يلي:وهناك صناديق أخرى مرتبطة بتأهي

 صندوق التهيئة العمرانية. -
 صندوق تنمية املناطق اجلنوبية. -
 .الصندوق الوطين للبيئة -

                                                           
 .06،ص 2000 /07/ 19 الصادرة يف :  ،43العدد ، ، اجلريدة الرمسية اجلزائرية2000جويلية 16املؤرخ يف  192-02سوم التنفيذي رقم المر : 1
 .77جاري فاتح، مرجع سابق، ص :2
 .48كمال رزيق، تأهيل املؤسسة اجلزائرية، ص: 3
 .42يط، مرجع سابق، صو ابتسام بوش: 4
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 صندوق الضبط والتنمية الفالحية. -
 الصندوق الوطين للتحكم يف الطاقة. -
 صندوق ترقية التكوين املهين املتواصل. -
 ترقية التدريب.صندوق  -
 الصندوق الوطين للحفاظ على مناصب الشغل. -
 الصندوق اخلاص برتقية الصادرات. -
 الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطور التكنولوجي. -

ميكن حصر إجراءات تنفيذ الربنامج الوطين لتأهيل  إجراءات تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية: .3
 مرحلتني أساسيتني مها:املؤسسات الصناعية يف 

وتتمثل هذه املرحلة يف مبادرة املؤسسة بإجراء : خيص االستراتيجي الشامل للمؤسسةالمرحلة األولى: التش .1.3
وذلك من أجل معرفة  ،1تشخيص اسرتاتيجي عام يسمح بتحديد املكانة اإلسرتاتيجية للمؤسسة بالنسبة للمنافسة الداخلية واخلارجية

 ف اليت تتمتع هبا املؤسسة، حيث يتضمن التشخيص االسرتاتيجي الشامل اإلجراءات التالية: نقاط القوة ونقاط الضع
املالية للربنامج أن تقدم ملفا  على املؤسسة الراغبة يف االستفادة من املساعدات 2:جمع المعلومات األولية عن المؤسسة -

 هذه املعلومات رسالة رمسية  وتقنية خاصة باملؤسسة، ويرافقالية إىل مديرية تأهيل املؤسسات بوزارة الصناعة يتضمن معلومات عامة وم
واليت تعرب عن رغبة املؤسسة يف تبين برنامج التأهيل، وجيب أن يرفق الطلب مبعلومات عن مكتب االستشارة الذي تتعامل معه ويوجه 

 امللف إىل األمانة التقنية، مقابل احلصول على وصل استالم.
: حسب برنامج تأهيل املؤسسات الصناعية، يتم التمييز بني نوعني من أو المخففة للمؤسسة إجراء الدراسة العامة -

 3الدراسة أو التشخيص مها:
دراسة عامة: وتشمل املساعدات املالية املتعلقة باالستثمارات املادية وغري املادية وتتم خالل مثانية أسابيع كأقصى حد،  -

 ية يف اختياره.للمؤسسة احلر و ويقوم هبذه مكتب دراسات 
التدريب، الستثمارات غري املادية فقط مثل: يقتصر على ايكون برنامج التأهيل قصريا وحمدودا  دراسة خمففة: عندما -

 وتتم هذه الدراسة يف أجل أقصاه شهر. ،مساعدات تقنية، برجميات...إخل

 ويتم حتقيق هاتني الدراستني من خالل:

ل وضعيتها التنافسية واإلسرتاتيجية ووضعية مواردها البشرية، إضافة إىل التشخيص دراسة وضعية املؤسسة يف السوق من خال -
 الدولية )مقارنة نسب التنافسية مع الدول األجنبية( التقين، واملقارنة 

تنمية املؤسسة من خالل حتديد أنواع املنتجات واألسواق األكثر مردودية، وبرنامج تأهيل املؤسسة على دراسة إسرتاتيجية  -
 ملستوى املادي وغري املادي.ا

فيقوم  %80من تكلفة الدراسة، أما نسبة  %20ومهما كان نوع الدراسة عامة أو خمففة فإن املؤسسة ال تدفع إال نسبة 
 صندوق الرتقية التنافسية الصناعية بدفعها مباشرة إىل مكتب الدراسات.

                                                           
 .42، صاملرجع السابق :1
 .78ي فاتح، مرجع سابق، صجار : 2
 .79املرجع السابق، ص: 3
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وتتمثل هذه املرحلة يف كيفية تنفيذ الربنامج، : صناعيةالمرحلة الثانية: تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات ال .2.3
 وذلك من خالل القيام باإلجراءات التالية:

اليت تطلب مساعدة مالية يف إطار صندوق ترقية التنافسية : إن املؤسسة تقديم طلب المساعدة من المؤسسة 1.2.3
 1لف املكون من:الصناعية، تقدم امللف إىل مديرية تأهيل املؤسسات االقتصادية، مرفقا بامل

 تشخيص إمجايل ملخطط التأهيل مصادق عليه من مكتبا الدراسات اخلاص باملؤسسة.  -
تصميم مايل توضيحي ملخطط التأهيل الذي يبني االتفاقات املالية مع أصحاب رؤوس األموال ورسالة رمسية من   -

 بنك املؤسسة يبني عملية التمويل لصاحل هذه املؤسسة.
 املالية للسنة املالية األخرية مصادق عليها من قبل اخلبري احملاسيب وحمافظ احلسابات املعتمد.الوضعية احملاسبية و  -
 القيم املالية املقدرة لالستثمارات املادية وغري املادية. -
 بطاقة شاملة تبني التشخيص االسرتاتيجي اإلمجايل وخطط التأهيل. -

يعاجل مباشرة امللف املستقبل من طرف املديرية  ية:معالجة الملف من طرف مديرية تأهيل المؤسسات االقتصاد 2.2.3
بعد االستقبال بالتتابع )ملفا ملفا(، لتأكد من أن املؤسسة تستجيب لشروط االخنراط يف الربنامج، حيث ميكنها أن تتخذ القرارات 

 التالية: 
ىل اللجنة الوطنية للتنافسية يف حالة قبول امللف: تقوم األمانة التقنية بإعداد استمارة شاملة عن املؤسسة ترسل إ -

 الصناعية، يتم فيها حتديد عمليات التأهيل وحتديد مبلغ املساعدات املخصص للمؤسسة.
 مكملة للمعلومات السابقة.معلومات يف حالة امللف ناقصا: تطلب األمانة التقنية من املؤسسة تقدمي  -
امللف كونه ال يطابق املعايري الضرورية، واملؤسسة يف حالة رفض امللف: تعلم األمانة التقنية املؤسسة بعدم قبول  -

املعنية هي اليت تدفع حقوق مكتب الدراسات وتكاليف املستشارين )احلقوق املتعلقة بالتشخيص االسرتاتيجي العام وخمطط 
 التأهيل(.

اح خمطط التأهيل، : عند قبول ملف املؤسسة، تقوم األمانة التقنية بتقييم مايل وتقييم ملدى قابلية جنتقييم الملف 3.2.3
 2والتأكد من أن الدراسة العامة واملخففة تعاجل القدرة املالية للمؤسسة حيث يتم التقييم ضمن الشروط التالية:

أن حيقق التسيري املايل للمؤسسة أصوال صافية أكرب من أو تساوي نصف رأس املال االجتماعي، وأن يكون رأس املال  -
 العامل موجب.

التشخيص ووضع خمطط  يجة مالية صافية موجبة يف السنة السابقة أي اليت قامت فيها املؤسسة بعمليةأن حتقق املؤسسة نت -
 تكون النتيجة املتوسطة للسنوات الثالثة األخرية موجبة. التأهيل أو أن

 جيب تقدمي تربير ملخطط التمويل الالزم يف حالة القيام باستثمارات. -
 واحملاسبية من خالل املصادقة عليها من طرف خبري حماسيب وحمافظ احلسابات. التأكد من مصداقية املعلومات املالية -
 التأكد من مدى مسامهة خمطط التأهيل بصورة إجيابية فيما يلي: -

 زيادة تنافسية ورحبية وإنتاجية املؤسسة. 
 دعم املوقع االسرتاتيجي للمؤسسة على مستوى السوقني احمللي واألجنيب. 

بعد قبول مديرية التأهيل مللف املؤسسة الطالبة لالنضمام : الوطنية للتنافسية الصناعية تقديم الملف إلى اللجنة 4.2.3
 .مسبقا، يتم تقدميه إىل اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية، مرفقا باستمارة قرارإىل برنامج التأهيل، وذلك حسب الشروط احملددة 

                                                           
 .80-79: جاري فاتح، مرجع سابق، ص ص1
 .110-109غبويل أمحد، مرجع سابق، ص ص : 2
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 1رات التالية:وميكن للجنة الوطنية للتنافسية الصناعية اختاذ القرا 
: تتحصل املؤسسة يف حالة قبول امللف على املساعدات املالية احملددة وهنا يعقد اتفاق بني في حالة قبول الملف -

وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة واملؤسسة املعنية، وحيدد هذا االتفاق حقوق والتزامات كل من املؤسسة ووزارة الصناعة وإعادة 
 املتفق عليها ومبلغ املساعدات املمنوحة وطرق املنح.اهليكلة وكذا اإلجراءات 

أي إعادة التقييم املعمق للملف، ومن مث إعادة دراسته من قبل  في حالة إرجاع الملف )لم يقبل ولم يرفض(: -
تقدمي امللف  إعادة اللجنة الختاذ القرار من جديد ويعاد إىل املؤسسة من أجل توضيح التقاط اليت مل تقنع اللجنة الوطنية، ومن مث

 للجنة لدراسته واختاذ القرار بشأنه من جديد.
 : وهنا يتم إبالغ املؤسسة بقرار الرفض.في حالة رفض الملف -

يتم تنفيذ برنامج التأهيل من خالل تقدمي املساعدات املالية، مث متابعة استعماهلا كما  :تنفيذ برنامج التأهيل 5.2.3
 2يلي:

 ساعدات املالية املقدمة من قبل صندوق ترقية التنافسية الصناعية حمددة كما يلي:: إن نسب املتقديم المساعدات المالية  -
  املساعدات املالية املتعلقة بتكاليف الدراسة )العامة أو املخففة( تشكل املساعدات املالية املقدمة للمؤسسة من قبل

العامة أو املخففة بشرط أن ال يتجاوز املبلغ: من تكلفة الدراسة اإلسرتاتيجية  %80صندوق ترقية التنافسية الصناعية نسبة 
 دج يف حالة الدراسة املخففة. 750000و دج يف حالة الدراسة العامة 1500000
  املساعدات املالية املتعلقة باالستثمارات املادية وغري املادية، من أجل تعجيل تنفيذ خمطط التأهيل، فإن صندوق ترقية

بشكل مسبق من إمجايل مبلغ املساعدات احملددة يف االتفاقية املوقعة بني وزارة الصناعة  %30التنافسية الصناعية يقوم بتقدمي 
 واملؤسسة املعنية.
  املساعدات املالية املتعلقة بتنفيذ خمطط التأهيل: سواء كانت الدراسة عامة أو خمففة فإن املساعدات املقدمة من طرف

من مبلغ االستثمارات غري  %10ري املادية ويف حالة الدراسة العامة تضاف نسبة من مبلغ االستثمارات غ %80الصندوق متثل نسبة 
 مليون دج ويتم تقدمي املساعدات املالية املتعلقة باالستثمار على ثالث دفعات حسب املعدالت التالية: 20املادية يف حدود 

  على األقل من القيمة اإلمجالية لالستثمار. %30القسط األول: بعد حتقيق 
 على األقل من القيمة اإلمجالية لالستثمار. %60لقسط الثاين: بعد حتقيق ا 
 .القسط الثالث: املبلغ املتبقي بعد االجناز التام ملخطط التأهيل 

 كما ميكن أن ختتار املؤسسة التمويل دفعة واحدة )قسط واحد( عند هناية إجناز خمطط التأهيل.

التأهيل من خالل متابعة استعمال املساعدات املالية املمنوحة يف إطاره، وجيب  : تتم متابعة برنامجمتابعة برنامج التأهيل -
التمييز بني املساعدات املمنوحة مبوجب التشخيص االسرتاتيجي وخمطط التأهيل واملساعدات املتعلقة باالستثمارات املادية أو غري 

ستثمارات ومراقبة الوثائق واملستندات والفواتري اليت تثبت العمليات االاملادية، حيث تقوم األمانة التقنية باملراقبة امليدانية إلجناز 
 االستثمارية.
خالل  الربنامج ميكن تلخيص أهم النتائج اليت حققها تقييم نتائج البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية: .4

 املوايل :يف اجلدول (  2010جوان  – 2002 )الفرتة

                                                           
 .81جاري فاتح، مرجع سابق، ص: 1
 .82-81، ص ص املرجع السابق: 2
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 (2010جوان  – 2002البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصناعية خالل الفترة ) (: حصيلة تنفيذ67الجدول رقم )

 مالحظات المجموع خاصة تمؤسسا مؤسسات عمومية 

 مرحلة التشخيص

 492 239 253 الطلبات املستملة
 491 238 253 الطلبات املعاجلة 

 356 178 168 الطلبات املقبولة

 136 50 86 الطلبات املرفوضة
بب وضعيتها املالية الصعبة بس

 بالدرجة األوىل

 مرحلة التأهيل

امللفات املعروضة 
 للدراسة

  332 
 

 181   امللفات املعاجلة

 175 78 97 امللفات املقبولة

مؤسسة شرعت يف  151
 24و تنفيذ برنامج التأهيل

مؤسسة متوقفة يف مرحلة 
 التشخيص

 (2010جوان  – 2002 )مؤسسة خالل الفترة 151 التقييم المالي لتنفيذ برنامج التأهيل لـ
 لالستثمار غري املادي %11و لالستثمار املادي %89مليار دج موزعة على:  40 إمجايل االستثمارات املقررة

إمجايل االستثمارات مقبولة 
التمويل من طرف صندوق 

تطوير التنافسية الصناعية من 
(2002-2006) 

 مليار دج 15.8

 تأهيلعدد عمليات ال
عملية فهي  957مادية )مبا يف ذلك الدراسات التشخيصية(، أما  غريعملية  1273عملية منها  2230

 إجراءات مادية
 :على باالعتماد الطالبة من إعداد  المصدر:

- Etat de lieux perspectives de la mise a niveau des entreprises industrielles, Ministère de 

l’industrie et de la promotion des investissements, Algérie, Juin, 2010, p02. 

السنوية املسطرة من قبل اهليئات املشرفة على تطبيق الربنامج  يتبني أن األهداف( 67من خالل قراءة معطيات اجلدول رقم )
عتبار أن النتائج املنجزة تعد دون املستوى، مؤسسة سنويا مل حتقق على ا 100)صندوق ترقية التنافسية الصناعية( واملتمثلة يف تأهيل 

مؤسسة اليت كان من املفروض  800مؤسسة وهو رقم بعيد عن  151حيث مل يبلغ عدد املؤسسات اليت شرعت يف تأهيلها سوى 
 تأهيلها خالل الفرتة املبينة يف اجلدول.

 مؤسسة ويعود  355ؤسسة ومت قبول م 491مؤسسة لالستفادة من الربنامج أين متت معاجلة  492حيث مل تتقدم سوى 
 عدم اإلقبال الكبري للمؤسسات الصناعية على الربنامج إىل عدة أسباب من بينها:
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عدم استيفاء الشروط اليت تسمح هلا باالستفادة من اإلعانات املالية املمنوحة من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية  -
مؤسسة، وهو ما يعادل  136منها معظم املؤسسات االقتصادية، حيث مت رفض ملفات نتيجة الوضعية املالية الصعبة اليت تعاين 

 مؤسسة. 492من إمجايل املؤسسات املرشحة والبالغ عددها  28%

 ثانيا: البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

يف إطار عوملة املبادالت اليت مية للخوصصة عرفت وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة عملية التأهيل على أهنا حركة تدعي
غريت من حمددات ومؤشرات التنافسية احمللية والدولية، حيث شرعت اجلزائر يف عملية تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل 

املتضمن القانون  2001ديسمرب  12املؤرخ يف  18-01جتسيد برنامج لتأهيلها والذي يندرج ضمن األحكام الواردة يف القانون رقم 
: "تقوم الوزارة املكلفة باملؤسسات الصغرية 1واليت تنص على ما يلي 18التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال سيما املادة 

لك واملتوسطة يف إطار تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، بوضع برامج التأهيل املناسبة من أجل تطوير تنافسية املؤسسات، وذ
 ."الوطين ليستجيب للمقاييس العامليةبغرض ترقية املنتوج 

 ماهية البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .1

يعترب الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ثاين برامج التأهيل الوطنية اليت عرفتها اجلزائر، وقد مت إعداده من 
 غرية واملتوسطة.طرف وزارة املؤسسات الص

يتمثل الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية : تعريف البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .1.1
واملتوسطة يف جمموعة من إجراءات الدعم املباشر إىل املؤسسات وإجراءات دعم احمليط املباشر له ملعاجلة املشاكل والصعوبات اليت 

النابعة من داخلها نتيجة لضعف تسيري وظائف املؤسسة لقلة الكفاءات أو تلك الناجتة عن احمليط واليت تتمثل يف  تواجهها سواء تلك
 20املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تشغل أقل من  يستهدفوهو برنامج  2العراقيل اإلدارية، املالية، اجلبائية، اخلدماتية...إخل.

وكذا موافقة جملس الوزراء املنعقد  2003ديسمرب  10افقة جملس احلكومة يف جلسته بتاريخ عامال، حيث حظي هذا الربنامج مبو 
مليار دج سنويا ميتد  1، ويتم متويل الربنامج من طرف صندوق تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بقيمة 2004مارس  08بتاريخ 

فيفري  25غرية واملتوسطة االنطالق الرمسي للربنامج يف ، وقد أعلنت وزارة املؤسسات الص2013إىل غاية سنة  2006من سنة 
 من خالل تنفيذ الربامج اإلعالمية والتحسيسية. 2007

تعود األسباب الرئيسية لوضع هذا  :أسباب تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .2.1
  3الربنامج إىل ما يلي:

الصغرية املؤسسات املؤسسات الصغرية واملتوسطة بإعداد برنامج وطين لتأهيل  بادرت احلكومة اجلزائرية من خالل وزارة -
من إمجايل املؤسسات الصغرية  %97عامال واليت متثل نسبة  20واملتوسطة، قصد التكفل باملؤسسات اليت تستخدم أقل من 

 واملتوسطة اليت مل حتظى بالتكفل خالل برامج التأهيل السابقة.

                                                           
الصادرة ، 77، العدد  توسطة، اجلريدة الرمسية اجلزائريةلتوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملاملتضمن القانون ا 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  18-01من القانون رقم  18المادة  :1
 .04، ص 15/12/2001:يف
 .40برين ميلود، مرجع سابق، ص: 2
 .52يط، مرجع سابق، صو ابتسام بوش: 3
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وتفكيك احلواجز اجلمركية حيتم على املؤسسات الصغرية واملتوسطة  االنفتاح على األسواق اخلارجيةسياسة إن انتهاج اجلزائر ل -
اجلزائرية اليت تنتمي إىل مجيع القطاعات االرتقاء مبستواها التكنولوجي والتسيريي والتنظيمي وهذا ما يتطلب تصميم برامج لدعمها 

 ومساندهتا.
املتوسطة دورا بالغ األمهية يف االقتصاد الوطين، كما يعرف هذا القطاع تطورا سريعا يف يلعب قطاع املؤسسات الصغرية و  -

 اآلونة األخرية لذا جيب االهتمام هبذه املؤسسات وترقيتها وتأهيلها.
إن عملية التأهيل اليت جاء هبا الربنامج  شروط تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .3.1

سسات اليت متتلك إمكانيات تساعد على النمو واكتساب حصة يف األسواق احمللية أو اإلقليمية، أي أن عملية التأهيل ال ختص املؤ 
إذا مت مساعدهتا وتأهيلها، متنح لكل أنواع املؤسسات الناشئة وإمنا فقط للمؤسسات اليت تتوافر على مقومات النجاح يف املستقبل 

 1تالية:وذلك عند استيفائها الشروط ال
 أن تكون مؤسسة جزائرية وتنشط منذ سنتني. -
 أن تنتمي إىل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 أن تتميز املؤسسات بوضع مايل متوازن. -
 املؤسسات اليت هلا قدرة على تصدير منتجاهتا وخدماهتا. -
 املؤسسات اليت متتلك قدرات تنموية أو هلا معايري التنمية التكنولوجية. -
 ت القادرة على خلق مناصب عمل دائمة.املؤسسا -

يشمل هذا الربنامج أربعة حماور رئيسية  : محاور وأهداف البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .2
 .وأهداف عامة وأخرى خاصة

 2وتتمثل حماور الربنامج فيما يلي:محاور البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  .1.2
  ويقصد به حتليل قطاع النشاط الذي تنتمي إليه املؤسسة املعنية بالتأهيل، ويتم ذلك من خالل إجناز ر القطاعيالمحو :

 دراسات عامة لتحديد خصوصيات فروع النشاط من أجل تقييم القدرات املتوفرة عن طريق:
 إجناز دراسات عن فروع النشاطات. -
 لنشاطات.إعداد دراسات حول التموقع االسرتاتيجي لفروع ا -
 وضع خطة عملية خاصة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كل قطاع. -
 وضع خطة عملية خاصة بتأهيل حميط كل فرع نشاط. -
 وذلك من خالل توحيد املعايري واملقاييس للواليات، عن طريق القيام بدراسات شاملة من المحور اإلقليمي :

ملتوسطة حسب كل والية للعمل على ترقيتها من أجل وضع خطط لتأهيل أجل التعرف على خصوصيات نسيج املؤسسات الصغرية وا
املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب كل والية وحتديد النشاطات ذات القدرات العالية من التصدير والنمو وخلق مناصب العمل 

 3حسب الواليات.
 سايت وهياكل دعم وذلك من خالل حتسني احمليط املؤس :المتوسطةو  محور محيط المؤسسات الصغيرة

املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن طريق القيام بعمليات البحث والتطوير بغرض االندماج الفعال للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ضمن 
 حميطها.

                                                           
 .1055قوريش نصرية، مرجع سابق، ص : 1

2
 :Agence National de Développement de la PME, Programme National de Mise à Niveau des petites et moyenne 

entreprises : présentation du programme 2007, p06. 
 .54يط، مرجع سابق، صو ابتسام بوش :3
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 :تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة  وذلك من خالل حتسني محور محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 1وب.وجعلها يف املستوى املطل

 تتمثل أهداف الربنامج يف ما يلي:أهداف البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  .2.2
  :لقد مت إعداد الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية ملواجهة متطلبات األهداف العامة

واجلزائر، وتتمثل األهداف العامة هلذا الربنامج يف جعل املؤسسات  املبادالت وحركة السلع واخلدمات بني االحتاد األورويب حترير
الصغرية واملتوسطة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي يف األسواق العاملية وكذلك حتسني تنافسيتها على مستوى األسعار واجلودة 

 2واإلبداع، ولتحقيق هذه األهداف يستلزم ما يلي:
وسطة التكيف مع التغريات ومواكبة الطرق والسياسات التنظيمية، خاصة فيما يتعلق باجلودة على املؤسسات الصغرية واملت -

 والتحكم بالتكاليف وتأهيل املوارد البشرية واحلصول على التقنيات اجلديدة واملعرفة التقنية.
 الصغرية واملتوسطة.إزالة العقبات اليت تعرتض املؤسسات  -
 م القروض.حتسني التمويل من حيث التنظيم وحج -
 إزالة احلواجز أمام  التعاون بني املؤسسات ومراكز البحث والتطوير اجلامعات. -

 :تتمثل األهداف اخلاصة للربنامج الوطين للتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف النقاط  األهداف الخاصة
 3التالية:

 دراسات عامة.طريق إعداد  فروع النشاط وضبط إجراءات التأهيل للواليات حبسب األولويات عن حتليل -
 إعداد وتنفيذ سياسة وطنية لتأهيل احمليط اجملاور للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وحتسني تنافسيتها. -
 إعداد تشخيص اسرتاتيجي عام للمؤسسة ووضع خمطط لتأهيلها وتطوير تنافسيتها. -
ملؤهالت املهنية بواسطة التكوين وحتسني املستوى املسامهة يف متويل خمطط تنفيذ عمليات التأهيل خاصة فيما يتعلق برتقية ا -

 ( وخمططات التسويق.ISOيف اجلوانب التنظيمية وأجهزة التسيري واحليازة على القواعد العامة للنوعية العاملية )
 حتسني القدرات التقنية ووسائل اإلنتاج. -

هداف العامة يف شكل أهداف خاصة بتأهيل من خالل التحاليل اجلهوية والقطاعية املندرجة ضمن الربنامج يتم حصر األ
وحماور الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات وميكن متثيل أهداف أجل تدعيم تنافسيتها،  املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحميطها من

 الصغرية واملتوسطة يف الشكل التايل:

 

 

 

 

 
                                                           

1
 :  Ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, étude de faisabilité du programme national de 

mise à niveau de la PME, Octobre 2003, p35. 
 .84: جاري فاتح، مرجع سابق، ص2
 .208-207: حسني حيي، مرجع سابق، ص ص 3
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 لصغيرة والمتوسطة(: البيان العام للبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات ا25الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالة  ،المتوسطةو  المتوسطة في الجزائر دراسة حالة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرةو  المؤسسات الصغيرة تأهيلغبويل امحد، المصدر:  
 151.ص، 2010/2011، قسنطينة ،جامعة منتوري، مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية

حىت تتمكن وزارة املؤسسات الصغرية  :فيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةهيئات تن .3
واملتوسطة من تسيري الربنامج مت إحداث هيئات تعمل على أشكال الدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، ولعل أهم هذه اهليئات ما 

 يلي:
 11املؤرخ يف  373-02املرسوم التنفيذي رقم: أنشئ الصندوق مبقتضى : ( FGARصندوق ضمان القروض ) .1.3

ووفقا هلذا املرسوم فإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تستفيد من قروض بنكية يضمنها هلا هذا الصندوق والذي يعد 2002،1نوفمرب 
ايل، ويهدف هذا مؤسسة عمومية تنشط حتت وصاية وزير املؤسسات الصغرية واملتوسطة تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل امل

إىل ضمان القروض الضرورية لالستثمارات، اليت جيب على املؤسسات الصغرية واملتوسطة إجنازها يف جمال إنشاء املؤسسات الصندوق 
وجتديد التجهيزات وعمليات التوسيع، وحىت تستفيد املؤسسات الصغرية واملتوسطة من ضمانات هذا الصندوق، جيب أن تستويف 

 .مليون دج 50ة للقروض البنكية، وحيدد املستوى األدىن للقروض القابلة للضمان بـ معايري األهلي
يغطي الصندوق نسبة معينة من القروض املقدمة من طرف البنوك  إجراءات تغطية الصندوق للقروض الممنوحة: 1.1.3

 2واملؤسسات املالية من خالل ما يلي:
 شهادة ضمان يصدرها الصندوق توجه إىل البنك املقرض. كل ملف يودع لدى الصندوق ويتم فيه طلب ضمان عن طريق -
 مليون دج. 50مليون دج، يف حني حدد املبلغ األدىن للضمان بـ  5حدد املبلغ األدىن للضمان لكل مؤسسة بـ  -
 سنوات للتأجري التمويلي، كحد أقصى. 10سنوات لقروض االستثمار التقليدية، وحمددة بـ  7مدة ضمان القروض حمددة بـ  -

                                                           
 74العدد ، يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، 2002نوفمرب  11املؤرخ يف  373-02المرسوم التنفيذي رقم  :1
 .13، ص11/2002/ 13 الصادرة يف: ،

2
 :Fonds de Garantie des Crédits aux PME FGAR, site d’internet : 

www.etmounvation.dz/TMG/article_pdf/article_a5260.pdf, Consulte le 29/10/2010 à 19 :00. 

هداف عامةأ  

 تحليل جهوي

 

 تحليل قطاعي 

هداف خاصةأ  

م.ص.مالمؤسسات  تأهيل المحيط تأهيل   

 تنافسية م.ص.م

http://www.etmounvation.dz/TMG/article_pdf/article_a5260.pdf
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تم قبول الضمان يف حالة ضرورة القروض املطلوبة من طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملوجهة إلجناز املشاريع اليت ي -
 .أنشأت من أجلها تلك املؤسسات

: عمل الصندوق ومنذ تأسيسه على القيام بتسهيل احلصول على القروض البنكية لفائدة حصيلة نشاط الصندوق 2.1.3
من  املمنوحةاملبلغ اإلمجايل الرتاكمي للضمانات بلغ حيث ، كة البنوك يف تقاسم أخطار البنوكسطة ومشار املؤسسات الصغرية واملتو 

 كالتزامات هنائية.  10.518مليار دج منها  24حوايل  2013إىل غاية جوان  2004أفريل 

من نوع توسيع وذلك  ، معظمها2013إىل غاية جوان  2004الصندوق من سنة  أن عدد املشاريع املضمونة من طرف كما
مليار دج وقام بضمان  7.635مؤسسة صغرية ومتوسطة مببلغ  416حيث قام الصندوق بضمان إنشاء يف املتوسط،  %57بنسبة 
 1مليار دج. 16مؤسسة صغرية ومتوسطة مببلغ  514توسيع 

ن خالل اجلدول حسب قطاع النشاط م 2013إىل جوان  2004وميكن توضيح حصيلة صندوق ضمان القروض من أفريل 
 التايل:

 (2013جوان  - 2004) افريل حسب قطاع النشاط FGAR(: توزيع مشاريع 68الجدول رقم )

 % مناصب الشغل % مبلغ الضمان)دج( % المشاريع قطاع النشاط
 %65 26178 %64 15.191.758.409 %56 525 الصناعة

 %24 9751 %20 4.801.191.625 %25 232 البناء واألشغال العمومية
 %1 499 %1 270660625 %1 9 الزراعة

 %10 3837 %14 3.374.348.802 %18 164 الخدمات
 %100 40265  23.637.959.461 %100 930 المجموع
 : على باالعتمادالطالبة : من إعداد المصدر 

- Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Bulletin 

d’information statistique de la PME, Données du 1
er
 semestre 2013, N°23, Novembre 2013, p36. 

يت من األموال ال %64بـ و  %56نالحظ من خالل اجلدول أن القطاع الصناعي كانت له احلصة األكرب من املشاريع بنسبة 
مشروع، يف  930من امجايل املشاريع املقدرة بـ مشروع 232استفاد من  صرفها الصندوق مث يليه قطاع البناء واألشغال العمومية الذي

من طرف الصندوق يف  كما ترتكز معظم املشاريع املضمونةاعة واخلدمات حتقق يف نسب متدنية،  األخرى الزر  حني تبقى القطاعات
الغربية وأقل نسبة سجلت يف اجلنوب يف اجلهة  %20يف اجلهة الشرقية ونسبة  %25وبنسبة  %52املنطقة الوسطى للبالد بنسبة 

 .%5وهي ال تتعدى نسبة 

مت تأسيسه مبوجب : (CGCI/PMEصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) .2.3
فإن الصندوق هو شركة ذات أسهم برأمسال قدره  2وحسب نص املرسوم 2004أفريل  14املؤرخ يف  134-04املرسوم الرئاسي رقم 

، ويهدف إىل ضمان تسديد القروض البنكية اليت تستفيد منها %60واخلزينة بنسبة  %40ج، تساهم فيه البنوك بنسبة مليون د  30

                                                           
1

: Ministère du Développement industriel et de la promotion de l’investissement, Bulletin d’information 

statistique de la PME, Données du 1
er

 semestre 2013 N°23, Novembre 2013, pp 33-34. 
من القانون األساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، ، يتض2004أفريل  14المؤرخ في  04/134المرسوم الرئاسي  :2

 .30، ص2004 /04/ 28 :الصادرة يف ،27العدد 
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املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتمويل االستثمارات واليت تقدمها البنوك واألسواق املالية يف الصندوق، وحيدد املستوى األقصى للقروض 
 مليون دج. 50القابلة للضمان بـ 
 يقوم الصندوق بتقدمي الضمان من خالل ما يلي: إجراءات عمل الصندوق: 1.2.3

 يف حالة إنشاء مؤسسة %80( يغطي نسبة 03لدى الصندوق ويتم فيه طلب ضمان قرض )أنظر امللحق رقم  إيداع امللف -
 1.يف احلاالت األخرى %60و

 اء واألشغال العمومية، النقل واخلدمات.تستفيد من هذا الصندوق القروض املنجزة يف قطاع الصناعة والصحة، البن -
ال تستفيد من ضمانات هذا الصندوق القروض املنجزة يف قطاع الفالحة وقروض النشاطات التجارية والقروض  -

 االستهالكية.
ملمنوحة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وخماطر التصفية يقوم الصندوق بتغطية املخاطر التالية: عدم تسديد القروض ا -

 سنوات. 7ائية للمؤسسات املقرتضة، وتكون مدته القض
اتفاقيات تعاون ما بني صندوق ضمان قروض استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة وستة بنوك عامة مسامهة مت إمضاء  -

لبنك الوطين للتوفري وهي: البنك الوطين اجلزائري، البنك اخلارجي اجلزائري، بنك الفالحة والتنمية الريفية والقرض الشعيب اجلزائري وا
 Arab Leasing Coporation, Sofinanceواالحتياط وبنك التنمية احمللية وكذلك مؤسستان ماليتان مها: 

 2.صندوق ضمان قروض االستثمار والبنوكجلنة تقنية مشرتكة بني مت تشكيل  -
دوق وكذلك دمج إن اإلجراءات السابقة مسحت بتكريس النظام الفعلي هلذا الصن حصيلة نشاط الصندوق: 2.2.3

آليات الضمان ضمن إجراءات دراسة ملفات متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة من قبل البنوك، وميكن توضيح حصيلة صندوق 
 حسب خمتلف قطاعات النشاط من خالل اجلدول التايل:  2013إىل غاية جوان  2004ضمان قروض االستثمار من سنة 

 (2012جوان -2004)حسب قطاع النشاط CGCI/PME(: توزيع ضمانات 69الجدول رقم )

 % مناصب الشغل % قيمة الضمان )مليار دج( % عدد الملفات قطاع النشاط
 %37 3536 %25 4877 %31 194 البناء واألشغال العمومية

 %11 1087 %8 1633 %23 143 النقل
 %42 4014 %58 11421 %34 212 الصناعة
 %5 443 %5 1037 %5 31 الصحة
اتاخلدم  41 7% 802 4% 476 5% 

 %100 9556 %100 19770 %100 621 اجملموع
 باالعتماد على: الطالبةاملصدر: من إعداد 

- Ministère du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Bulletin d’information 

statistique de la PME, Données du 1
er
 semestre 2013, N°23, Novembre 2013, p38. 

ملف مقابل مبلغ إمجايل  621حوايل  2013اجلدول يتبني أن عدد امللفات املسجلة لدى الصندوق يف جوان  من خالل
توزيع الضمانات املقدمة من قبل الصندوق حسب خمتلف فرصة عمل، حيث كان  9556مليار دج مع توقع خلق  19770قدره 

من قيمة الضمان مث يليه قطاع البناء  %58اجلدول حيتل قطاع الصناعة احلصة األكرب بنسبة  وكما هو موضح يف ،القطاعات
                                                           

 .213حسني حيي،  مرجع سابق، ص : 1
 .85جاري فاتح، مرجع سابق، ص :2
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كما ترتكز معظم ،  والنقل واخلدمات حتقق نسب متدنيةيف حني تبقى القطاعات األخرى الصحة ، %25واألشغال العمومية بنسبة 
يف املنطقة الغربية وسجلت أقل نسبة  %14، ونسبة %35 واملنطقة الوسطى بنسبة %41هذه الضمانات يف اجلهة الشرقية بنسبة 

  .%10يف اجلنوب بـ 

كما ذكرنا سابقا يف الفصل الثالث :( ANDPMEالوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) .3.3
إىل املهام اليت ذكرناها املعنوية واالستقالل املايل وإضافة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية  املبحث الثاين، هي مؤسسة عمومية

كما تقوم ،  سات الصغرية واملتوسطة اجلزائريةسابقا، فهي تعترب مبثابة أداة الدولة فيما خيص تنفيذ وتطبيق الربنامج الوطين لتأهيل املؤس
 1تتمحور حول النقاط التالية: اسرتاتيجيةالوكالة بتبين 

 بة متطلبات السوق.ملواكدعم تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتكييفها  -
 واملتوسطة، وتنمية وسائل التسهيل.حتسني حميط املؤسسات الصغرية  -
 تنمية املقاربة القطاعية وتأسيس شبكة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 تنمية املقاربة اجلوارية واالتصاالت ملتطلبات املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 اهليئات املعنية. وضع سياسة فعالة للتعاون والشراكة مع خمتلف -

حتت  302-124مت فتح حساب خاص برقم  الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .4.3
 31املؤرخ يف  16-05رقم  2006عنوان "الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة"، مبوجب قانون املالية لسنة 

، فإن 2006ماي  04املؤرخ يف  240-06من املرسوم التنفيذي رقم  04 ، وحسب املادة2منه 72خاصة املادة  2005ديسمرب 
هي املؤسسات اخلاضعة للقانون اجلزائري واليت تنشط يف هذا  املؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤهلة اليت تستفيد من هذا الصندوق

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ومصادر  ، والصندوق يعمل حتت وصاية وزير3القطاع منذ سنتني واليت ال تعرتضها صعوبات مالية
 4بني الوزارة الوصية ووزارة املالية. أمواله حيددها قرار مشرتك

كما يتكفل الصندوق بتمويل نشاطات التأهيل املتعلقة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة، إضافة إىل احمليط الذي تنشط فيه كما 
 5يلي:

  يلي: وتتمثل يف ما الصغيرة والمتوسطة:نشاطات الصندوق المرتبطة بتأهيل المؤسسات 
 الدراسات املتعلقة بالتشخيص االسرتاتيجي. -
 خمططات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املقبولة. وتنفيذ إعداد -
 إعداد دراسات السوق -
 املرافقة قصد احلصول على شهادات مطابقة اجلودة. -
 دعم خمططات تدريب موظفي املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 دعم االبتكار التكنولوجي والبحث، التطوير على مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -

                                                           
 .143-142غبويل أمحد، مرجع سابق، ص ص  : 1
 .86، مرجع سابق، صجاري فاتح: 2
العدد  حيدد كيفيات سري حساب الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، ،2006جويلية  04املؤرخ يف  240-06المرسوم التنفيذي رقم :3

 .17، ص2006 /07/ 09 الصادرة يف: ، 45
 .214حسني حيي، مرجع سابق، ص :4
 الصادرة يف: ، 18العدد  ،حيدد إيرادات ونفقات الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،2007فيفري  07مؤرخ في الي مشترك قرار وزار  :5

 .17-16، ص ص 2008 /03/ 18
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 :وتتمثل يف اجملاالت التالية: نشاطات الصندوق المرتبطة بتأهيل محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 .إجناز الدراسات عن فروع النشاط -
 .إعداد الدراسات حول املوقع االسرتاتيجي لفروع النشاطات  -
 .إجناز دراسات عامة لكل والية  -
 .تدعيم قدرات اجلمعيات املهنية قصد تعميم فهم وتأطري برامج التأهيل -
تطوير الوساطة املالية بني املؤسسات املالية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة قصد تسهيل احلصول على القروض البنكية  -

 ومتابعة تقييم آثار ونتائج الربنامج.
ال ختتلف إجراءات تأهيل املؤسسات  الصغيرة والمتوسطة:نامج الوطني لتأهيل المؤسسات إجراءات تنفيذ البر  .4

 الصغرية واملتوسطة كثريا عن إجراءات تأهيل املؤسسات الصناعية وتتمثل أهم هذه اإلجراءات يف املراحل التالية:
املؤسسات الصغرية واملتوسطة  بعد اتصال املؤسسة الصغرية واملتوسطة بالوكالة الوطنية لتطوير 1:الملف ايداع .1.4

الراغبة بالقيام بالتأهيل تقوم بإيداع امللف املكون من الوثائق الالزمة مع ملئ استمارة املعلومات احملصل عليها من طرف الوكالة 
 الوطنية.

لوكالة الوطنية كما أن استالم امللفات يكون على مستوى مديريات املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت حتوهلا مباشرة إىل ا
لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتواجدة على مستوى اجلزائر العاصمة، ويتم بعد ذلك تسجيل امللفات الواحد تلو اآلخر 

 حسب تاريخ االستالم، ويتم معاجلتها تسلسليا على مستوى الوكالة أو الفرع الذي تتعامل معه املؤسسة.

املؤسسات الصغرية   شروع فيه بعد تأكد الوكالة الوطنية لتطويرل: يتم االتشخيص االستراتيجي العام األولي .2.4
 مؤسسة صغرية ومتوسطة، تنشط منذ سنتني على ايف كوهنلشروط االستفادة من الربنامج واملتمثلة  املؤسسة واملتوسطة من استيفاء

 2لبطاقة تعريفية، ووضع امللف التنظيمي التايل:وتتم عملية املطابقة بواسطة تعبئة املؤسسة ، األقل ال تعاين من صعوبات مالية
 نسخة من السجل التجاري. -
 نسخة من شهادة التسجيل اجلبائي. -
 نسخة من شهادة الصندوق الوطين لضمان اإلجراء. -
 حصيلة ميزانية السنتني السابقتني. -
ملتوسطة، ويأخذ هذا : يتم إعداده من طرف الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واإعداد مخطط التأهيل .3.4

املخطط شكل استثمارات غري مادية، يتم تنفيذها حسب أولويات املؤسسة، ويسمح خمطط التأهيل بتنفيذ جمموع األنشطة الضرورية، 
 بناءا على طلب املؤسسة وقدرهتا على استيعاب عمليات التنفيذ.

انطالق  لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة: بعد إعداد خمطط التأهيل تعطي الوكالة الوطنية المتابعة والمراقبة .4.4
مث تقوم الوكالة مبتابعة ومراقبة املهمة إىل غاية ، غرية واملتوسطة املعنية بالتأهيلمدير املؤسسة الصو عملية التأهيل وذلك حبضور اخلرباء 

 املصادقة على خمطط التأهيل.

 

                                                           
 .159غبويل أمحد، مرجع سابق، ص: 1
 .88-87جاري فاتح، مرجع سابق، ص ص : 2
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ت املنجزة من قبل مكاتب الدراسات، وتتمثل : يتم دفع األعباء املالية للدراساتقييم المساعدات المالية .5.4
 1املساعدات املالية املقدمة يف إطار الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة فيما يلي:

 دج. 600.000من تكلفة التشخيص االسرتاتيجي يف حدود  100% -
 من تكلفة االستثمارات غري املادية. 100% -
 ادية.من تكلفة االستثمارات امل 20% -
 ماليني دج )استثمارات مادية وغري مادية(. 5مويل خطة التأهيل بـ يقدر املبلغ األقصى لت -

ل وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكلفة أجر عامل متخصص ملدة سنتني، من اجل حتسني تنافسية املؤسسة، كما تتحم
 وهذا اإلجراء يشمل بعض املؤسسات اليت حتددها الوزارة.

ميكن تلخيص أهم (: 2010-2007ت الصغيرة والمتوسطة )ئج البرنامج الوطني لتأهيل المؤسساتقييم نتا .5
 التايل:( من خالل اجلدول 2010-2007النتائج اليت حققها الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة )

 (2010-2007ت الصغيرة والمتوسطة خالل الفترة )(: حصيلة تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسا70لجدول رقم )ا

 مالحظات االنجازات 

 
 مرحلة التشخيص

 1700 الطلبات املستلمة واملعاجلة
 

 529 الطلبات املقبولة
 بسبب وضعيتها املالية الصعبة بالدرجة األوىل 1171 الطلبات املرفوضة

 
 

 مرحلة التأهيل

  206 امللفات املعروضة للدراسة واملعاجلة
 

 امللفات املقبولة
 

351 
 استفادت من عمليات تشخيص أويل اسرتاتيجي 279

 استفادت من كافة عمليات التأهيل 32
 باالعتماد على:الطالبة املصدر: من إعداد 

سسات الصغرية واملتوسطة، ، الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وزارة املؤ نتائج البرنامج الوطني للتأهيلرشيد موساوي،  -
 .05-04، ص ص2010ماي  12/13اجلزائر، 

مؤسسة بطلب االخنراط يف الربنامج ومن بني هذه  529( يتبني أنه مل تتقدم سوى 70من خالل قراءة معطيات اجلدول رقم )
 279مؤسسة هناك  351مؤسسة فقد انطلقت يف إجراءات التأهيل، ومن بني  351ملف جاهز للدراسة أما  206املؤسسات جند 

مؤسسة من كافة عمليات التأهيل والباقي استفادت  32مؤسسة استفادت من عمليات تشخيص أويل أو اسرتاتيجي بينما استفادت 
 من عمليات التكوين األخرى.

نامج نظرا أن نسبة االجنازات ضعيفة جدا مقارنة باألهداف اليت مت تسطريها من طرف اهليئات املشرفة على الرب  ومن املالحظ
بالربنامج الوطين لتأهيل  2011للعدد القليل من املؤسسات الراغبة يف االنضمام للربنامج، فقد مت تعديله وتغيريه ابتداء من سنة 

 .2014سنوات حىت هناية  5مؤسسة صغرية ومتوسطة على امتداد  20000

 

                                                           
 .288ياسي، مرجع سابق، صإكرام م: 1
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 (2014-2010فترة )ثالثا: البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل ال

ملنفذ بتاريخ مت إعداد برنامج وطين جديد لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك حسب ما جاء يف بالغ اجمللس الوزاري ا
مت فيه حتديد األساسيات حول مستوى املساعدات املمنوحة والقطاعات املؤهلة ومعايري األهلية، حيث كلفت  ،2011جويلية  11

ة لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت هي حتت وصاية وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة بإعداد الربنامج وبلغ الوكالة الوطني
مليار دج كدعم من أسعار الفائدة للقروض البنكية وذلك  1000مليار دج وأكثر من  386إمجايل املوارد املالية املخصصة للربنامج 

االلتزامات املالية اليت تقوم هبا احلكومة تقدر حيث ، (2014-2010إطار املخطط اخلماسي )مؤسسة جزائرية يف  20000لصاحل 
 .1فقط مليار دج سنويا 1بـ ارنة مع الربنامج القدمي مق

  (2014-2010ماهية البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) .1

فروع للوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية  5ة واملتوسطة مت تنصيب املؤسسات الصغري  من لتأهيللهبدف تقريب الربنامج الوطين 
 .2واملتوسطة بكل من العاصمة، عنابة، وهران، سطيف، غرداية وترغب الوكالة بفتح فروع أخرى يف كل من البليدة، قسنطينة وتلمسان

قة املثلى لوضع وهو الطري (:2014-2010) أهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعريف البرنامج الوطني لت .1.1
التوقع والتنبؤ، استمرار واستدامة املؤسسة وحيدد مسار تطوير مستمر يعمل على إدخال طريقة للتحسني والتقدم، نظام متكامل يتيح 

 3حتديد نقاط الضعف والقوة يف املؤسسة من أجل حتسني تنافسيتها.
بعد التزام الدولة اجلزائرية (:2014-2010طة )البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوس أهداف .2.1

جزائرية واالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة، سطرت الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية  بالتوقيع على اتفاق الشراكة األورو
وسطة لتحديد وتقييم نقاط القوة واملتوسطة هدفا أساسيا وهو وضع إطار دائم للتكفل بكل جماالت تطوير املؤسسات الصغرية واملت
 ونقاط الضعف للمؤسسة الراغبة باالخنراط يف الربنامج وكذلك دراسة الفرص املتاحة وخماطر السوق.

حىت يتم تنفيذ  (:2014-2010شروط تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) .3.1
 4الشروط التالية:الربنامج على املؤسسات الصغرية واملتوسطة استيفاء 

 .01/18أن تكون املؤسسة جزائرية ومتضمنة القانون التوجيهي رقم  -
 يف حالة نشاط منذ سنتني على األقل. -
 عامل دائم. 250إىل  5تضم من  -
 ذات بنية مالية متوازنة ومستقرة. -
 :يوجه الربنامج للمؤسسات اليت تنشط يف إحدى القطاعات التالية -

 الصناعة 
 عمومية البناء واألشغال ال 
 الصيد البحري 

                                                           
1
 :Ministère de l’industrie et des Mines, Mise à niveau des petites et moyennes entreprises, Algérie, Février 2012, 

p01. 
 .215حسني حيي، مرجع سابق، ص :2
ضمان القروض ( وصندوق Manلوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )تقرير حول البرنامج امنشورات الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، : 3
(FGARص ،)01. 

4
  :Ministère de l’industrie et des Mines, Mise à niveau des petites et moyennes entreprises ,op cit, p03. 
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 ة والفندقةحالسيا 
 اخلدمات 
 .النقل واخلدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

 1(:2014-2010البطاقة الفنية للبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) .4.1
 .توسطة ممؤسسات صغرية و  20000 برنامج وطين لتأهيلهو  -
 سنوات. 05مدة اإلجناز  -
 يدة: املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة.اجلهات املستف -
 دج 385736000000الكلفة الكلية للربنامج:  -
 دج 19287000الكلفة املتوسطة لكل مؤسسة:  -
 .مصادر التمويل: ميزانية الدولة، من خالل الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

تتمثل احملاور الكربى  (:2014-2010لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )محاور البرنامج الوطني  .2
 2للربنامج فيما يلي:

 تأهيل قدرات التسيري والتنظيم. -
 تأهيل قدرات التحكم يف املعرفة واإلبداع. -
 تأهيل نوعية املؤسسات. -
 تأهيل املوارد البشرية. -
 دعم االستثمارات املالية لإلنتاج. -

عمال باستثناء  10الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤسسات اليت تشغل أكثر من وتستفيد من الربنامج 
 عاماًل. 20مؤسسات البناء واألشغال العمومية واليت جيب أن يكون عدد العمال فيها يزيد عن 

يئات وهي نفسها ه (:2014-2010هيئات تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) .3
 ؤسسات الصغرية واملتوسطة السابق:تنفيذ الربنامج الوطين لتأهيل امل

 الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 صندوق ضمان القروض. -
 صندوق ضمان قروض استثمار املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -

ويتكون من (: 2014-2010البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) ملف االنخراط في .4
 (04)أنظر امللحق رقم  3البيانات التالية:
 طلب االخنراط. -
 التصريح الشخصي للمؤسسة. -
 نسخة من امليزانية الضريبية آلخر سنتني. -

                                                           
 .216-215:حسني حيي، مرجع سابق، ص ص  1
 .216:املرجع السابق ص 2

3
 :Ministère de l’industrie et des Mines, Mise à niveau des petites et moyennes entreprises, op cit, p04. 



تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل اتفاقية الشراكة االورو جزائرية     الفصل الرابع:           

284 

 نسخة من السجل التجاري للمؤسسة )مؤشر من مديرية الضرائب(. -
 ب البنكي.رقم احلسا -
 نسخة من القانون األساسي للمؤسسة. -
الوضعية احلالية حول: صندوق الضمان االجتماعي، صندوق الضمان االجتماعي لغري األجراء، الصندوق للعطل  -

 (CNAS, CASNOS, CACOBATHاملدفوعة األجر والبطالة يف قطاعات البناء واألشغال العمومية والري )
تتمثل إجراءات  (:2014-2010ني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )إجراءات تنفيذ البرنامج الوط .5

 1التأهيل يف تقدمي الدعم املايل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املنخرطة يف الربنامج من خالل ثالث مراحل كما يلي:
 المرحلة األولى: التشخيص المخفف والتشخيص الشامل .1.5
  :يتحدد كما يليفي حالة التشخيص المخفف: 
 .دج 500.000التكلفة القصوى هلذا اإلجراء تكون  -
 .دج 400.000أي  %80املساعدة احلكومية واليت تغطي نسبة  -
 دج. 100.000املؤسسة متول الفارق وقدره  -
  : يكون كما يليفي حالة التشخيص الشامل: 
 دج 500.0002التكلفة القصوى هلذا اإلجراء تكون  -
 دج 2.000.000أي  %80املساعدة احلكومية واليت تغطي نسبة  -
 دج. 500.000املؤسسة متول الفارق وقدره  -

 يتم خالل هذه املرحلة تنفيذ أربعة إجراءات من برنامج التأهيل وهي:: المرحلة الثانية: االستثمارات .2.5
 تحدد كما يليت: و االستثمارات غير المادية: 
  دج 3.000.000التكلفة القصوى هلذا اإلجراء تكون 
  :تتكفل الدولة بـ 
 مليون دج 6مليون دج وتتكفل املؤسسة بالفارق أي  100بالنسبة للمؤسسات اليت رقم أعماهلا دون  80% -
 1.5مليون دج، وتتكفل املؤسسة بالفارق أي  500و 100بالنسبة للمؤسسات اليت يرتاوح رقم أعماهلا بني  50% -

 يون دج.لم
  :التمويالت بقروض بنكية تدعم بـ 
 .مليون دج 500يكون رقم أعماهلا أقل من  بالنسبة للمؤسسات اليت 6% -
 .مليون دج 1000و 500بالنسبة للمؤسسات اليت يرتاوح رقم أعماهلا بني  4% -
 مليون دج. 2000و 1000بالنسبة للمؤسسات اليت يرتاوح رقم أعماهلا بني  2% -
 :تحدد كما يليتو  االستثمارات المادية اإلنتاجية: 
  دج 15.000.000التكلفة القصوى هلذا اإلجراء تكون. 
  مليون دج. 100من هذه التكلفة لصاحل املؤسسات اليت يكون رقم أعماهلا أقل من  %10تتكفل الدولة بنسبة 
 :التمويالت بقروض بنكية تدعم بـ 
 .مليون دج 100بالنسبة للمؤسسات اليت حتقق رقم أعمال أقل من % 3.5 -

                                                           
1
: Moussaoui Rachid, Programme Nationale de Mise à Niveau des PME, ANDPME, Mostaganem, 30 Juin 2011, 

pp 22-24-25-26. 
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 مليون دج 500و 100بالنسبة للمؤسسات اليت حتقق رقم أعمال بني  3% -
 مليون دج 1000و 500بالنسبة للمؤسسات اليت حتقق رقم أعمال بني  %2 -
 .مليون دج 2000و 1000بالنسبة للمؤسسات اليت حتقق رقم أعمال بني % 1 -
 تحدد كما يليت: و االستثمارات المادية ذات األولوية: 
 دج 30.000.000هلذا اإلجراء تكون:  التكلفة القصوى 
 ل هذا اإلجراء.تتكفل املؤسسة بتموي 
  2.5تتكفل الدولة بدعم القروض البنكية مبعدل%. 
 :تحدد كما يليتو  االستثمارات التكنولوجية وأنظمة المعلومات: 
  دج. 15.000.000التكلفة القصوى هلذا اإلجراء تكون 
  دج 6.000.000أي بـ  %40تتكفل الدولة بنسبة. 
  أمواهلا اخلاصة أو من خالل قروض بنكية مدعومة بنسبة دج من خالل  9.000.000متول املؤسسة الفارق وقدره

4%. 
 ويتم من خالل هذه املرحلة القيام مبا يلي:: المرحلة الثالثة: مرحلة التكوين والمساعدات الخاصة .3.5
  :)ا يليمويتحدد كالتكوين )التأطير: 
  دج. 500.000التكلفة القصوى هلذا اإلجراء تكون 
  دج 4.000.000لتكلفة أي من هذه ا %80تتكفل الدولة بنسبة. 
  دج من خالل أمواهلا اخلاصة أو من خالل قروض بنكية غري مدعومة )حيث  100.000متول املؤسسة الفارق وقدره

 تتكفل كليا باملبلغ(.
 وتتمثل فيما يليالمساعدات الخاصة :: 
تحدد  تو  كار والخبرة المالية:صدير واالبتاإلعالم واالتصال وعمليات الت تكنولوجياالتدريب أو المرافقة في ميدان  -
 كما يلي:
  دج. 1.000.000التكلفة القصوى هلذا اإلجراء تكون 
  دج 800.000من هذه التكلفة بـ  %80تتكفل الدولة بنسبة 
  6متول املؤسسة الفارق من خالل أمواهلا اخلاصة أو من خالل قروض بنكية مدعومة بنسبة%. 

 :كما يلي  تحددتو  إصدار الشهادة )شهادة المطابقة(: -
  دج. 5.000.000التكلفة القصوى هلذا اإلجراء تكون 
  دج 100.000من هذه التكلفة بـ  %20تتكفل الدولة بنسبة. 
  6دج من خالل أمواهلا اخلاصة أو من خالل قروض بنكية مدعومة بنسبة  4.000.000متول املؤسسة الفارق وقدره%. 

دة من مرافقة الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة على وبالنسبة للقروض املدعومة ميكن للمؤسسة االستفا
 مستوى البنوك وأجهزة الضمان.

 وميكن تلخيص مراحل تنفيذ الربنامج من خالل اجلدول التايل:
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 (2014-2010(:مراحل تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )71جدول رقم )

 ختفيضات االقرتاض مسامهة املؤسسة مسامهة الدولة القصوىالتكلفة  املراحل

ص
شخي

الت
 

 / دج 100000 دج 400000 دج 500000 التشخيص املخفف

 / دج 500000 دج 2000000 دج 2500000 التشخيص الكامل

ات
مار

ستث
اال

 

 دج 3000000 االستثمارات غري املادية

ر ع ص أقل  80%-
 مليون دج 100  من
ر ع ص ما  50% -
 500و 100ني ب

 مليون دج

 مليون دج 6 -
 
 جمليون د  1.5 -

ر ع ص أقل من  6% -
 مليون دج 500

 500ر ع ص ما بني  4% -
 مليون دج 1000و
ر ع ص ما بني  2% -

 مليون دج 2000و 1000

 دج 15000000 االستثمارات املادية اإلنتاجية

دج  1500000
من ر ع ص  10%)

مليون  100أقل من 
 دج(

 دج مليون 13.5

ر ع ص أقل من  3.5% -
 مليون دج 100

 100ر ع ص ما بني  3% -
 مليون دج 500و
 500ر ع ص ما بني  2% -
 مليون دج 1000و
ر ع ص ما بني  1% -

 مليون دج 2000و 1000
 من ر ع ص %25 على عاتق املؤسسة / دج 30000000 االستثمارات املادية ذات األولوية

ظمة االستثمارات التكنولوجية وأن
 املعلومات

 من ر ع ص %4 دج 9000000 دج 6000000 دج 15000000

صة
لخا

ت ا
عدا

سا
والم

ين 
كو

الت
 

 / دج 100000 دج 400000 دج 500000 التكوين )التأطري(

 
صة

اخلا
ت 

عدا
ملسا

ا
 

 

ت 
مليا

 وع
صال

واالت
الم 

إلع
يا ا

لوج
كنو

ن ت
ميدا

يف 
قة 

ملراف
ا

الية
ة امل

خلرب
ر وا

تكا
واالب

دير 
تص

ال
 

 / دج 200000 دج 800000 دج 1000000

  دج4000000 دج1000000 دج5000000 اصدار الشهادة

 .باالعتماد على املعلومات السابقة الطالبة من إعداد  المصدر:
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ميكن تلخيص أهم  (:2014-2010تقييم نتائج البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) .6
إىل غاية فيفري  2001( من بداية تنفيذه 2014-2010لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة )النتائج اليت حققها الربنامج الوطين 

 من خالل اجلدول التايل: 2012

 (.2012فيفري - 2011حصيلة تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )جويلية (: 72الجدول رقم )

 المالحظات اإلنجازات 
 

 مرحلة التشخيص
  1344 لبات املستلمةالط

 953 الطلبات املقبولة
 391 الطلبات املرفوضة

 
 مرحلة التأهيل

 265 امللفات املعروضة للدارسة واملعاجلة
 بسبب عدم استيفاءها الشروط األهلية 126 امللفات املعروضة
 لمنحها املساعدات املالية لتنفيذ املراحل األخرى للتأهي 190 امللفات املقبولة

 : على باالعتماد الطالبة من إعداد  المصدر:

- Ministère de l’industrie et des Mines, Mise à niveau des petites et moyennes entreprises, Algérie, 

Février 2012, p04. 

سب الوكالة ( ح2012فيفري – 2011( يتبني أنه وخالل الفرتة احملدد )جويلية72من خالل قراءة معطيات اجلدول رقم )
طلب لالخنراط يف الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية  1344الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة سجلت حوايل 

مؤسسة ال  126ملف للدراسة واملعاجلة وتبني أنه  265ملف وعرضت حوايل  953واملتوسطة حيث وصل عدد امللفات املقبولة إىل 
مؤسسة ملنحها املساعدات املالية احملددة من قبل من اجل  190مؤسسة مت اعتماد  953ومت رفضها ومن بني  تستويف شروط األهلية

 إكمال إجراءات تأهيلها حيث مت توزيع هذه امللفات على قطاعات النشاط التالية:

 قطاع البناء واألشغال العمومية. 53% -
 قطاع الصناعة. 29% -
 قطاع اخلدمات. 12% -
 قطاع النقل. 03% -
 قطاع السياحة والفندقة. 02% -
 قطاع الفالحة والصيد البحري. 01% -

مازالت يف  املتوسطةو  ، ذلك الن املؤسسات الصغريةإال أننا ال ميكننا احلكم على نتائج هذا الربنامج طاملا مل يكتمل بعد
ئيات للوكالة الوطنية لتطوير مرحلة التأهيل بعد املصادقة عليها دون أن تدخل يف النشاط الفعلي هلا وذلك حسب آخر إحصا

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية البرامج األوروبية لتأهيل: الثانيالمبحث 

، باإلضافة إىل املساعدات املالية واالقتصادية التقنية املقدمة من طرف االحتاد األورويب يف إطار اتفاقية الشراكة األورو جزائرية
قامت احلكومة اجلزائرية واللجنة األوروبية بوضع برامج لدعم ومساندة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية وذلك من أجل تأهيلها 
لتصبح قادرة على مواجهة املنافسة األجنبية، وختضريا لتكييفها وأقلمتها مع متطلبات اقتصاد السوق واملنافسة، ولقد جاءت هذه 

 ألمهية العالقات التعاونية األوروبية اجلزائرية يف دعم االقتصاد اجلزائري.الربامج جتسيدا 

وبعد عدة اجتماعات عمل مجعت بني وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة )وزارة الصناعة واملناجم حالياً( ووزارة الشؤون 
 صة باملؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية.اخلارجية من الطرف اجلزائري، وبعثة اللجنة األوروبية مت إعداد برامج تأهيل خا

  EDPMEالمطلب األول: البرنامج األوروبي لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 

تطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة اجلزائرية ممول من و جاء هذا الربنامج كجزء من برنامج ميدا، وهو برنامج لدعم 
ألوروبية هدفه تأهيل ومساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل توضيح الرؤى للمسيريين حول الرهانات طرف اللجنة ا

اجلديدة للمنافسة ومساعدهتم على انتهاج أحسن الطرق يف التسيري من خالل توفري هلم كل املعلومات االقتصادية واكتساهبم طرق 
 1ثر ديناميكية وأكثر إبداعا.جديدة يف التفكري والتصرف وأساليب إدارية أك

  EDPME أوال: ماهية البرنامج األوروبي لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

يعترب الربنامج األورويب لدعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة إحدى االدوات املالية اليت أقرها االحتاد األورويب يف إطار 
لمسامهة يف تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعاين من املشاكل يف جماالت اإلنتاج، التسيري اتفاقية الشراكة األورو جزائرية ل

 .التمويل، االتصال...إخل

هو برنامج ثنائي ممول بالتعاون بني  تعريف البرنامج األوروبي لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: .1
واملتوسطة والصناعة التقليدية )وزارة الصناعة واملناجم حاليا( ميتد الربنامج على فرتة قدرها اللجنة األوروبية ووزارة املؤسسات الصغرية 

 20مخس سنوات ويهتم هذا الربنامج باملؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة هبدف الرفع من قدرهتا التنافسية واليت تشغل أكثر من 
صناعية لتمكينها من الصمود أمام املؤسسات األجنبية املنافسة خاصة عاماًل، وتنشط يف القطاع الصناعي أو قطاع اخلدمات ال

 األوروبية.
 2يتميز هذا الربنامج مبا يلي: مميزات البرنامج: .2
برنامج مشرتك ما بني اللجنة األوروبية ووزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية اجلزائرية ووزارة الشؤون  -
 اخلارجية.
بطلب من وزير املؤسسات  2008، وقد مدد إىل سنة 2007إىل ديسمرب  2002سنوات من سبتمرب  5ج مدة الربنام -

 الصغرية واملتوسطة.
 مقره اجلزائر العاصمة وله مخس فروع: اجلزائر العاصمة، عنابة، غرادية، وهران، سطيف. -

                                                           
1
 :Olivier de Velp, Recueil des Fiches sous sectorielle, Ed : EDPME, Alger, 2007, p02. 

2
 :Abdelkrim Boughadou, Accord d’association entre l’algérie et l’union européenne, ce que vous devez savoir, 

ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Octobre 2005, p32. 
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مليون أورو أي بنسبة  57الحتاد األووريب مليون أورو، تبلغ مسامهة ا 66.445تقدر امليزانية املخصصة هلذا الربنامج بـ  -
مليون أورو فهي مسامهة الصغرية واملتوسطة املنخرطة  4.125أما  %8مليون أورو بنسبة  5.32وتساهم الدولة اجلزائرية بـ  85.7%

 .%6.2واملستفيدة من الربنامج وبنسبة 
غاالهتم واهتماماهتم وذلك بطرح التساؤالت نشعلى ا من خالل التعرفخياطب هذا الربنامج أرباب العمل واملسيريين  -

 1التالية:
 كيف يتم حتفيز املؤسسات ملواجهة التحديات اجلديدة؟ 
 هل جيب االحتفاظ بنصيب السوق احلايل أو الدخول إىل أسواق جديدة؟ 
  ستعداد ملواجهة املنافسة؟االهل تبحث املؤسسة على 

املمضي بني اللجنة األوروبية واحلكومة تخدام اجراءات اتفاق التمويل هبيكل تنفيذي واداري مكلف باسيتميز هذا الربنامج  -
أوروبيني(، وهذه  4خبري جزائري و 21خبري دائم ) 25تتكون من  UGPاجلزائرية وعلى إثره مت إنشاء وحدة لتسيري الربنامج تسمى 

 2ثل نشاطها يف املهام التالية:ملحقة ومقرها اجلزائر العاصمة ويتم 12الوحدة تتدخل عل كامل الرتاب الوطين هلا 
 .تقوية القدرات التنافسية للمؤسسات وتسهيل انتقال املعلومات 
 .دعم خلق شركات مالية متخصصة 
 .دعم حميط املقاوالت مبساندة املؤسسات واهليئات اليت هتتم بتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 : ن: يستفيد من الربنامج كل مشروط االستفادة من البرنامج .3

 :واليت تتوفر فيها الشروط التالية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية الخاصة: .1.3
املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة باإلنتاج الصناعي واخلدمات اليت هلا عالقة بالصناعة والعاملة يف النشاطات الصناعية  -
، النسيجو  صناعة االلبسة، صناعة مواد البناء، الصناعة االلكرتونية، انيكيةالصناعة الكيميائية، الصناعة امليك، الصناعة الغذائية 3التالية:

 صناعة اخلشب خدمات صناعية.، صناعة اجللود، التعبئةو  صناعة لوازم التغليف
 أن يكون هلا نشاط لثالث سنوات على األقل. -
 عامل أو أكثر. 20أن يكون لديها عمال دائمني يف حدود  -
 رأس ماهلا االجتماعي باسم شخص طبيعي أو معنوي جزائري اجلنسية. من %60أن يكون على األقل  -
 أن تكون املؤسسة مسجلة على الصعيد اجلبائي ومنخرطة يف صندوق الضمان االجتماعي خالل الثالث سنوات األخرية. -
من طرف االحتاد ميول  %80من التكلفة اإلمجالية للتدخالت املتوقعة ألجل التأهيل و %20االلتزام بدفع مشاركة قدرها  -

 األورويب. 
تتمثل هذه اهليئات يف البنوك واهليئات املالية واملشرفني اخلواص الذين يهدفون  الهيئات المالية والمشرفين الخواص: .2.3

إىل خلق وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة بصفة عامة وباستخدام أدوات جديدة مثل قرض اإلجيار ورأس املال املخاطر، أو كل 
اختيارية للقرض البنكي املوجه للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحىت تتحصل هذه اهليئات على الدعم من طرف هذا الربنامج أداة 

 4جيب أن تقوم مبا يلي:

                                                           
 .42سابق، ص:برين ميلود، مرجع  1
 .285إكرام مياسي، مرجع سابق، ص: 2

3 :Rapport de Synthèse, l’analyse de l’impact de la mise à niveau sur les entreprises industrielles algérienne, 

juillet 2006, p07.   
داخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول ، مأثر الشراكة األوروجزائرية على تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: نوري منري، 4

 .876، ص 2006أفريل  17/18جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، يومي  ،العربية"
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 تقدمي مشروع كامل إلنشاء شركة مالية تكون مطابقة للتشريعات والتنظيمات السارية املفعول. -
 ائي واالجتماعي.أن تكون الشركة مسجلة على املستويني اجلب -
 من التكلفة اإلمجالية والباقي يدفع من طرف االحتاد األورويب. %20أن تلتزم بدفع  -

: يضم هذا الربنامج كل الوحدات العمومية واخلاصة اليت الهيئات وأجهزة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .3.3
ىت يقدم هلا الدعم من طرف هذا الربنامج جيب أن تقوم مبا هلا القدرة على ترقية، دعم ومساندة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وح

 1يلي:
 تقدمي مشروع موجه لتحسني ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف شكل دعم قانوين، جتاري، إداري، نقايب ومتخصص. -
 تقدمي مشروع موجه خللق خدمات سوقية وغري سوقية جديدة لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 عرض بتنويع التكوين، وحتسني العرض اخلاص بالنوعية.حتسني ال -
 االلتزام بالتشريعات والتنظيمات السارية املفعول. -
 يدفع من طرف االحتاد األورويب. %80من التكلفة الكلية والباقي  %20االلتزام بدفع  -

  EDPME  البرنامج األوروبي لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ثانيا: أهداف ومحاور

 مؤسسة صغرية ومتوسطة 3000لقد كان اهلدف من الربنامج األورويب لدعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو تأهيل 
 وذلك من خالل ثالث حماور رئيسية.

 2: تقسم أهداف الربنامج إىل هدف إمجايل وأهداف خاصة كما يلي:أهداف البرنامج .1
   تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاع اخلاص فقط : ويتمثل يف تأهيل وحتسنيالهدف اإلجمالي 

 ليساهم جبزء كبري ومهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للجزائر.
 وتتمثل فيما يلياألهداف الخاصة :: 

لناشطة يف تطوير قدرات املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة لتتكيف مع متطلبات اقتصاد السوق باستثناء املؤسسات ا -
 اجملال التجاري.

 حتسني طرق احلصول على املعلومة املهنية لرؤساء املؤسسات واملتعاملني االقتصاديني يف القطاع العام واخلاص. -
 الصغرية واملتوسطة. تاإلشباع اجليد لالحتياجات املالية للمؤسسا -
 املنشآت واملنظمات. باالعتماد علىتطوير احمليط املقاواليت  -
يئات احلكومية لوزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مؤسسة تسيري املناطق على التكفل بانشغاالت هذه الفئة مساعدة اهل -

  3من املؤسسات.
 4تتمثل اهتمامات ونشاطات الربنامج يف احملاور الثالثة اآلتية: محاور ونشاطات البرنامج:  .2
 يكون من خاللو  : الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالمحور األول : 

 التشخيص الشامل للمؤسسات متبوعا بعمليات التأهيل. -

                                                           
 .876املرجع السابق، ص:  1
 مرجع سابق،، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصاديةلبرنامج ميدا دراسة تقييمية –تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر غدير امحد سليمة، :  2

 .73ص
 .115بوهيدل سليم، مرجع سابق، ص: 3
 .117: غبويل أمحد، مرجع سابق، ص4
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 صياغة خمططات التمويل املوجهة للحصول على قروض بنكية. -
 عمليات تكوين وتدريب موجهة بالدرجة األوىل ألصحاب مسريي املؤسسات. -

 :سات الصغيرة مساعدة المؤسسات والهيئات المالية التي تقدم الدعم المباشر للمؤس المحور الثاني
 :وذلك من خالل والمتوسطة

 مساعدة املؤسسات املالية يف تطوير وسائل متويل موجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 إنشاء صندوق لضمان القروض من شأنه مساعدة املؤسسات يف متويل خمططاهتا االستثمارية. -

 :اشر للمؤسسات تقدم الدعم المبمساعدة المؤسسات والهيئات العمومية الخاصة التي  المحور الثالث
في إطار تلبية حاجيات وانشغاالت ت املهنية ومجعيات أرباب العمل، فويتم ذلك من خالل تقوية ودعم اجلمعيا الصغيرة والمتوسطة

املؤسسات الصغرية واملتوسطة مت وضع إجراءات هتدف إىل حتسني معاهد التكوين، ممثلي الشبكة الوطنية للمعلومات، من خالل 
 1تنظيم الندوات وامللتقيات للتعريف بالربنامج، املعاهد العمومية واإلدارات املركزية.

بتجسيد حماور الربنامج من خالل اخلرباء الدائمني، باإلضافة إىل االستعانة خبرباء   UGPحيث تقوم وحدة التسيري
سنوات فلقد انطلق الربنامج يف  5نامج تقريبًا مدة ومستشارين لالستفادة من خرباهتم وتوظيفهم بصورة مؤقتة، واستغرق تنفيذ الرب 

إال أنه وجد الظروف غري مهيئة للعمل بسبب غياب املوارد املالية  2000ظروف سيئة، حيث وصل فريق اخلرباء األول يف أكتوبر 
واليت قامت بإمتام عمليات ، إال أنه مت تشكيل خلية التحويل واالستدامة 2007واملقر اإلداري ليتم االنطالق الفعلي يف سبتمرب 
 2008.2التأهيل املتبقية لبعض املؤسسات على مدار سنة 

 إن اجملاالت اليت اهتم هبا الربنامج يف تأهيله للمؤسسات الصغرية واملتوسطة تتمثل فيما يلي: مجاالت البرنامج: .3
لى التموقع االسرتاتيجي املناسب واملرتقب التنمية اإلسرتاتيجية وذلك من خالل صياغة إسرتاتيجية منو املؤسسة مع الرتكيز ع -

 للمؤسسة.
 إدخال وظيفة التسويق. -
 تأهيل الوظيفة اإلنتاجية بإدخال وظيفييت الصيانة والرقابة على اجلودة.  -
 الرفع من الكفاءة اإلدارية للمؤسسة بالرتكيز على التنظيم. -
 مي املعلومات الصادقة.االهتمام بالوظيفة املالية واحملاسبية مع الرتكيز على ضرورة تقد -
 االهتمام بوظيفة مراقبة التسيري. -
 االهتمام بوظيفة التموين واملشرتيات مع الرتكيز على إدارة املخزون. -
 االهتمام باجلودة من أجل القدرة على التصدير. -

 ويعتمد الربنامج يف جماالت تدخله على ما يلي:

 التشخيص األويل والتشخيص. -
 عمليات إعادة التأهيل. -
 طط األعمال.خم -
 عمليات التكوين. -

                                                           
 .284إكرام مياسي، مرجع سابق، ص : 1
 .117غبويل أمحد، مرجع سابق، ص: 2
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 دعم املعلومة. -
 البحث عن الشركاء. -
 دعم خمطط التمويل. -
 احلث على خلق صناديق لضمان القروض وتسيريها. -

 EDPME  البرنامج األوروبي لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةثالثا: إجراءات عمل 

دخول لتوسطة يف تنفيذه على دراسات وحتقيقات لتحفيز املقاولني ليعتمد الربنامج األورويب لتطوير املؤسسات الصغرية وامل
 ضمن إجراءات التأهيل وحتليل التشخيصات.

صنيف املؤسسات مت ت :EDPMEتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر حسب برنامج  .1
 إىل ثالث أنواع: EDPMEالصغرية واملتوسطة يف اجلزائر حسب الربنامج 

 رة والمتوسطة المعروفة بحالة  استكانة أو البقاء على قيد الحياة:المؤسسات الصغي .1.1

PME/PMI en situation de passivité et survie 

تقبل على استثمارات تنموية  اسرتاتيجية، وهي مؤسسات نادرة ليس هلا رؤية EURLهي مؤسسات عائلية من نوع 
الصغرية واملتوسطة اجلزائرية وأغلبها يعاين صعوبات مالية وهي صغرية جدا وهذا النوع من املؤسسات ميثل أغلبية املؤسسات ، 1جديدة

 ومتموقعة يف أسواق ذات قيمة مضافة ضعيفة.

توجه رفض أي يعترب نفسه غري معين بالنسبة لنشاطات التأهيل، فهو  سة ال يفكر يف مستقبل مؤسسته لديهمسؤول املؤس
ذا النوع من املؤسسات يتطلب قبل كل شيء جمهودات يف اإلعالم والتكوين إلقناع مهتم حبل املشاكل اليومية، ومنه فإن تأهيل ه

 2املسؤول األول بفائدة التأهيل.

 PME/PMI en situation de croissanceالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعروفة بحالة النمو:  .1.2

ظائف التسويق واالتصاالت غري موجودة، هذا للمسؤول وخطة للتنمية، و  اسرتاتيجيةهي مؤسسة عائلية، تتميز بغياب رؤية 
النوع من املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال يعاين من صعوبات مالية ألنه يعمل يف السوق اجلهوي والوطين ونادرا يف السوق اخلارجي 

ن هذه الوضعية لن رؤساء هذا النوع من املؤسسات مقتنعني بأ 3وهذا النوع من املؤسسات يبحث يف زيادة املبيعات واإليرادات.
تستمر وجيب التحضري للتغيري، إال أن لديهم صورة انتهازية فهم ال يؤكدون انضمامهم لربنامج التأهيل، أو ينسحبون أحيانا بعد عملية 

اط التشخيص أو بعد أول نشاط تأهيلي، لذا فإن تأهيل هذا النوع من املؤسسات موجه أساسا إلعادة التنظيم للهياكل الوظيفية وألمن
 التسيري.

 

 

                                                           
1
 :Des Résultats et une Expérience à Transmettre, Euro Développement PME, Alger, Décembre 2007, p04. 

  مرجع سابق،،، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصاديةدراسة تقييمية لبرنامج ميدا –المتوسطة في الجزائر و  تأهيل المؤسسات الصغيرة: غدير امحد سليمة،  2
 .84ص

3
 :Des résultats et une expérience à transmettre, op cit, p04. 
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 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعروفة بحالة امتياز أو تنافس:  .3.1

PME/PMI en situation de compétitivité / en situation d’excellence  

واضحة حىت وإن مل تكن دائما رمسية، تعتمد على  اسرتاتيجيةوهي عبارة عن شركة، مسؤول املؤسسة هنا تكون لديه رؤية 
، هذا النوع من املؤسسات ميثل األقلية ومنه فهي تعرف بوضعية مالية مرضية تنظيمها 1املصريف وعلى املستثمرين اآلخرينالتمويل 

احلصول على شركات يف نفس الوقت أو إىل التصدير، نوعية و وتسيريها حديث، تبحث دوما عن تنمية نصيبها يف السوق احمللية 
 املساواة مع الشركات املشاهبة هلا يف اخلارج.منتجاهتا وتنافسيتها تضعها يف مستوى 

رؤساء هذا النوع من املؤسسات لديهم سلوك إداري وتقين داخل مؤسساهتم أما بالنسبة للتأهيل، فاالخنراط قوي وسريع 
 ومتجدد، كما أنه موجه للتطوير والتنويع والبحث عن شركاء وكذا غزو أسواق جديدة.

 من خالل اجلدول التايل: EDPMEسسات الصغرية واملتوسطة حسب برنامج وميكن توضيح خصائص تصنيفات املؤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
  :Op cit, p04. 
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 EDPME(: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب برنامج 73جدول رقم )ال

 المميزات
المتوسطة المعروفة و  المؤسسات الصغيرة

 بحالة استكانة
المتوسطة و  المؤسسات الصغيرة

 المعروفة بحالة نمو
المتوسطة المعروفة و  ات الصغيرةالمؤسس

 بحالة امتياز

 الحالة القانونية
، نادرا ما تكون EURLمؤسسة عائلية، من نوع 

 شركة.

 دائما عبارة عن شركة. أغلبيتها حتت اسم شركة.، هلا خاصية عائلية

ملكية 
 المؤسسة

هناك اختالط يف ملكية املؤسسة بني صاحب 
 العمل والعائلة.

ط يف ملكية املؤسسة بني هناك أحيانا اختال
صاحب العمل والعائلة،وأحيانا أخرى عدم 

 ارتباط بينهما.

ال يوجد اختالط يف ملكية املؤسسة بني صاحب 
العمل والعائلة، ويف بعض األحيان يكون رئيس 

 املؤسسة مسري له أجر.

 طريقة التمويل

املصدر األساسي هو العائلة ودائرة األصدقاء، 
لذايت، أما البنوك تدخلها يكون الفوائد، والتمويل ا

نادرا، وهذه احلالة هي ميزة املؤسسة يف االقتصاد 
 .غري الرمسي

املورد االساسي: العائلة، دائرة االصدقاء، 
 قرض بنكي، متويل ذايت.

 املصدر األساسي، العائلة، التمويل الذايت، البنوك.

االنتماء إلى 
االقتصاد 
 الرسمي

ك تقصري يف التصريح املؤسسة مصرح هبا، لكن هنا
 برقم أعماهلا وكذا عماهلا املستخدمني.

الروابط جد قوية، فهي مؤسسة مصرح هبا 
لكن، هناك تقصري من ناحية التصريح برقم 

 أعماهلا أو بعماهلا املستخدمني.

الشركة تستعمل جيدا القوانني اجلبائية واإلدارية 
لتستفيد من املزايا القانونية، ولتحديد نتيجتها 

 بائية املثلى، العمال الدائمني عموما مصرح هبم. اجل

التسيير 
 االستراتيجي

صاحب العمل ليس له رؤية إسرتاتيجية وال مشروع 
 تنمية.

صاحب العمل يف أغلب األحيان ليس لديه 
عدم أي رؤية اسرتاتيجية وال مشروع تنمية 

قيامه بأعمال لتطوير السوق، ال يستخدم 
 االسرتاتيجية .املعلومات املهمة لتنمية 

رئيس املؤسسة لديه رؤية إسرتاتيجية واضحة، 
ولكن ليست دوما مشكلة، ال يرتب دائما 
معلومات دائمة حول قيادة ذات أداء فعال 

 ملؤسسة ذات أفق متوسط وطويل األجل.

تكلفة الوصول 
 إلى السوق

عموما التكلفة مرتفعة قليال، حيث أهنا تعمل يف 
 ،لة رأس املالضافة، قليقطاعات ضعيفة القيمة امل

 وغري طالبة للتعليم والتكنولوجيا اجلديدة. 

متغرية، لكنها يف أغلب األحيان مرتفعة بسبب  متغرية
 مستوى شروط األسواق املرغوبة.

 التنظيم

ال يوجد لديها هيكل تنظيمي، وال اجراءات مكتوبة 
هو الوحيد وال  وال قواعد تنظيمية، صاحب العمل

التأطري حمدود موجود فقط يف  ،ةيفوض أي مسؤولي
 وظيفة اإلنتاج.

وجود هيكل تنظيمي، لديها طرق وإجراءات 
رئيس املؤسسة ، مكتوبة وقواعد تنظيمية

يبحث دائما على أداة تسيري عالية األداء 
 ليخصصها لنفسه.

لديها هيكل تنظيمي، وإجراءات مكتوبة وقواعد 
تنظيمية عملية، نادرا ما يكون هناك تسيري 

 معلومات عرب االعالم اآليل. لل

غالبا ما يوجد تسيري للخزينة وامليزانيات  ال يوجد تسيري مايل، غياب امليزانيات التقديرية. التسيير المالي
 التقديرية. 

 تسيري مبسط للخزينة وعناصر امليزانيات التقديرية. 

 المحاسبة
تؤمن من قبل مكتب خارجي،حيث أهنم يرون أن 

وال تعترب ، وظيفة تصرحيية )الضرائب( احملاسبة لديها
 أداة للتسيري. 

تؤمن إما من طرف مكتب خارجي أو من 
قبل حماسب املؤسسة، هناك أحيانا عناصر 

 احملاسبة التحليلية.
 

 الشركة تشكل قسم إداري وحماسيب.
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 من اعداد الطالبة باالعتماد على:المصدر: 

- Programme D’appui aux Pme/pmi des resultats et une experience a transmettre, Rapport final - 

Euro Développement PME  - Décembre 2007,p p 11-14-15. 

 

 

 

 

 

 
 الموارد البشرية

صاحب العمل غري مهتم بتكوين مستخدميه وال 
 هنية.ال باملخططات املو  بتحفيزهم

وال يفوض أي ، صاحب العمل يعمل وحده
مسؤولية، ما عدا يف اجملال "التقين": االنتاج، 

 التوزيع، الصيانة...

رب العمل حماطا بفريق عمل، لكن تسيري املوارد 
 البشرية يبقى أويل.

 اإلنتاج
عدم التحكم يف تكاليف االنتاج، عدم وجود صيانة 

نتاج واملخزونات وقائية، غياب التنظيم يف تسيري اإل
 وكذا التموين.  

عدم وجود حتكم يف تكاليف االنتاج، هناك 
صيانة وقائية أكثر، تنظيم ابتدائي يف تسيري 

 االنتاج، واملخزون، والتموين.

عموما هناك حتكم جيد يف تكلفة االنتاج، وهناك 
صيانة وقائية وكذا تنظيم وتسيري لالنتاج واملخزون 

 والتموين .

حدة رأس 
 الالم

غالبا املنتجات مصنوعة كليا من املواد األولية احمللية، 
ومعدل التكامل جد ضعيف يف بعض القطاعات 

 الصناعية )التجميع، التغليف(.

 جد مرتفع. متوسطة.

 جد مرتفع. متغري.  .ضعيف معدل التكامل

تصدر بشكل دائم جبزء من رقم أعماهلا، أو الشركة  ليس لديها رقم أعمال تصدير. غياب رقم األعمال اخلاص بالتصدير. التصدير
 لديها خربة يف جمال التصدير.

القطاعات 
 الصناعية

جتهيزات اإلنشاء، اجللد واألحذية، صناعة األغذية 
 الزراعية، التجهيزات الكهرومنزلية

كل القطاعات مع وجود تفوق يف 
التجهيزات و ، البالستيك واإللكرتونيك

اء، النسيج، الكهرومنزلية، جتهيزات اإلنش
 األغذية الزراعية، الكيمياء، الصيدلة.

التجهيزات الكهربائية، الكهرباء، االلكرتونيك، 
التجهيزات الكهرومنزلية، امليكانيك، وخصوصا 

 الكيمياء والصيدلة.

 معرفة السوق
ال تعرف زبائنها، متزج بني معرفتها لسوقها واألسواق 

 اجملاورة هلا جغرافيا.

اليقظة يف السوق موجود، لكن استعمال قانون   
هذا النوع من املؤسسات ال تعرف دائما زبائنها 

النهائيني، بسبب استعمال نظام التوزيع القائم على 
 البيع باجلملة. 

 أو يف إطار احلصول عليها.، لديها شهادة األيزو   عدم وجود تسيري للنوعية. تسيير النوعية

جيدة، إال أن املعايري البيئية أو الطرق الصحية    عايري.ضعيف، عدم احرتام امل نوعية االنتاج
 واألمنية ال حترتم دوما.
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 1مت اعتماد ثالثة اسرتاتيجيات متتابعة ومتثلت فيما يلي:: EDPMEعمل برنامج  استراتيجية .2
يف مجيع أحناء البالد ويف كل القطاعات الصناعية ويف كل  االسرتاتيجية: مت اعتماد هذه التغلغل واالختراق استراتيجية -

 .2007واستمرت حىت منتصف  2004الربع الثالث من عام  يف االسرتاتيجيةوظائف املؤسسة، وقد مت تنفيذ هذه 
لتجاوز عراقيل التأخري يف تنفيذ الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مت اعتمادها : التوسيع استراتيجية -

يف الفروع اخلمسة )اجلزائر ولكسب اخنراط رؤساء املؤسسات يف الربنامج األورويب لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة املتواجدة 
 العاصمة، غرداية، وهران، سطيف، عنابة( واملسؤولة عن تنفيذ أنشطة التنقيب واالستكشاف يف املؤسسات ومتابعة كافة اإلجراءات.

ءات ومت اعتمادها للرتكيز على إجرا 2006 سنةيف الربع الثاين من  االسرتاتيجية: مت تنفيذ هذه التقوية والتعزيز استراتيجية  -
 املتابعة والدعم من جهة والرتكيز على متطلبات املؤسسات املنخرطة أكثر من املؤسسات األخرى يف برنامج التأهيل.

من التكلفة اإلمجالية  %80يتدخل الربنامج بطلب من املستفيد للتمويل بـ  : EDPMEمنهجية عمل برنامج  .3
 وتتمثل تدخالت الربنامج يف: 

 ضع احللول واستخدام الوسائل املقررة لصاحل املستفيدين.املساعدة التقنية من أجل و  -
 تكوين مؤهل، تأهيل تقين إضايف، تكوين متخصص وتكوين املكونني لصاحل املستفيدين. -
 تدخل على مستوى التجهيزات وتطبيقات املعلوماتية موجه إلنشاء مؤسسات مالية متخصصة. -
 و متويل التجهيزات واملعدات، لوازم الرتاخيص...إخل.الربنامج ال يتدخل على شكل مساعدات يف رأس املال أ -

 2تعتمد على عنصرين متكاملني مها: EDPMEإن املنهجية املعتمدة من طرف برنامج 

  تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالتحول االقتصادي يف ظل اتفاقية الشراكة األوروجزائرية وكذا التعرف على بنود هذه
 .السلبيات، املزايا...(الشراكة )اإلجيابيات، 

  التعريف بأمهية برنامجEDPME  بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، وذلك جلعلها قادرة على املنافسة يف
 أسواقها احمللية وكذا األجنبية بإنتاجها ملنتجات ذات مواصفات ومعايري دولية.

-Pré يف االنضمام للربنامج، ختضع بعدها إىل تشخيص أويل بعد التأكد من رغبة املؤسسة املستوفية لشروط الربنامج
Diagnostic :3جماين من قبل خرباء من الربنامج، يتم من خالله حتديد ثالث نقاط أساسية وهي 

 )...التعرف على املؤسسة عن قرب )نشاطها، عدد عماهلا، سوقها، إطاراهتا. 
 .التعرف على رئيس املؤسسة ملعرفة ثقافة املؤسسة 
 رف على إشكالية تنمية املؤسسة.التع 

يقوم اخلرباء بعد ذلك بتشخيص معمق للمؤسسة وحمليطها وصياغة خمطط تأهيل أويل مفصل شرط أن يكون مبسط وله أثر، 
من التكلفة اإلمجالية  %20وهذا ملا له من أثر إجيايب على زيادة إقناع مسؤول املؤسسة بفائدة التأهيل، حيث أن املؤسسة تساهم بـ 

 من تكلفة نشاطات التأهيل. %20لتشخيص، وكذا ل

                                                           
1
 :Op cit, p05. 

  مرجع سابق، ،، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصاديةدراسة تقييمية لبرنامج ميدا –المتوسطة في الجزائر و  تأهيل المؤسسات الصغيرةغدير امحد سليمة، : 2
 .87ص

3
 :Des Résultats et une Expérience à Transmettre, op cit, p05. 
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بعد القيام بعملية التشخيص والتعرف على املؤسسة عن قرب وحتديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، ومعرفة 
ء األسباب احلقيقية للمشكل الذي تعاين منه املؤسسة، يتم حتديد النشاط التأهيلي املناسب )حسب نوع املشكل( من قبل خربا

خمتصني سواء يف التسويق، اإلنتاج، التسيري، التمويل، التنظيم، اإلدارة...إخل،  وهذا يف ملف مدروس وحمدد بدقة للتكاليف واملهام 
 .الالزمة للعملية، يسمى هذا امللف مبلف املصطلحات املرجعية 

العلمي، اخلربة، الكفاءة...( بدورات ضمن شروط )املستوى  UGPمن طرف وحدة تسيري الربنامج  بعدها يقوم اخلبري احملدد
تكوينية ملسؤول املؤسسة وفريق عمله وهذا حسب نوع املشكل الذي تعاين منه املؤسسة، كما ميكن أن تكون الدورات التكوينية 

 مجاعية شرط أن تكون املؤسسات تعاين من نفس املشكل.

وميكن توضيح منهجية وآلية ، لتأهيل من طرف جلنة املتابعةمج ابعد إعداد امللف اخلاص بكل مؤسسة يتم متابعة تنفيذ برناو 
 عمل الربنامج من خالل الشكل التايل:
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 لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية EDPME(: منهجية 26الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل  ، ات االقتصادية في ظل اتفاق الشراكة األورو جزائريةمسار تأهيل المؤسسالعايب عبد الرمحان، و  بقة الشريف المصدر:
نوفمرب  14/ 13سطيف، يومي ، املتوسطة"، جامعة فرحات عباسو  على منظومة املؤسسات الصغريةو  انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائريو  حول "آثار

 .21، ص 2006

 اجراء لقاء اويل يف مقر املؤسسة

شروط االستفادة من الربنامجالتأكد من توفري   

 االتصال باملؤسسة بشىت الوسائل

 )هاتف، فاكس ، بريد(

 اشعار املؤسسة بعدم توفر الشروط الشروط متوفرة

 اجراء تشخيص مسبق من طرف الفرع اجلهوي

احمليطاالتفاق على اول عملية تأهيل انطالقا من نتائج التشخيص  

لمؤسسةلالفرع اجلهوي حترير مشروع اتفاقية من طرف مسؤول  

مراجعة الشروط او توقيف  قبول شروط االتفاقية
النظام املصريف و املايلالعملية  

احلث و التشجيع على االستثمار حترير دفرت شروط اجناز العملية ارساله اىل مكاتب االستشارة املعتمدين من طرف الربنامج  

جي العاماالسرتاتي صالتشخي االستشارةاستالم عروض مكاتب   

خمطط التأهيل و خطة التمويلاختيار االستشاري وفقا لدفرت شروط و لعروض املكاتب   

اجناز العملية مبا فيها تشخيص شامل و معمق للمؤسسة و حمليطها من طرف استشاري او فربق مكون من استشاريني اثنني )حملي و 
رافقة على خطة التأهيلللماورويب(  

تنفيذ و متابعة خمطط ن طرف الفرع اجلهوي و من طرف اخلبري على مستوى مقر الربنامجمتابعة اجناز العملية م
 التأهيل

 االنتهاء من اجناز العملية من طرف االستشاريني

من طرف خبري تابع للربنامج من احرتام االستشاريني لدفرت الشروط و من جناعة العملية التأكد  

املقبلة وفق نتائج التشخيص املعمق التأهيل املؤسسة حول عملية االتفاق بني خبري تابع للربنامج و مسري  

 نعم

 ال

 نعم

 ال
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 PME IIالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيا المعلومات واالتصال  المطلب الثاني: برنامج دعم

نوعا ما قررت  املقبولةبناءا على نتائجه و  ،EDPMEالربنامج األورويب لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة عند هناية 
ج جديد آخر بالتعاون معه والذي تضمن تقدمي الدعم احلكومة اجلزائرية مواصلة تعاوهنا مع االحتاد األورويب من خالل تطبيق برنام

املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل مساعدهتا ومرافقتها لتكييف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال إىل جانب 
ة، حىت تتمكن من دعم النوعية يف إنتاجها من خالل إرساء نظام اجلودة )النوعية( على مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسط

 االستفادة من االتفاقيات الدولية السيما مع اإلحتاد األورويب.

 PME IIبرنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيا المعلومات واالتصال أوال: ماهية 

و برنامج مشرتك بني اجلزائر إن برنامج دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتحكم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ه 
 واحلكومة اجلزائرية واالحتاد األورويب.

يعترب برنامج دعم املؤسسات الصغرية والتحكم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال  :PME IIتعريف برنامج  .1
ية واالحتاد األورويب مبيزانية تأهيلي يساعد على حتسني أدائها وتوسيع حصتها يف السوق، وهو برنامج ثنائي بني احلكومة اجلزائر  برنامج
ماليني أورو وذلك من خالل وزارة  4مليون أورو وتساهم اجلزائر بـ  40مليون أورو، حيث تساهم املفوضية األوروبية بـ  44قدرها 

اإلعالم واالتصال  الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار )وزارة الصناعة واملناجم حاليا( ووزارة الربيد وتكنولوجيا
إىل  2008مارس  03ووكاالت ومنظمات تعمل حتت وصاية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية، ومت حتديد فرتة الربنامج من 

 .2009ماي  09إال أن االنطالق الفعلي هلذا الربنامج كان يف  2014.1سبتمرب  02غاية 
على املؤسسات الصغرية واملتوسطة استيفاء  PMEIIج حىت يتم تنفيذ برنام : PME II شروط تنفيذ برنامج .2

 2الشروط التالية:
 .(أن تكون املؤسسات خاضعة للقانون اخلاص )مؤسسة خاصة -
 ( على األقل.02أن تكون املؤسسات يف حالة نشاط منذ سنتني ) -
األقل وحتقق رقم عامال على األقل، منها ثالث إطارات على  20بالنسبة للمؤسسات الصناعية جيب أن يكون لديها  -

 مليون دج. 100أعمال أكثر من 
 20عمال على األقل وأن حتقق رقم أعمال أكثر من  05بالنسبة للمؤسسات اخلدماتية املرتبطة بالصناعة أن يكون لديها  -

 مليون دج.
ات تعود األسباب الرئيسية لتنفيذ هذا الربنامج إىل نقص استعمال تكنولوجيا املعلوم :PMEIIدوافع برنامج  .3

فمن خالل دراسة أجريت حتت إشراف وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية ، طرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة واالتصال من
واملتوسطة وترقية االستثمار حول تقدير استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية واليت متثل 

مؤسسة جزائرية، واليت كشفت على النتائج  500ؤسسات اجلزائرية من خالل أخذ عينة للدراسة متثلت يف الغالبية العظمى من امل
 3التالية:

                                                           
1
 :Rapport de coopération union européenne-Algérie, Délégation de l’union européenne en Algérie, ED 2014, 

Alger, p21. 
2
 :Dossier de presse PMEII, Novembre 2012, Alger, p04. 

3
، 09جملة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد  "،  PME IIالصغيرة والمتوسطة في الجزائر مع التركيز على برنامج "سياسة تأهيل المؤسسات سهام عبد الكرمي، :  

 .147، ص2011
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فقط من املؤسسات غري اجملهزة  %16كما اتضح أن   %44.5قدر املعدل العام ألجهزة الكمبيوتر يف عينة الدراسة بـ  -
 بل القريب، أما الباقي فليس هلا أي رغبة يف ذلك.بأجهزة الكمبيوتر تنوي شراء أجهزة كمبيوتر يف املستق

تبني من خالل الدراسة أن املؤسسات اجلزائرية هي ضعيفة االتصال باالنرتنت، حيث بلغت معدالت االتصال باالنرتنت يف  -
سسات يف املؤ  %34يف حني بلغ هذا املعدل  %24، أما يف املؤسسات الصغرية فقد بلغ معدل %19املؤسسات املصغرة نسبة 

 املتوسطة، كما تتميز أغلب املؤسسات اجلزائرية بعدم توفرها على مواقع إلكرتونية.
هم تقنيني يف نفس  %5من العمال يف املؤسسات اجلزائرية هم مهندسني يف اإلعالم اآليل، و %1كشفت الدراسة أن  -

تكنولوجيا املعلومات واالتصال، من خالل التدريب من املؤسسات قامت بتعزيز رأمساهلا البشري يف جمال  %42اجملال، إضافة إىل أن 
 والتكوين.
حسب قطاع النشاط قد تبني أن قطاعات البناء والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية لديها أدىن مؤشرات استعمال  -

 لى املؤشرات.تكنولوجيا املعلومات واالتصال، أما قطاعات التجارة والتوزيع، النقل واالتصال واخلدمات فقد عرفت أع

من خالل هذه املعطيات يظهر أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية تعاين كثريا من التأخر، مما يستدعي االهتمام بتشجيع 
استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال من طرف هذه املؤسسات، وذلك نظرا للدور الذي تلعبه يف حتسني تنافسيتها ومنه تأهيلها 

 أفضل املستويات.لرتقى إىل 

 PME IIبرنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيا المعلومات واالتصال ثانيا: أهداف ومحاور 

الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف حتسني تنافسيتها وتأهيلها من املؤسسات يهدف هذا الربنامج من خالل حماوره إىل مساعدة 
لى حصتها يف السوق احمللية وتطويرها على الصعيد الدويل من خالل االستغالل اجليد جلميع اإلمكانيات أجل متكينها من احلفاظ ع

 اليت توفرها سياسة انفتاح السوق.

 1يرتكز هذا الربنامج على ثالث حماور رئيسية تتمثل فيما يلي: :PME IIمحاور برنامج  .1
  وذلك من خالل تقدمي الدعم التقين واعتماد سطةالمحور األول: الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتو :

 أساليب التسيري احلديثة ودعم إرساء أنظمة اإلبداع واليقظة التكنولوجية.
 :وذلك من خالل توحيد املقاييس، إصدار الشهادات، االعتماد، التقييس، وتوعية  المحور الثاني: دعم الجودة

 املطابقة. تقييم تطلبات اجلودة ودعم هيئاتمسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية مب
 :أي توفري الدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية من خالل دعم  المحور الثالث: الدعم المؤسساتي

وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار ووزارة الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، ووكاالت تطوير 
 ملؤسسات الصغرية واملتوسطة.ا

يهدف الربنامج إىل حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك من  :PME IIأهداف برنامج  .2
توحيد برامج التأهيل السابقة واحلالية لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية )املدروسة سابقا( من أجل حتقيق األهداف خالل 
 2التالية:

 لعمليات التأهيلية يف بقية القطاع.توسطة هبدف نشر أفضل املمارسات لالدعم املباشر للمؤسسات الصغرية وامل 

                                                           
1
: Dossier de presse PMEII, Op cit, p04. 

2
: Rapport de coopération union européenne-Algérie, Op cit, p21. 
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  دعم اجلودة هبدف إنشاء نظام للجودة والتقييس على مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك ضمن بعض جماالت
 دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 لتوفري الدعم املؤسسايت للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل املساعدة يف إنشاء وتعزيز  دعم وتطوير سوق اخلدمات
 املراكز التقنية الصناعية واجلمعيات املهنية.

 .مساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنخرطة واملستفيدة من برنامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 PME IIالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيا المعلومات واالتصال برنامج دعم ثالثا: مجاالت تدخل 

 1يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنشط يف القطاعات التالية: PMEIIيتدخل برنامج 

 الصناعة الكيميائية: من خالل فروع "الدوائية" والبالستيك. -
 ملؤسسات املصنعة للسيارات"، "الصناعات الدقيقة".الصناعة امليكانيكية والتعدين: من خالل فروع "ا -
 .الصناعة الغذائية: من خالل فروع "الشرب" و"حتويل احلبوب" -
 صناعة مواد البناء: من خالل فروع "املنتجات احلمراء صناعة اآلجر"، و"البالط والسرياميك". -
 الكهربائية واإللكرتونية: من خالل فروع "صناعة املعدات الكهربائية" و"صناعة السلع واملكونات االلكرتونية". الصناعة -
 صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال: من خالل جممعي للتكامل يف تطبيقات الربجميات. -

السابقة على االستفادة من الربنامج، وذلك من الصغرية واملتوسطة واليت تتوفر فيها شروط الربنامج  تحيث يتم حتفيز املؤسسا
خالل تعبئة استمارة الطلب واملتضمنة التعريف باملؤسسة من حيث النوع والوظائف ورقم األعمال، طلب التأهيل وقرار هيئات تنفيذ 

 ذي الربنامج.، حيث يتم معاجلة امللفات واملعلومات بسرية تامة من قبل منف05امللحق رقم  يف الربنامج، كما هو موضح

حيث يقوم ببعث خرباء على املدى القصري من أجل إجناز املهام  PME IIوفيما يتعلق بكيفية العمل مع برنامج 
االستشارية، والقيام بالدراسة والتدريب وذلك من خالل شبكة من مراكز اخلربة وبعد التأكد من توفر الشروط السابقة يف املؤسسات 

اإلطالع على السرية الذاتية جملموعة اخلرباء املقرتحة  من اجلا بعد إىل مراكز اخلربة ألجل البحث عن اخلرباء املستفيدة يتم توجيهها فيم
 يوم. 14( وذلك خالل فرتة 06)أنظر امللحق 

كما أن جماالت ختصص اخلرباء ختتلف حسب طبيعة العمل وقطاع نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة املستفيدة، وعليه 
  2يتدخلون حسب حماور الربنامج يف اجملاالت التالية: PME IIاملعتمدون من برنامج  فاخلرباء

: يتدخل اخلرباء يف إسرتاتيجية وتنظيم املؤسسات، املوارد البشرية، املالية الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -
 واحملاسبة، أنظمة املعلومات، اإلنتاج، التسويق، نظم اإلدارة...

 ويتدخل اخلرباء يف إسرتاتيجية وسياسة اجلودة، توحيد املواصفات، إصدار الشهادات... لجودة:دعم ا -
ويتدخل اخلرباء يف الدراسات االقتصادية والتنظيمية أو املوضوعية، التطورات املؤسساتية واالقتصادية  الدعم المؤسساتي: -

 اجيية والتدريب املهين وهياكل دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة.والتنظيمية، تكنولوجيا املعلومات واالتصال، االستشارات االسرت 
 وذلك من خالل تنفيذ الربامج اإلسرتاتيجية خطة االتصال للربنامج. سوق االتصال: -

                                                           
1
 :Dossier de presse PMEII, Op cit, p04. 

2
 :PMEII, Candidature PME, Site Internet : www.algerie-pme2.dz, Consulte le 21/11/2014 à 19:30. 

http://www.algerie-pme2.dz/
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يقوم بإرسال سريته الذاتية املوضحة يف امللحق رقم  PME IIوعليه فإن أي خبري جزائري أو دويل مهتم بالعمل مع برنامج 
 اكز اخلربة احملددة من طرف الربنامج موضح فيها املهارات واخلربات العملية املتوافقة مع االحتياجات احملددة واملطلوبة.إىل مر  06

 GIZالمطلب الثالث: برامج الهيئة األلمانية للتعاون التقني 

، والذي GIZاألملانية للتعاون التقين  سنة، جند برنامج اهليئة 40يف إطار التعاون الثنائي بني اجلزائر وأملانيا والذي يعود إىل 
نشاط  41لديه أكثر من  GIZ، وحاليا 1993، حيث كان ممثل من قبل مكتب واحد سنة 1974يعمل يف اجلزائر منذ سنة 

 .خرباء أجانب ومتخصص مدمج يف مركز اهلجرة الدولية والتنمية 8تعاوين يف اجلزائر و

 DEVED لمستدامة التنمية االقتصادية ابرنامج أوال: ماهية 

يف إطار سعي اجلزائر لدعم املؤسسات خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة مت االتفاق يف إطار الشراكة التقنية اجلزائرية 
والذي يهدف إىل العمل على الرفع من  DEVED"التنمية االقتصادية املستدامة"  مج اجلزائري األملايناألملانية على تنفيذ الربنا

ؤسسات الصغرية واملتوسطة وتأهيلها من أجل التقليل من املنتوجات املستوردة وحماولة إقحامها يف األسواق األجنبية وذلك تنافسية امل
 من خالل نشاطات التكوين املستمر.

لتحسني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة  هذا الربنامجمت إعداد  :DEVEDتعريف برنامج  .1
عاماًل، وذلك من خالل أربعة حماور فهو موجه ملعاجلة املشاكل اليت تعيق تطور املؤسسات الصغرية  20على األقل  اجلزائرية واليت تضم

واملتوسطة، وذلك من خالل نشاطات التكوين املستمر، كما يشجع على تطوير اهلياكل وقدرات التدخل يف خلق بيئة تنافسية للقطاع 
ولقد  1نامج الوطين للتأهيل للحكومة اجلزائرية وتعزيز أوجه التعاون مع هياكل الدعم احلالية،اخلاص اجلزائري وذلك من خالل دعم الرب 

 .2006إىل غاية جانفي  2000انطلق هذا الربنامج يف جانفي 
: تعترب وزارة املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة والوكالة اجلزائرية اهليئة DEVED المساهمين في برنامج .2
وسط البالد جند الغرفة اجلزائرية للتجارة  ، ففينامج باإلضافة إىل معاهد التكوين يف التسيري وجند مراكز الدعم اجلهويةاملنفذة للرب 

يف و  ،جلهة الغربية جند معهد تطوير املوارد البشرية، واملركز الدويل بوهرانأما اوالصناعة واملعهد الدويل للمنامجنت واملعهد العايل للتسيري، 
 د املعهد العايل للتسيري بعنابة ويف اجلنوب جند املعهد العايل للتسيري بورقلة.الشرق جن

كما قدمت معاهد جديدة ملفات ترشحها، وتلقى واحد منها رد إجيابيا من قبل الوزارة الوصية واملساعدة التقنية 
PME/GIZ .وهذا املعهد موجود بسطيف 

نادي املقاولني والصناعيني بالبليدة ومجعية صناعي العتاد االلكرتوين بالرويبة أما بالنسبة للجمعيات ذات الطابع املهين فنجد: 
 GIZ.2واجلمعية املهنية  للصناعيني بواد ميزاب غرداية، وبالنسبة للمساعدة التقنية جند اهليئة األملانية للتعاون التقين 

 DEVEDالتنمية االقتصادية المستدامة  برنامج ثانيا: محاور وأهداف 

يف حماولة حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية اخلاصة  DEVEDثل اهلدف الرئيسي لربنامج يتم
 مناطق وذلك من خالل أربعة حماور أساسية. 10يف 

                                                           
1
 :Le portfolio de la GIZ en Algérie, Répondre aux défis de l’environnement et du développement durable, GIZ, 

2014, p01.     
 .877:نوري منري، مرجع سابق، ص 2
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 1وتتمثل يف ما يلي: :DEVEDأهداف برنامج  .1
ميكن أن تكمل السياسات واالسرتاتيجيات  إنشاء وتطوير مناهج جديدة لتشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت -
 القائمة.
 املسامهة يف ترقية االبتكار ملواجهة احتياجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 إنشاء وتطوير مؤسسة مالية خاصة من شأهنا توفري التمويل الالزم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت يستهدفها الربنامج. -
 توسطة القتحام أسواق أجنبية.تأهيل املؤسسات الصغرية وامل -
إنشاء نوع من املهنية واإلتقان من خالل التوجيه واإلرشاد والتكوين يف ميادين التسيري، واالعتماد على مراكز الدعم اجلهوية  -

 وحتسني الطلب من خالل حث املؤسسات الصغرية واملتوسطة على طلب خدمات مراكز الدعم.
 الربنامج فيما يلي:تتمثل حماور : DEVEDمحاور برنامج  .2
 وذلك من  دعم وتعزيز السياسات واالستراتيجيات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المحور األول

 :خالل
 حتليل حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملسامهة يف التغيري اهليكلي لنسيج هذه املؤسسات. -
 دعم القطاع اخلاص. -
 سيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة.ترقية التكنولوجيا اجلديدة وحتسني ت -
 إنشاء نظام املعلومات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 املسامهة يف إضفاء الطابع الرمسي يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة العاملة يف القطاع غري الرمسي. -
 ترقية االقتصاد اجلهوي واحمللي. -
يدة وأدوات تطوير للجمعيات املهنية وغرفة التجارة وغرف احلرف وضع مقرتحات تتعلق باملشاريع السياسية واملمارسات اجل -
 واملهن.

 وذلك من خالل  المحور الثاني: تطوير الخدمات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع االبتكار: 
إدارة الربنامج مع إنشاء دعم وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف تنفيذ الربنامج الوطين للتأهيل من خالل التسيري التقين و  -

 نظام الرصد والتقييم...
 تطوير سوق اخلدمات اخلاص باملؤسسات الصغرية واملتوسطة )العرض والطلب(. -
 دعم وتطوير نظام املعلومات االقتصادية والوثائقية واإلحصائية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 سطة.تطوير شبكة تعاون وتبادل ما بني املؤسسات الصغرية واملتو  -
 إعالم وحتسيس ومرافقة مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة خاصة فيما يتعلق بكيفية احلصول على القروض. -
 تنمية قطاعات اإلنتاج احمللية.  -
 دعم األعمال اليت متلكها وتديرها املرأة أي تعزيز جوانب املساواة بني املرأة والرجل. -

 يتم االستفادة من اخلربة املالية لـ  سات الصغيرة والمتوسطة:المحور الثالث: تحسين الخدمات المالية للمؤس
GIZ  لتطوير النظم املالية وإنشاء مؤسسة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة باملشاركة مع اهليئات الوطنية واليت من شأهنا احلصول

 على التمويل من خالل:
 دراسة الطلب والعرض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. -

                                                           
1
 :Programme algéro-allemand « Développement économique durable », p01. Site d’internet : www.andpme.dz, 

consulte le : 23/11/2014 à 22:00. 

http://www.andpme.dz/
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 لطبيعة القانونية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وفقا للمتطلبات التنظيمية والقانونية.تطوير ا -
 إعداد خطة عمل ووضع إسرتاتيجية لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 البحث عن املرافقة اخلارجية  للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 .GIZجتنيد املستثمرين الشركاء يف برنامج  -
 واملوظفني يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية. تدريب اإلطارات -

 :لألمهية اليت تنطوي عليها اجلمعيات واهليئات  نظرا المحور الرابع: دعم الجمعيات المهنية ومنظمات أرباب العمل
املشاريع  مت تبين العديد من DEVEDواملنظمات يف حتسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومن خالل حماور برنامج 

لتحسني تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتنمية مواردها البشرية وتشجيع االبتكار من أجل توفري مناصبا الشغل وحتقيق منو 
 1اقتصادي واجتماعي ومن بني هذه املشاريع نذكر ما يلي:

ت والقدرات واهلياكل التنظيمية مشروع دعم اجلمعيات املهنية ومنظمات أرباب العمل: والذي يهدف إىل تعزيز املهارا -
مليون  2.3بغالف مايل قدر بـ  2008سنة  DEVEDللجمعيات وتطور اخلدمات ولقد مت دمج هذا املشروع ضمن برنامج 

 أورو.
(: هو برنامج موجه لرتقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل PME/ Conformمشروع إرشاد وتكوين ) -
 ماليني أورو. 3نا مرشدا بتكلفة إمجالية عو  250متخصص و 50تكوين 
بغالف مايل  2007: يهتم بالتكوين واإلبداع والتمويل انطلق سنة ARCمشروع مرافقة املؤسسات وتقوية التنافسية  -

 مليون أورو. 7.5
حيز  : وهي عبارة عن جمموعة منظمات إنتاجية متواجدة يفSPLوأنظمة اإلنتاج احمللية  Clusterالتجمعات الصناعية  -

تعاون بني متعاملني ومنتجني يف نفس القطاع واملتمركز يف نفس املوقع اجلغرايف من أي مكاين معني وتنشط يف نفس امليدان املهين، 
أجل خلق كيان ذو قوة تنافسية وبالتنسيق مع مجيع املتعاملني سواء االقتصاديني كاملؤسسات اإلنتاجية واخلدماتية، أو االجتماعيني  

 حث أو احملليني كالسلطات واهليئات املختصة.كمراكز الب
: حدد هذا الربنامج املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت ميكن هلا االستفادة من عملية DEVEDمجاالت برنامج  .3

   2التأهيل كما يلي:
 ية:عامل يف الفروع التال 250إىل  50تستفيد من هذا الربنامج املؤسسات الصناعية املتوسطة واليت تتكون من  -
 .صناعة احلديد والصلب وامليكانيك 
 .الصناعات الفالحية الغذائية 
 .الصناعات الكيميائية الصيدالنية 
 صناعة مواد البناء. 
من طرف الشباب يف إطار الوكالة  واملنشأةعمال  10إىل  1يستفيد من هذا الربنامج املؤسسات الصغرية املكونة من  -

 ك.الوطنية لدعم تشغيل الشباب وما شابه ذل
بالنسبة خلدمات مركز الدعم للمؤسسات الصناعية املتوسطة يتم إعداد جمموعة من اآلراء والتوصيات يف ميدان التسيري واليت  -

 تتعلق أساسا بوظائف املؤسسة التالية: )اإلدارة العامة، اإلنتاج، التسويق، التوزيع، تسيري املوارد البشرية، اإلدارة املالية(.

                                                           
 .167حسني حيي، مرجع سابق، ص: 1

2
 :  ONUDC, Diffusion de la démarche cluster dans trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), Centre 

International de Vienne, 2013, p08. 
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ساعة من احملاضرات  200كز على إقامة ملتقيات من أجل تأهيل قدرات التسيري لدى مسريي املؤسسة )كما تعتمد هذه املرا 
 أشهر من امللتقيات(، فيما خيص تقنيات وطرق التسيري، التفكري االسرتاتيجي، تطوير ثقافة التسيري واإلدارة. 9و

سات بالنسبة للشباب املشرف على تنفيذ املشروع، وبالنسبة للمؤسسات الصغرية يتم تقدمي دروس تكوينية يف إنشاء املؤس -
 واملستفيدين من القروض املصغرة، كما يتم متابعة إنشاء املؤسسات بإنشاء فرق مساعدة وتكوين مرشدين.

 GIZلهيئة األلمانية للتعاون التقني لثالثا: البرامج المرافقة 

حلفاظ على البيئة واالستخدام األمثل واملستدام للموارد الطبيعية، ماية وااحلإن التعاون اإلمنائي اجلزائري األملاين ركز على  
 واحلوكمة البيئية والتكيف مع تغريات املناخ ذلك من أجل تعزيز وترقية العمالة يف إطار اقتصاد مستدام.

ة بيئية متطورة ومنه واهلدف من ذلك هو احلفاظ على النظم البيئية واملوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي من خالل تنفيذ سياس
 تطوير االقتصاد متاشيا مع البيئة.

التشريعات البيئية تدرجييا من خالل احملاور التالية: إدارة النقابات وإعادة التدوير،  بتطويروعليه قامت احلكومة اجلزائرية 
من خالل برامج مت اعتمادها يف إطار التعاون  ذلكو  التكيف مع تغريات املناخ، التوظيف، املقاوالتية، احلوكمة البيئية وتعزيز دور املرأة

 اجلزائري األملاين، وهذه الربامج مسرية من قبل الوزارة االحتادية األملانية للتعاون االقتصادي والتقين.

وزارة التهيئة العمرانية والبيئة يف و  GIZهو برنامج ثنائي بني  برنامج تسيير الموارد الطبيعية وتغير المناخ والطاقة: .1
 .2015إىل غاية مارس  2011( مت حتديد فرتة إجنازه من أكتوبر MATEجلزائر )ا

واهلدف من هذا الربنامج هو حتسني الظروف واألدوات والقدرات لتعزيز الطاقات املتجددة ومحاية املناخ واحلفاظ على املوارد 
 1ية:حيث يقوم هذا الربنامج باملهام التال، ها على حنو مستدامالطبيعية واستخدام

 توعية اجملتمع املدين وتعزيز كفاءات احلكومة. -
دعم وتطوير اسرتاتيجيات وأدوات التخطيط، والعمل على تنفيذ سياسة وطنية للتسيري املستدام للموارد الطبيعية ووضع خطة  -

 عمل وطنية للحفاظ على البيئة.
 ة بني القطاعات.تنمية اخلطة الوطنية للمناخ يف اجلزائر بالتشاور مع جلنة وزارية مشرتك -
 تنمية القدرات لدمج متطلبات كفاءة الطاقة. -

ووزارة الصناعة واملناجم مت  GIZوهو برنامج ثنائي بني  برنامج االبتكار والتنمية المستدامة للمقاوالتية والتوظيف: .2
عدد كاف من مناصب فالتحدي الرئيسي لالقتصاد اجلزائري هو توفري  2016إىل مارس  2013حتديد فرتة إجنازه من ديسمرب 

الشغل وهلذا مت تبين الربنامج خللق فرص العمل من خالل تشجيع االبتكار للمقاولني وحتقيق التنمية املستدامة واحمللية، حيث يقوم هذا 
 2الربنامج باملهام التالية:

 تقدمي اخلدمات للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الناشئة. -
 توفري شبكات االبتكار. -
 ون واحلوار اإلمنائي لتعزيز االبتكار واملقاوالتية.التعا -

                                                           
1
 :Le portfolio de GIZ en Algérie, op cit,p02.  

2
 :Op cit, p03. 
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قررت جلنة اإلحتاد اإلفريقي إنشاء جامعة إفريقية  2008يف وم المياه والطاقة وتغيير المناخ: . برنامج تأسيس معهد عل3
املياه والطاقة وتغري املناخ يف تتكون من مخس معاهد وتقع يف مخس بلدان خمتلفة يف القارة اإلفريقية ويف اجلزائر مت إنشاء معهد علوم 

ويساهم هذا الربنامج يف تطوير التعليم  2016إىل جوان  2011جامعة أيب بكر بلقايد بتلمسان مت حتديد فرتة إجنازه من جويلية 
 فريقيا.اجلامعي والبحوث التطبيقية يف جماالت املياه والطاقة مبا يف ذلك تغري املناخ من أجل حتقيق التنمية املستدامة يف إ

 وتتمثل أنشطة هذا الربنامج فيما يلي:

 .إنشاء شبكات للتعاون مع القطاع العام والقطاع اخلاص -
 .حتديد البحوث التطبيقية والعلمية -
 الدكتوراه.و  تطبيق املناهج والربامج الدراسية على مستوى املاسرت -

تقدم يف جمال املساواة بني املرأة والرجل  حققت بلدان املغرب العريب برنامج تعزيز دور المرأة في المغرب العربي: .4
ومشاركة املرأة يف التنمية االجتماعية إال أن هذه التطورات غري مستدامة ففي اجلزائر خالل السنوات األخرية اخنفضت نسبة املشاركة 

ات األولوية للتعاون اإلمنائي األملاين يف االقتصادية للمرأة، وهلذا تبنت اجلزائر هذا الربنامج لتعزيز دور املرأة ومشاركتها يف اجملاالت ذ
 ، وتتمثل مهام هذا الربنامج يف:2016إىل ديسمرب  2013اجلزائر ومت حتديد مدة هذا الربنامج من أكتوبر 

 .التكوين والتدريب مبشاركة املرأة العاملة يف جماالت البيئة واالقتصاد -
 حتديد إمكانيات التعاون عرب احلدود. -

يف إطار التعاون اإلمنائي األملاين اجلزائري سيتم تنفيذ برامج مت االتفاق عليها يف املستقبل وهي  ية:البرامج المستقبل .5
 1حاليا يف مرحلة املوافقة، ونذكر منها:

 سنوات. 5و 3برنامج اإلدارة البيئية والتنويع البيولوجي ومدته ما بني  -
 سنوات. 3برنامج لدعم تنفيذ خطة املناخ الوطين ومدته  -
 سنوات. 3امج إدارة النفايات وإعادة التدوير ومدته برن -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 :Op cit, p03. 
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 المتوسطة في ظل اتفاقية الشراكة االورو جزائريةو  المبحث الثالث: تقييم نتائج تأهيل المؤسسات الصغيرة

اجلزائري  القتصادااملالية كآلية ملساعدة و  االقتصادية  ركز اتفاق الشراكة بني االحتاد األورويب واجلزائر على أمهية اجلوانب
وذلك يف إطار تعزيز  املتوسطةو  خاصة املؤسسات الصغرية واملسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية انطالقا من املؤسسة االقتصادية

 .من خالل اعتماد برامج لتأهيلها حىت ترقى ملستوى مثيلتها يف الدول االوروبية تنافسيتها وضمان استمرارها يف األسواق

من مث حتليل نتائج الربامج االوروبية و  هذا املبحث حاولنا تقييم نتائج  اهم جوانب اتفاقية الشراكة االورو جزائريةفمن خالل 
  .املتوسطة مقارنة باألهداف املقررة و  اليت مت اعتمادها لتأهيل املؤسسات الصغرية

 رو جزائرية التفاقية الشراكة االو االقتصادية و  الجوانب الماليةول: تقييم المطلب األ

االهداف و  احملتوىالتفاقية الشراكة االورو جزائرية من حيث االقتصادية و  اجلوانب املاليةمن خالل الفصل الثاين تطرقنا لطبيعة 
 توضيح انعكاساهتا على االقتصاد اجلزائري.و  من خالل هذا املطلب حاولنا تقييمهاو  ،احملددة

 اكة االورو جزائريةتقييم الجانب التجاري التفاقية الشر  وال:أ

هو ما تؤكده كثافة املعامالت التجارية هلا مع االحتاد و  ول شريك جتاري للجزائرأذكرنا سابقا يعد االحتاد االورويب كما 
جزائري سيؤدي اىل حتقيق تعاون -االورويب مقارنة بتعاملها التجاري مع باقي العامل، حيث ان اقامة منطقة للتبادل احلر االورو

 يف خمتلف اجملاالت اال ان هذا ال يعين حتقيق منو اقتصادي متوازن يف مجيع القطاعات. اقتصادي

 االتحاد االوروبيو  وضعية المبادالت التجارية بين الجزائر .1

االحتاد االورويب من خالل التطور التجاري للمبادالت التجارية بني و  ميكن توضيح وضعية املبادالت التجارية بني اجلزائر
 ني:املواليوالشكل ذلك من خالل املعطيات املوضحة يف اجلدول و  الطرفني 
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 الوحدة: مليون دوالر امريكي                                        (2013-2000(: تطور الميزان التجاري الجزائري خالل الفترة )74الجدول رقم )

 *2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات
 54852 50376 47247 40473 39294 39479 27631 21456 21456 18308 13534 12009 9940 9173 الواردات

 65917 71866 73489 57053 45194 79298 60163 54613 46001 32083 24612 18825 19132 22031 الصادرات
 11065 21490 26242 16580 5900 39819 32532 33157 24545 13775 11078 6816 9192 12858 الميزان التجاري

 %120 %143 %156 %141 %115 %201 %218 %255 %214 %175 %182 %157 %192 %240 معدل التغطية
 ة املديرية العامة للجمارك.وزارة املالي -     CNISاالحصاء التابع للجمارك و  املركز الوطين لإلعالم االيل   -المصدر :                           

- www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/serie-2000_2013.pdf. Consulte le 15/08/2014 a 23 :00. 

- * Donnes de 1 semestre 2013. 

 :نوضحه اكثر من خالل الشكل التايلو 
 

    
 (.74)باالعتماد على معطيات اجلدول رقم  EXELمستخرج المصدر: 
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http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/serie-2000_2013.pdf.%20Consulte%20le%2015/08/2014%20a%2023 :00
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 2009و 2000امليزان التجاري خالل سنيت ، نالحظ تذبذب رصيد (27رقم )  والشكل( 74رقم )من خالل اجلدول من 
خالل هذه الفرتة وهو ما يبينه معدل التغطية، كما ان الفائض  وارداتمر للمقابل التزايد املست صادراتوالذي نتج عن تذبذب ال

مليون دوالر راجع اىل االرتفاع يف اسعار النفط واستقرار الواردات، حيث  12858و الذي وصل اىل 2000املسجل يف سنة 
دات للدولة ال سابقة هلا، وعن تراكم هائل من ، مما نتج عنه ايرا1999استفادة اجلزائر من الطفرة املستمرة يف اسعار النفط منذ عام 

( وهو ما يعكس زيادة 2009-2003بعدها شهد هذا الفائض تزايدا مستمرا خالل السنوات)و  صايف االصول بعمالت اجنبية،
 . 2006دوالر امريكي يف سنة 6507مقابل  2007دوالر امريكي للربميل يف سنة  74.5قيمة صادرات النفط اخلام اجلزائرية اىل 

 65917بلغت الصادرات اجلزائرية  ، حيثدوالرمليون  11065 ـحققت اجلزائر فائضا جتاريا قدر ب 2013  و يف سنة
زيادة يف الواردات   ، مما يفسر2012 سنةمقارنة مع دوالر  مليون 54852أما فيما خيص الواردات فقد وصلت إىل  ، دوالرمليون 

 .لفرتةنفس اواخنفاض الصادرات املسجلة خالل 

أدى إىل  ، مما2012 سنة  ٪151مقابل  2013 سنة٪ يف 120نسبة  فقد بلغت من حيث تغطية الواردات للصادراتو  
٪ 48.51باخنفاض قدر ب  دوالر مليون 11065حبوايل   2013وجود فائض يف امليزان التجاري خالل التسعة أشهر من عام 

 .2012 لسنةدوالر  مليون  21490 مقابل 

( باالعتماد 28الشكل رقم)يتعلق بطبيعة التبادالت التجارية اخلارجية للجزائر حسب املناطق االقتصادية نوضحه من خالل اما فيما 
 :(07على معطيات امللحق رقم )

 (2013-2000 الفترة) خالل (: التبادالت التجارية الخارجية للجزائر حسب المنطقة االقتصادية28الشكل رقم)

 

 (.07امللحق رقم)معطيات باالعتماد على   EXEL مستخرجالمصدر: 
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من توزيع الواردات اجلزائرية حسب  % 53من خالل الشكل جند ان االحتاد االورويب يشكل النسبة االكرب بنسبة       
اخلامسة الدول العربية غري  احتلت املرتبةو  يف املرتبة الرابعة امريكا اجلنوبية،و  املناطق االقتصادية، مث تليها يف اسيا مث دول اوروبا االخرى
خبصوص الصادرات و  ان كانت نسبتها تكاد تنعدم،و  اخريا دول افريقياو  املنتمية للمغرب العريب ليحتل املغرب العريب املرتبة السادسة

 من الصادرات اجلزائرية . %54تبقى دول االحتاد االورويب الشريك االول جتاريا للجزائر بنسبة 

 يزان التجاري للجزائر مع االحتاد االورويب من خالل اجلدول التايل:ميكن توضيح رصيد امل

 (2013-2000خالل الفترة) (:رصيد الميزان التجاري للجزائر مع االتحاد االوروبي75الجدول رقم)

 الوحدة: مليون دوالر امريكي

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ان الميز 
 التجاري

8536 6441 5368 6549 7299 14338 17021 12406 20261 2414 7305 12691 13464 14191 

 (.07امللحق رقم) معطيات باالعتماد على طالبةمن اعداد الالمصدر: 

 و نوضحه اكثر من خالل الشكل التايل:

 
 (.75باالعتماد على معطيات اجلدول رقم)  EXELمستخرج :المصدر 

استوردت   2007اسبانيا ففي سنة  و  هي ايطاليا، فرنساو  كبري على ثالث بلدان اوروبية  لت التجارية ترتكز بشكالتبادال إن
مليار دوالر امريكي، يف حني  60.163اليت كانت مقدرة بـو  من امجايل الصادرات اجلزائرية %28.29هذه الدول جمتمعة نسبة 

مليار دوالر امريكي، حيث سجل رصيد  27.63من امجايل وارداهتا املقدرة بـ  % 31.02استوردت اجلزائر من هذه الدول الثالث 
اىل ارتفاع  1999يعود ارتفاعه خصوصا منذ سنةو  كما موضح يف اجلدول  (2013-2000)امليزان التجاري فائضا خالل الفرتة

 سعارها ارتفاعا كبريا يف االسواق االوروبية.أ حيث عرفت من احملروقات %96 متثل نسبةاليت و  مداخيل الصادرات اجلزائرية اىل اوروبا
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كانت   2012حيث يف سنة   %8.54يتنب ارتفاع الواردات االوروبية بنسبة   2013و من خالل التقارير السنوية لسنة  
ورويب كذلك عرفت الصادرات اجلزائرية لالحتاد االو  ،2013مليار دوالر يف  28.58لتصبح  ، مليار دوالر امريكي 26.33تقدر بـ 

 .%7.47مليار دوالر اي  2.98ارتفاع قدر بـ

االحتاد االورويب يستلزم و  ن انشاء منطقة التبادل احلر بني اجلزائرإ: االورو جزائرية انعكاسات انشاء منطقة التبادل الحر .2
 مراعاة ما يلي:

 يك اجلمركي.مشكلة تكلفة امليزانية اي اخلسارة يف االيرادات على املدى القصري الناجتة عن التفك -
 درجة تنافسها حسب امليزة التنافسية لالقتصاد اجلزائري.و  مسالة اعادة تنشيط اهلياكل االنتاجية -
 مسالة التخصصات او الفروع االقتصادية اليت سيتم التخلي عنها. -
ت االزماو  التكفل هبا من اجل جتنب التكاليفو  مشكلة التصحيحات االجتماعية الواجب اخذها بعني االعتبار، -

 االجتماعية الكربى.

 :1على اجلانبني كما يلي و هلذا فسيكون ملنطقة التبادل احلر انعكاسات

للقيود غري اجلمركية يف اجلزائر و  ستكون االثار ضعيفة فالتخفيضات التدرجيية للحقوق اجلمركية بالنسبة لالتحاد االوروبي: -
ولة بسبب املكاسب اليت ستحصل عليها مقارنة مع الدول االخرى اليت ستؤدي اىل ارتفاع طفيف يف الصادرات االوروبية حنو هذه الد

 ال تستفيد من هذا التخفيض اجلمركي.

فعلى املدى القريب لن يكون هناك اثار على الواردات االوروبية، النه ليس هناك تفكيك مجركي جيب القيام به من قبل االحتاد 
ى املدى املتوسط فان االخنفاض املتوقع ملعدل الصرف يف اجلزائر نتيجة القيام ببعض االورويب على السلع القادمة من اجلزائر، اما عل

 السلع الوسطية.و  خاصة يف سلع التجهيزو  التصحيحات سيؤدي اىل ارتفاع يف الواردات االوروبية القادمة من هذه الدول

خاصة بعد فتح االسواق االروربية ، خمتلفةذات طبيعة و  فان االثار ستكون مهمة عكس االحتاد االورويببالنسبة للجزائر:  -
فاجلزائر لن يكون هلا من خالل منطقة التبادل احلر اي ميزة يف االسواق االوروبية للسلع ، للسلع الصناعية  دون االسواق الزراعية

الدول االخرى نفس املعاملة، يف  اذا كان االحتاد االورويب سيعامل كل، لالقتصاد اجلزائري ةلن يكون هلذا االتفاق فائدة كبري و  الصناعية
حني تلتزم اجلزائر بإعطاء ميزة تفضيلية للصناعات االوروبية يف حني تبقى الرسوم على صناعات الدول االخرى غري االعضاء يف 

عدم قدرهتا على منه  و  االنتاج االورويب دون مقابل حتصل عليه اجلزائر احلمما ميثل قيدا على حرية االسرتاد يف اجلزائر لص،  الشراكة
 هو ما يشكل تكلفة اضافية على االقتصاد اجلزائري.و  احلصول على مكاسب توزيع مصادر الواردات

بعاد كل التقييدات الكمية استو  كما ان التفكيك التدرجيي للحقوق اجلمركية على الصادرات الصناعية االوروبية اىل اجلزائر
هو ما يعقد االمر و  سعار منخفضة اىل السوق اجلزائرية،بأ االوروبية ذات اجلودة العاليةسيؤدي اىل دخول املزيد من املنتجات  اجتاهها

وتنتج منتجات تتسم ، ضعيفة بإنتاجيةو  انتاجية متقادمة بأجهزةو  تشتغل باقل من نصف طاقتها امام الصناعة اجلزائرية اليت ظلت
  2غري مجركية مكنتها من احتكار السوق احمللي ملدة طويلة.و  محاية مجركيةمن بارتفاع التكاليف رغم استفادهتا و  بالرداءة

 

                                                           
1
 .09ص  ، مرجع سابق ، ؟جزائرية هل هي نعمة أم نقمة الشراكة األورو رقيبة سليمة،:  

2
 .63ص   ، ، مرجع سابقاثرها على االقتصاد الجزائريو  الشراكة االورو متوسطيةزعباط عبد احلميد، : 
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 ثانيا: تقييم الجانب االقتصادي التفاقية الشراكة االورو جزائرية
ان اجلانب االقتصادي التفاقية الشراكة االورو جزائرية أعطى اهتماما كبري للقطاع الصناعي مبؤسساته الصغرية والكبرية على  

 وذلك راجع لسببني: على القطاع الصناعيرتتب عن هذه االتفاقية املنتيجة الضغط حد سواء 
 .هشاشة هذا النسيج يف اجلزائر -
 .قوة الطرق االورويب يف هذا اجملال -

أخرى ثقافية واجتماعية ، كما مس الربنامج جماالت الصناعي فحوايل الثلث من امجايل الربنامج االقتصادي كان موجها للقطاع
 (.76ه اجلدول رقم )وهذا ما يوضحسياسية و 

 (2006-2001ترة )ف(: البرنامج االقتصادي للشراكة االورو جزائرية لل76الجدول رقم )
 الوحدة: مليون أورو

 المبالغ المرصودة القطاعات المعنية السنة
 اعادة تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة- 2001

 ةاملؤسسات الصناعية ودعم اخلوصص اعادة هيكلة-
 طاع املصريفتطوير الق-
 اصالح قطاع الربيد واملواصالت-
 نظام التكوين املهين تأهيلاعادة -
 دعم قطاع الصيد البحري-
 حماربة التلوث الصناعي-
 عقلنة استغالل الطاقة-

68 
38 

23.25 
17 
60 

15.6 
10.75 
0.75 

 25 برنامج تطوير وعصرنة القطاع االداري- 2003
 05 تسيري النفايات الصلبة- 2004
 ادارة االقتصاد- 2005

 التسهيالت التجارية-
 الربنامج املرافق التفاق الشراكة-
 تدعيم برنامج التنمية الريفية-
 تطوير قطاع النقل-
 برنامج تسيري املياه-

20 
05 
10 
11 
20 
20 

2006 

 على املراجع التالية: دمن اعداد الطالبة باالعتما  :المصدر
، رسالة مقدمة لنيل 2008-1998متوسطية على تنافسية القطاع الصناعي الجزائري دراسة حالة الصناعة الصيدلية  أثر الشراكة االوروتوايت حممد،  -

 .36-35ختصص اقتصاد صناعي، جامعة حممد خيضر، بسكرة، ص ص  ،شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية
- ww.europa-cu.int  consulté le 12/04/2014 a 11.30  
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 يم الجانب المالي التفاقية الشراكة االورو جزائريةثالثا: تقي
 ( من خالل اجلدول التايل:2013-1995ميكن توضيح تطور املساعدات املالية االوروبية للجزائر خالل الفرتة )

 (2013-1995(: تطور المساعدات المالية األوروبية للجزائر خالل الفترة )77الجدول رقم)
 الوحدة: مليون أورو

 1995-1999 2000-2006 2007-2013 
  338.2 164 برنامج ميدا

IEVP   392 
BEI 580 835  

FEMIP ( 2002من)  502 134.5 
 894 1307.5 744 المجموع

 127.71 217.95 148.8 المتوسط السنوي
 %58- %46+  نسبة التطور

 (182(،)181(،)178(،)176اجلداول التالية ) صفحات باالعتماد على معطيات الطالبةمن اعداد  :المصدر

BEI :(كان املبلغ 2005-2000خالل الفرتة )مليون أورو 580املبلغ ( كان 1999-1995، خالل الفرتة )مليون أورو 835. 
FEMIP ( 2002من): ان املبلغ ك( 2010-2007ليون اورو ، خالل الفرتة )م134.5( مان املبلغ 2005-2003ة )الفرت  لالخ

 مليون اورو. 502
IEVP : مليون اورو، الربنامج التوجيهي الوطين خالل الفرتة  220( كان املبلغ 2010-2007طين خالل الفرتة )الربنامج التوجيهي الو

 مليون اورور. 172لغ املب ( كان2011-2013)
( وقروض البنك االورويب لالستثمار ومساعدات اهليئة 2+1ميدا )برنامج ساعدات م عرفت( 2013-1995خالل الفرتة )

 املخصصات املالية املقدمة من خالل الوسيلة األوروبية للجوار والشراكة تطورا كما يلي:و  األوروبية لالستثمار والشراكة
( وذلك 1999-1995مقارنة بالفرتة ) %46املساعدات املالية تطورا بنسبة +( عرفت 2006-2000خالل الفرتة ) -

( بقيمة 2006-2000( إىل الفرتة )1999-1995( حيث ارتفعت من الفرتة )2+1نتيجة املبالغ املقدمة يف إطار برنامج ميدا )
 ،% 53.2بلغت  2من برنامج ميدا ونسبة املدفوعات %18بلغت  1من برنامج ميداعات و مليون أورو اال ان نسبة املدف 338.2

( مقارنة باملبلغ الذي قدمه 2006-2000مليون أورو خالل الفرتة ) 713قروض بقيمة البنك االورويب لالستثمار حيث قدم 
قدم البنك االورويب لالستثمار من خالل اهليئة األوروبية لالستثمار  ، كما(1999-1995مليون دوالر خالل الفرتة ) 580وبقيمة 

 (.2005-2002مليون أورو خالل الفرتة ) 134.5لشراكة قرض بقيمة وا
( مقارنة بالفرتة %58-( اخنفضت هذه املساعدات املالية املقدمة للجزائر بنسبة )2013-2007وخالل الفرتة ) -

بلغت قيمة  حيثكة الوسيلة األوروبية للجوار والشرا  حيث استفادة اجلزائر من املخصصات املالية املقدمة يف إطار (2000-2006)
-2007ضت برنامج ميدا، إضافة إىل متويالت اهليئة األوروبية لالستثمار واليت بلغت خالل الفرتة )و مليون اورو واليت ع 392

( 2+1مليون أورو، اال ان هذا االخنفاض يعود إىل عدم كفاية املساعدات املالية املقدمة يف إطار برنامج ميدا ) 502( قيمة 2010
احتياجات اجلزائر وكذلك ضعف املبالغ املدفوعة مقارنة مبا هو خمصص، كما مت تعويض برنامج ميدا باملخصصات املالية مقارنة ب

ات املقدمة من خالل الوسيلة األوروبية للجوار والشراكة، باإلضافة إىل الظروف االقتصادية واملالية اليت عرفتها الساحة العاملية من أزم
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الرهن العقاري وازمة اليونان وازمة السوق االئتمانية كل هذا من شانه ساهم يف ختفيض املساعدات املالية  مالية واقتصادية كأزمة
 .األوروبية للجزائر

( مقارنة باملبالغ 2006-1995ميكن تقييم التوزيع السنوي للمبالغ املدفوعة يف إطار برنامج ميدا للجزائر خالل الفرتة )و 
 اجلدول التايل: من خالل املخصصةاالمجالية 

 (2006-1995( خالل الفترة )2+1المدفوعة للجزائر في اطار برنامج ميدا)و  (: المبالغ المالية المخصصة78الجدول رقم )
  الوحدة: مليون اورو

 نسبة التسديد المبالغ المدفوعة المبالغ المخصصة السنوات 

 1ميدا 

1995    
1996    
1997 41 0 0,0% 
1998 95 30 31,6% 
1999 28 0,2 0,7% 
 %18,4 30,2 164 المجموع

 2ميدا 

2000 30,2 0,4 1,3% 
2001 60 5,5 9,2% 
2002 50 11 22,0% 
2003 41,6 15,8 38,0% 
2004 51 42 82,4% 
2005 40 39,4 98,5% 
2006 *66 66 100,0% 
 %53,2 180,1 338,8 المجموع

 %41,8 210,3 502,8 المجموع
 *:مبلغ مقدر. :من اعداد الطالبة باالعتماد على  مصدر:ال

- Commission européenne ,instrument européen de voisinage et de partenariat, Algerie , document 

de stratégie 2007-2013 et programme indicatif national 2007-2010,op cit, p 19. 

ائر ز علما ان اجل %18.4 اليت مل تتجاوزو  1بة التسديد الفعلية من خالل برنامج ميدامن خالل اجلدول يتبني لنا ضعف نس
مليون  65.6تستفيد اال من  ملاحتلت املراتب األخرية بني الدول املغاربية من حيث حجم االعتمادات املالية املخصصة هلا، اذا اهنا 

 1ة سبب ضعف املبالغ املالية املخصصة للجزائر إىل ما يلي:حيث ترجع املفوضية األوروبي ،مليون أورو 428أورو وتونس بـ 
 .لة من قبل برنامج ميداو االنطالق املتأخر للمشاريع املم -
قلة املشاريع املقدمة من قبل اجلزائر، حيث يقوم برنامج ميدا على مبدأ املنافسة بني الدول يف تقدمي املشاريع املقرتحة للتمويل  -

مج االستداللية )التوجيهية( الوطنية حيث كلما كانت املشاريع والنشاطات املقدمة من قبل بلد ما كثرية عن طريق الربنامج وفق الربا
                                                           

1
 : Commission européenne, partenariat euro-med, Algérie, Document de stratégie 2002-2006 et programme 

indicatif 2002- 2004, op cit ,p16. 
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-1996ومتنوعة كلما كان حجم االعتمادات املالية املخصصة من قبل االحتاد االورويب هلذا البلد كبرية، فاجلزائر خالل هذه الفرتة )
لوضعية االمنية اليت عاشتها خالل فرتة التسعينات حيث كان هلا تأثري كبري على حجم ( مل تقدم مشاريع كثرية، وذلك بسبب ا1999

املساعدات املخصصة هلا، مما ادى إىل توقف معظم املشاريع املمولة عن طريق الربتوكوالت املالية السابقة، وكذلك اغالق مقر بعث 
 (.1998-1994ولة عن مراقبة تنفيذ هذه املشاريع وتقييمها خالل الفرتة )املفوضية األوروبية يف اجلزائر واليت تعد مبثابة اهليئة املسؤ 

ه توقيع اتفاقية ث( وحدا1999-1997ها خالل الفرتة )قفتعثر املفاوضات االورو جزائرية حول عقد اتفاقية الشراكة وتو  -
 الشراكة االورو جزائرية.
، اال ان املخصصات السنوية للجزائر بقيت 1ربنامج ميداحتسن املبلغ املخصص للجزائر مقارنة ب فرغم، 2أما برنامج ميدا

 متواضعة وال تغطي مجيع احتياجاهتا من متويل خمتلف املشاريع االقتصادية التنموية.
 2نسبة التسديد يف إطار ميداو  مليون أورو )مبلغ مقدر( 66وهو  2006حيث أكرب التزام حتصلت عليه اجلزائر كان سنة 

حيث اهنا مل  املتوسطية ت بنسبة الدفع جملموع الدولنر و خاصة اذا ما ق، املطلوبهنا تبقى دون املستوى اال ا % 53,2 قدرت بـ 
 .%5.69تتجاوز 

 رابعا: دور الجانب المالي التفاقية الشراكة في جذب االستثمار األجنبي المباشر
نصر البارز يف التنمية االقتصادية للعديد من الدول متثل االستثمارات األجنبية اجلزء األكرب من التدفقات املالية األجنبية والع

لذلك تسعى اجلزائر من خالل اجلوانب املالية التفاقية الشراكة االورو جزائرية لتنفيذ إصالحات اقتصادية تساهم يف جذب ودعم 
شر وااللتزامات املالية لالحتاد االستثمار األجنيب املباشر، وهو ما ميكن توضيحه من خالل مقارنة تدفقات االستثمار األجنيب املبا

 ( من خالل اجلدول التايل:2013-1995األورويب يف اجتاه اجلزائر خالل الفرتة )
 (2013-2002المساعدات المالية االوروبية للجزائر خالل الفترة )و  (: مقارنة تدفقات االستثمار االجنبي المباشر79الجدول رقم)

 جموعالم 2013-2007 2006-2000 1999-1995  

 المساعدات المالية االوروبية
 )الوحدة: مليون اورو(

 338,2 164 ميدا
 

2823,7 
IEVP   

392 
BEI 580 713 

 
FEMIP  

134,5 502 
 894 1185,7 744 المجموع

 مجموع تدفقات االستثمار االجنبي المباشر خالل االفترة
 )الوحدة:مليون دوالر امريكي( (2002-2012)

1538 7090 13339 21967 

 .(77(،)50باالعتماد على معطيات اجلداول التالية: ) الطالبةمن اعداد  المصدر:

الشراكة االجنبية يف اجلزائر خالل الفرتة و  اورو(، عدد مشاريع االستثمار نو الشكل املوايل يوضح قيمة االستثمارات املعلنة ) مليو 
(2005-2010.) 
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 (2010-2005الشراكة االجنبية في الجزائر خالل الفترة )و  االستثمار عدد مشاريعو  (: قيمة30الشكل رقم)

 
 

Source :ANIMA , la méditerranée entre croissance et révolution, investissement directs étrangers et 

partenariats vers les pays MED en 2010, étude N° 21, Mars 2011 , p46. 

كل السابقني تستنتج ان حصة اجلزائر من الربامج املالية ضعيفة لتدين نسبة املشاريع املعلن عنها عن من خالل اجلدول والش
 طريق الشراكة.

، مقارنة بسنة 2008سنة %50عرفت االستثمارات األوروبية اخنفاضا قدر بـ  ANIMA،1حسب مركز الدراسات و 
مليون  907مشروع أورويب بقيمة  29حوايل  2008ه مت رصد سنة سواء يف قيمة التدفقات او يف عدد املشاريع علما ان 2007

، وهذا االخنفاض راجع إىل بعض الشروط القانونية فيما خيص 2007مليار أورو سنة  1.8مشروع بقيمة  60اورو، مقابل 
 .االستثمارات األجنبية يف اجلزائر خاصة فيما يتعلق باألرباح

ة غري مستقطبة لرؤوس األموال باملقارنة مع تدفق االستثمار االجنيب املباشر وذلك ائر وبصورة عامة تظل منطقز ومنه فان اجل
 2التالية: للعوائقراجع 

 .القرارات الذاتية واالرجتالية اليت خلفتها أمناط تسيري االقتصاد املركزي واليت تقف كعائق اما املستثمر األجنيب -
 .صاديةطول مدة احلصول على الرتخيص املسبق للنشاطات االقت -
 .توافق الزمين بني صياغة القوانني وإقرار املراسيم التنفيذية وعملية تطبيقها عمليا وميدانياعدم ال -
 .لمستثمر واملمارسة الفعلية هلالعدم التوافق بني احلوافز واإلعفاءات الضريبية اليت مينحها القانون  -
 مالت.البريوقراطية والتعقيدات اإلدارية يف اإلجراءات واجناز املعا -

                                                           
1
:  ANIMA,invertissement direct etranger vers les pays med en 2008, face a la crise, étude N°03, mars 2009, p 

80. 
 .82، ص 2005 ، سبتمرب08، جملة العلوم االنسانية، جامعة حممد خيضر، بسكرة، العدد االستثمار االجنبي المباشر واقع وأفاق:شهرزاد زغيب،   2
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 .انعدام أنظمة معلومات مالئمة -
 .عدم التنسيق بني اهليئة املشرفة على االستثمار وبقية اهليئات اليت هلا دور يف عملية االستثمار -
أمام إال أهنا تبقى كمصدر خطر  ،من حتسن عرفتهعية األمنية املتدهورة رغم ما ضالظروف السياسية احمليطة باجلزائر والو  -

 .املستثمر األجنيب

قروض البنك و  األورويب يف إطار ميدا االحتادالتعاون املايل املمنوح من قبل  من كل ما سبق  ان إن ما ميكن استخالصه
املخصصات املالية املقدمة من خالل الوسيلة األوروبية للجوار و مساعدات اهليئة األوروبية لالستثمار والشراكة و  االورويب لالستثمار 

يف اطار فيتوقع أن تصل خسائر التفكيك اجلمركي  ، دا أن يعوض اخلسائر اليت قد تلحق االقتصاد الوطينال ميكن له أب، والشراكة
ألف فرصة  500األسوأ هو احتمال فقدانو  ،ماليري دوالر بالنسبة للجزائر خالل الفرتة احملددة 5إىل حدود انشاء منطقة التبادل احلر 

 فتح أسواق جديدة.و  ي يهدف إىل حترير االقتصاد الوطينعمل يف سوق العمل تطبيقا هلذا االتفاق الذ

اجللود إىل و  النسيج، و من بني الشركات األكثر تضررا بتفكيك التعريفة اجلمركية هي شركات قطاع الصناعات الغذائية
 1مت تشخيص سبعة انعكاسات ستنتج عن تطبيق الشراكة مع االحتاد األورويب:لقد و  جانب مواد البناء

  .%7.5ر االسترياد سيرتاجع بنسبة متوسط سع -

 .مليار دج 58هو ما يعادل تراجعا يف اإلنتاج بقيمة و  %1.68الناتج الداخلي اخلام يسجل تراجعا طفيفا  -

 .امليزان التجاري مع  االحتاد األورويب سيرتاجع على حساب اجلزائر -

 ،ئرية من باقي أحناء العامل حنو االحتاد األورويببسبب حتول الواردات اجلزا %15الواردات من بقية العامل ستنخفض بنسبة  -
 .بسبب تراجع النشاط االقتصادي يف اجلزائر و 

  .مؤشر األسعار عند االستهالك سينخفض -

 .اإلدارة العمومية سينخفضو  االستهالك النهائي لألسر -

 لصغيرة والمتوسطة الجزائريةلنتائج البرامج األوروبية لتأهيل المؤسسات ا ةتقييمي  ةالمطلب الثاني: دراسة تحليلي

بعدما تطرقنا يف املبحث الثاين من هذا الفصل إىل حمتوى وأهداف الربامج األوروبية لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 وتقييم أهم نتائج الربامج الثالثة من خالل مقارنتها باألهداف املقررة. بتحليلاجلزائرية سنقوم يف هذا املطلب 

 EDPME  البرنامج األوروبي لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنتائج أوال: حصيلة 

مؤسسة سنويا يف املتوسط، إال أن عدد  600سنوات، أي تأهيل  5مؤسسة خالل  3000لقد مت وضع هدف تأهيل 
ملعنية بالربنامج مل يتجاوز يف حد عامل وا 20املؤسسات الصناعية واخلدماتية اليت تقدم الدعم املباشر للصناعة واليت تشغل على األقل 

مؤسسة قد وضع دون دراسة موضوعية إال أن ما  3000مؤسسة على مدار فرتة سري الربنامج، ذلك ألن هدف تأهيل  2150ذاته 
وكذا نتائجه  مييز هذا الربنامج عن الربامج الوطنية املعتمدة لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة هو شفافية وتوفر املعلومات حول أداءه

 .UGPوهذا راجع إىل كفاءة ومنهجية عمل اخلرباء األوروبيني املنتمني إىل وحدة تسيري الربنامج 

                                                           
1
 .17،صمرجع سابق، أثار اتفاقية الشراكة األورو جزائرية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بن يعقوب الطاهر،:  
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مؤسسة  685مشل الربنامج التعامل مع : EDPMEالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنخرطة في برنامج  .1
مؤسسة صغرية  685املرتبطة بالقطاع، وعلى مستوى صغرية ومتوسطة تنتمي للقطاع اخلاص وتنشط يف قطاع الصناعة أو اخلدمات 

  1ومتوسطة تبني ما يلي:
 445 .مؤسسة صغرية ومتوسطة باشرت عملية التأهيل وأكملتها 
 61 .مؤسسة صغرية ومتوسطة رفضت بدء عملية التأهيل ومل تتعدى مرحلة التشخيص 
 179 .مؤسسة صغرية ومتوسطة توقفت بعد القيام بالتشخيص األويل 

 ألسباب الرئيسية اليت دفعت تلك املؤسسات لتوقيف عملية التأهيل نذكر ما يلي:ومن ا

 عدم رغبة صاحب املؤسسة يف مواصلة عملية التأهيل. -
 ة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة لبدء عملية  التأهيل.مال توجد حماور مالئ -
 الصعوبات املالية اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -

 EDPMEشكل املوايل يوضح نسب توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب مراحل تأهيل برنامج وال

 
Source: programme d’appui aux pme/pmi des resultats et une experience a transmettre, 

Rapport final - Euro Développement PME  - Décembre 2007,p 28. 

من هدفه املقرر أي  %50عدد املؤسسات اليت مت تأهيلها ضمن الربنامج مل تتجاوز نسبة ومن خالل الشكل نالحظ أن 
 مؤسسة. 3000تأهيل 

بينت نتائج التقرير النهائي الذي أعدته وحدة تسيري مرحلة توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة:  .2
لنشاط وحسب طبيعتها القانونية وكذا عدد عماهلا باإلضافة إىل الربنامج، أنه مت توزيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب قطاعات ا

 توزيعها اجلغرايف.

                                                           
1
 :Programme d’appui aux PME/PMI, Des résultats et une expérience à transmettre, Rapport final, Euro 

développement PME, Décembre 2007, op cit , p27. 

65% 
9% 

26% 

 EDPMEنسب توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب مراحل تاهيل برنامج (: 31)الشكل رقم

 الخضوع للتاهيل التوقف عند التشخيص  التوقف عند التشخيص االولي
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مؤسسة  445ميكن توضيح توزيع توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة حسب طبيعتها القانونية:  .1.3
 مؤهلة حسب شكلها القانوين من خالل الشكل التايل:

 
Source: programme d’appui aux pme/pmi des resultats et une experience a transmettre, 

Rapport final - Euro Développement PME  - Décembre 2007,p 40. 

 

من املؤسسات اليت مت تأهيلها هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية حمدودة، مما يفسر  %75يتضح من خالل الشكل أن 
 نامج للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فهذا النوع يتصف باالستكانة.انتشار هذا الشكل القانوين بكثرة وحسب تصنيف الرب 

إن معظم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد العمال:توزيع  .1.3
إن عدد العمال هي عبارة عن مؤسسات عائلية حديثة النشأة نسبيا يتماشى حجمها مع حجم اإلمكانيات التمويلية احملدودة لذا ف

مؤسسة صغرية ومتوسطة مؤهلة يرتاوح عدد عماهلا فيما  445من ¾ عامل، وهو ما يفسر أن ما يقارب  100فيها عادة ال يتجاوز 
 عامل وهو ما يوضحه الشكل التايل: 99و 20بني 

 
 :من اعداد الطالبة باالعتماد على  املصدر:

75% 

12% 

8% 5% 

 مؤسسة مؤهلة حسب شكلها القانوني 445توزيع (: 32)الشكل رقم

 snc شركة التضامن spaشركة المساهمة  eurlشركة فردية  sarlشركات ذات مسؤولية محدودة 
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 مؤسسة مؤهلة حسب عدد العمال 445توزيع (: 33)الشكل رقم 

 عدد العمال

 نسبة العمال
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- programme d’appui aux pme/pmi des resultats et une experience a transmettre, Rapport 

final - Euro Développement PME  - Décembre 2007,p  42 . 

صغرية مؤسسة  445مت تسجيل أعلى نسبة من  التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة: .1.3
املؤسسات الصغرية واملتوسطة على مستوى هاتني  على مستوى وسط وشرق البالد بالنسب املثالية مما يفسر متركزومتوسطة مؤهلة 

 املنطقتني بأعداد أكرب من نظريهتا املتواجدة على مستوى باقي املناطق، وهو ما يوضحه الشكل التايل:

 
Source : Programme D’appui aux PME/PMI Des Resultats et une Experience a Transmettre, 

Rapport final - Euro Développement PME  - Décembre 2007, p  43. 

مؤسسة  445ميكن توضيح توزيع  توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد نشاطات التأهيل: .4.2
 صغرية ومتوسطة حسب نشاطات التأهيل من خالل الشكل التايل:

 
 :من اعداد الطالبة باالعتماد على  المصدر:

- Programme D’appui aux PME/PMI Des Resultats et une Experience a Transmettre, 

Rapport final - Euro Développement PME  - Décembre 2007, p  18. 

 الوسط
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12% 

 مؤسسة مؤهلة  445التوزيع الجغرافي لــ (: 34)الشكل رقم
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 مؤسسة مؤهلة حسب عدد نشاطات التأهيل 445توزيع ( : 35)الشكل رقم 

 عدد نشاطات التاهيل

 نسبة نشاطات التاهيل
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 من نشاطات التأهيل وهذا يشري إىل:  2من املؤسسات الصغرية واملتوسطة جتاوزت  %92من خالل الشكل نالحظ أن 

 تقريبا كل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مهتمة بالتأهيل. -
 غبة املؤسسة الصغرية واملتوسطة بالتطور من خالل مواصلة نشاطات التأهيل.ر  -
 فما أكثر من نشاطات التأهيل. 5من املؤسسات الصغرية واملتوسطة استفادت من  %36حوايل  -
الشكل السابق يوضح املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت استفادت من نشاطات التأهيل يف إطار  -

ة وسطة املعتمدة من طرفها وبدون خرب  االعتبار نشاطات ومشاريع املؤسسات الصغرية واملتالربنامج دون األخذ بعني
 خارجية.

مؤسسة  445ميكن توضيح توزيع  توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة حسب قطاعات النشاط: .5.2
 صغرية ومتوسطة املؤهلة حسب قطاعات النشاط الرئيسية من خالل الشكل التايل:

 
 :من اعداد الطالبة باالعتماد على  :المصدر

- Programme D’appui aux PME/PMI Des Resultats et une Experience a Transmettre, 

Rapport final - Euro Développement PME  - Décembre 2007, p 29. 

ات نشاط رئيسية وهي: من املؤسسات الصغرية واملتوسطة املؤهلة تنشط يف أربع قطاع %68يظهر من خالل الشكل أن 
الصناعة الغذائية، الصناعة الكيميائية صناعة مواد البناء والصناعات امليكانيكية والتعدين، حيث يرجع سبب ذلك إىل ديناميكية هذه 

وية القطاعات ومدى جتاوهبا مع ظاهرة انفتاح السوق ملا يتميز به من منافسة شديدة خاصة من قبل منتجات الدول األوروبية واآلسي
، كما 1داخل السوق احمللية وخارجها، باإلضافة إىل أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تنشط ضمن هذه القطاعات األخرى

                                                           
 .135: إبتسام بوشويط، مرجع سابق، ص1
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 مؤسسة مؤهلة حسب قطاعات النشاط 445توزيع (: 36)الشكل رقم

 عدد المؤسسات

 نسبة المؤسسات
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مؤسسات بالرغم من أمهية هذا القطاع يف السوق  5أي ما يقارب  %1نالحظ أن صناعة اجللود واألحذية متثل املرتبة األخرية بنسبة 
 شديدة اليت يعرفها من قبل املنتجات األجنبية.الوطنية واملنافسة ال

 1751بلغ العدد اإلمجايل للعمليات التأهيلية اليت مت تطبيقها ما يقارب  مرحلة تنفيذ عمليات برنامج التأهيل: .3
 مؤسسة صغرية ومتوسطة اليت مت تأهيلها. 445على مستوى عملية ضمن حماور الربنامج الثالثة 

بلغ عدد العمليات التأهيلية اليت  ة لدعم وتكوين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:العمليات التأهيلية الموجه .1.3
عملية  868عملية تشخيص و 477عملية منها  1373مت تطبيقها على مستوى حمور الدعم املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

 أورو. 15039692تأهيل وذلك مببلغ قيمته 

 ة خالل فرتة الربنامج من خالل الشكل التايل:عملية تأهيلي 896وميكن توضيح توزيع 

 
 :من اعداد الطالبة باالعتماد على : المصدر 

- Programme D’appui aux PME/PMI Des Resultats et une Experience a Transmettre, 

Rapport final - Euro Développement PME  - Décembre 2007, p  37 . 

مت الوضع التدرجيي للمكاتب واخلاليا التأهيلية ما  2004جويلية و  2003فرتة املمتدة بني من خالل الشكل نالحظ أنه يف ال
شهدت هذه الفرتة تطور ملحوظ يف عدد العمليات  2005إىل غاية  2004، من %4.9مث  %0.1يفسر تنامي نشاطها ببطء 

 2006اد أجهزة جديدة بلغ نشاط الربنامج ذروته سنة التأهيلية، إضافة إىل بعض التغريات يف األجهزة اإلدارية للربنامج ومع اعتم
بسبب عدم استمرار العمليات التأهيلية إىل غاية هناية السنة ذلك ألن الربنامج  %26إىل  %28من  2007لينخفض يف سنة 

 .2007جويلية  31توقف بتاريخ 

ن توضيح عدد العمليات كمي العمليات التأهيلية الخاصة بالدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 1.1.3
 التأهيلية اليت مستها خمتلف وظائف املؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل الشكل التايل:
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 :من اعداد الطالبة باالعتماد على  المصدر :

- Programme D’appui aux PME/PMI Des Resultats et une Experience a Transmettre, 

Rapport final - Euro Développement PME  - Décembre 2007, p  36 . 

من خالل الشكل نالحظ تطور عمليات التأهيل اخلاصة بكل وظيفة من وظائف التسيري، اإلنتاج، اجلودة، التسويق والتمويل 
 عرب سنوات تنفيذ الربنامج، حيث وزعت هذه العمليات كما يلي:

 متكني املؤسسات الصغرية واملتوسطة من : هتدف عمليات التأهيل اخلاصة بإدارة األعمال أساسا إىلاإلدارة 
 عملية موزعة على العمليات التالية: 339استعمال تقنيات التسيري واإلدارة احلديثة واملتطورة، حيث مشلت وظيفة اإلدارة 

 عملية متمثلة يف 209: وتضم التنظيم: 
 هيكلة وتنظيم املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
واملتوسطة يف استعماهلا لتقنيات التسيري احلديثة، لتمكينها من احلصول على شهادة اجلودة  إعداد ومرافقة املؤسسات الصغرية -
 العاملية.
 إنشاء نظام معلومات لإلدارة. -
 عملية متمثلة يف 81: وتضم اإلدارة اإلستراتيجية: 
 تنفيذ إسرتاتيجية التطوير. -
 توجيه خيارات االستثمار والتكنولوجيا. -
 عملية متمثلة يف 49وتضم : إدارة الموارد البشرية: 
 مرافقة ومساعدة أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة الختيار وتوظيف الكفاءات البشرية املتخرجة حديثا. -
 وضع أساليب وقواعد تسيري املوارد البشرية وتأهيل األفراد داخل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -

 اسا إىل إعطاء قيمة للمنتجات وحتسني اإلنتاجية لتعزيز : هتدف عمليات التأهيل اخلاصة باإلنتاج أساإلنتاج
 عملية، موزعة على العمليات التالية: 313القدرة التنافسية الصناعية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وقد مشلت وظيفة اإلنتاج 

 عملية متمثلة يف: 199: وتضم إدارة اإلنتاج 
 وضع تنظيمات صناعية جديدة. -
 يري احلديثة وتقسيم وختطيط عمليات اإلنتاج.وضع وإدخال تقنيات التس -
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 تطوير القدرة على التنويع واالبتكار يف املنتجات. -
 عملية متمثلة يف:  81وتضم : تكاليف اإلنتاج 
 وضع تقنيات حديثة حلساب تكاليف اإلنتاج مبا يتماشى مع خصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 .القيادة( إدخال ووضع قواعد مراقبة التسيري )لوحة -
 عملية متمثلة يف 33: وتضم الصيانة: 
 وضع نظام للصيانة والوقاية. -
 استخدام تقنيات وأساليب تسيري املخزون احلديثة. -

 عملية موزعة على العمليات التالية 134: وتضم الجودة: 
  العمليات الخاصة للحصول على شهادة اإليزوISO9001 عملية متمثلة فيما يلي 22: وتضم: 
 ل تنظيمي للمؤسسة يتماشى مع املواصفات العاملية.وضع هيك -
 تعزيز اجلودة داخل املؤسسة. -
  العمليات الخاصة بشهادة الجودة األوروبية وشهادةISO2200 عملية متمثلة يف 20: وتضم 
 دخول األسواق اجلديدة عن طريق عمليات التصدير. -
 امتالك قدرة تنافسية. -
 ل نقاط الخطوة الحرجة العمليات الخاصة بنظام المراقبة بتحليHACCP عملية، ويعترب أحدث ما  77: ويضم

 توصل إليه العصر احلايل يف جمال مراقبة املواد الغذائية.
 دة الممارسة السليمة للمختبرات االعمليات الخاصة بشهادة ممارسة التصنيع الجيد وشهGMP/BPF/BPL :
 عملية متمثلة فيما يلي: 15وتضم 

 منتجاهتا.حتسني كفاءة املؤسسة و  -
 تعزيز ثقافة املخترب على تقدمي خدمات فحص أو معاينة ذات ثقة عالية ترضي الزبون. -
 تقليل العوائق التجارية من خالل االعرتاف املتبادل بني اجلهات العاملية املاحنة لشهادات االعتماد. -

 اليب وتقنيات التسويق : إن عمليات التأهيل اخلاصة بوظيفة التسويق هدفها األساسي هو إدخال أسالتسويق
 عملية، موزعة على العمليات التالية: 103احلديثة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ولقد مشلت وظيفة التسويق 

 عملية متمثلة يف 22: ويضم التسويق اإلستراتيجي: 
 تسويق.توجيه وتركيز اجلهود التسويقية للمؤسسة من خالل التدريب يف جمال تطوير خطط واسرتاتيجيات ال -
 دعم املؤسسات يف تصميم وتنفيذ إسرتاتيجية اليقظة التنافسية لتمكينها من مواكبة تطورات السوق واحمليط. -
 عملية متمثلة يف 81: ويضم التسويق العملي:  
 إنشاء بنية حتتية تناسب األعمال التجارية وأساليب التسويق احلديثة. -
 ختبارات املنتجات واملستخدمني.حتسني معرفة احتياجات األسواق من خالل حتقيق ا -
 تطوير مهارات وقدرات املشرفني على التجارة واملبيعات. -

 ومشلت وظيفة التمويل عمليات يف جمال التسيري املايل واستخدام التقنيات احلديثة يف احملاسبة.التمويل : 
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ريين وأصحاب لقد حظي جانب تكوين املس 1عمليات التكوين الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 2.1.3
عملية تكوين وهي تدخل ضمن  250املؤسسات الصغرية واملتوسطة بنصيب كبري من اهتمام وانشغاالت الربنامج وعليه فقد مت تنفيذ 

 عملية يف إطار الربنامج حيث اختذت ثالث أشكال متثلت فيما يلي: 896
حول املواضيع العامة واملرتبطة بالتسيري حيث : من خالل القيام حبلقات دراسية حتسيسية وتكوينية تكوين عام وتحسيسي -

 حلقة دراسية من هذا النوع من التكوين. 159مت القيام بـ 
الصغرية واملتوسطة واليت حددها  تباملؤسسا: أي التكوين التقين هبدف اإلجابة عن االحتياجات اخلاصة تكوين خاص -

 حلقة دراسية فقط من هذا النوع. 21اخلرباء بعد قيامهم بعمليات التشخيص، حيث مت القيام بـ 
: ويتم هذا النوع من التكوين يف قاعات خاصة بامللتقيات ويدوم يومني ليعقد جملس خاص يف تكوين عن طريق المجالس -

حلقة دراسية واستفادت منها  70مؤسسات ومبشاركة ممثلني عن كل مؤسسة حيث مت القيام بـ  5اليوم الثالث مكون على األكثر من 
 سة.مؤس 350

ولقد حظيت عمليات التكوين اخلاصة باجلودة والتمويل واإلدارة باهتمام كبري، حيث سجلت العدد األكرب من العمليات 
 مقارنة بالعمليات التكوينية اخلاصة باإلنتاج والتسويق كما هو موضح يف الشكل التايل:

 
 من اعداد الطالبة. المصدر :

عملية  1373ميكن مالحظة توزيع ميزانية الربنامج على  ملية: ع 1373لـ  EDPMEتوزيع ميزانية برنامج  3.1.3
 أورو من خالل الشكل التايل: 15.039.692مؤسسة واليت تبلغ  445لـ 

                                                           
1
 :Programme d’appui aux PME/PMI, Des résultats et une expérience à transmettre, op cit, p p 43-44-45-46-47-
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Source :Programme D’appui aux PME/PMI Des Resultats et une Experience a Transmettre, 

Rapport final - Euro Développement PME  - Décembre 2007, p 39. 

نالحظ من خالل الشكل أن املساعدات املالية اخلاصة مبرحلة التشخيص متثل أعلى نسبة مقارنة بباقي عمليات التأهيل 
األخرى، وهذا راجع إىل أن هذا الربنامج ال يركز على متويل االستثمارات املادية بل يركز على االستثمارات الالمادية، حيث هتدف 

دات املالية أساسا إىل توفري مساعدة مباشرة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية اخلاصة من أجل ترقية هذه املنح واملساع
تنافسيتها احمللية والدولية، وتوجه هذه املساعدات املالية وفق برنامج حمدد تتبعه املؤسسة املستفيدة والذي يسمح هلا مع مرور الوقت 

 ة وقدراهتا التسويقية وتطوير نظم اجلودة داخلها واستعمال التمويل األمثل هلا.بتحسني طاقتها اإلنتاجية والتسيريي

عملية تأهيلية  187مت تنفيذ : العمليات التأهيلية الموجهة لتحسين محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .2.3
 نامج من خالل الشكل التايل: عملية خالل فرتة الرب  187موجهة لتحسني حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وميكن توضيح توزيع 

 
Source :Programme D’appui aux PME/PMI Des Resultats et une Experience a Transmettre, 

Rapport final - Euro Développement PME  - Décembre 2007, p 75. 
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يط املؤسسات الصغرية واملتوسطة مت البدء بدعم حم 2004إىل  2002 منالفرتة املمتدة خالل من خالل الشكل نالحظ أن 
 .2004سنة  %23إىل  2002سنة  %1.1ما يفسر زيادة عمليات التأهيل من 

على حتقيق أهدافه مما تطلب  EDPMEوهي مرحلة النضج حيث ركز برنامج  2006إىل  2005أما الفرتة املمتدة من 
 .2007سنة  %34.2، و2006سنة  %16لرتتفع إىل  %12املزيد من الديناميكية والتحفيز حيث اخنفضت عدد العمليات إىل 

 كما مت توزيع عدد عمليات تأهيل حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب جماالهتا كما يلي:

 عملية لتدعيم نظام املعلومات اخلاص باملؤسسات الصغرية واملتوسطة. 71 -
 عملية لتطوير أجهزة دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة.  116 -

مؤسسة ميكن توضيحها من خالل  445عملية لـ  187أورو مت توزيعها على  2896961عتماد ميزانية مبقدار لقد مت ا
 اجلدول التايل:

 عملية تأهيلية 187لــــ    EDPME(: توزيع ميزانية برنامج 80الجدول رقم)

 الميزانية )االورو( عدد العمليات البيان
 71 المتوسطةو  صغيرةتدعيم نظام المعلومات الخاص بالمؤسسات ال

1533433 
 28 دراسات قطاعيةو  حتليل الشعب

 8 تدعيم نظم املعلومات
 27 تكوين معلومايت للمؤسسات

 8 حتاليل اخرى
 116 المتوسطةو  تطوير اجهزة دعم المؤسسات الصغيرة

1363484 

 28 هزةاالجتشخيص 
 11 املراكز التقنية تأهيل

 13 اسرتاتيجياتو  دراسات
 30 خدمات الدعم االولية

 34 الدعم ألجهزةتكوين تطويري 
 2896917 187 المجموع

 :من اعداد الطالبة باالعتماد على المصدر: 

- Programme D’appui aux PME/PMI Des Resultats et une Experience a Transmettre, 

Rapport final - Euro Développement PME  - Décembre 2007, p p 73-79. 

مت ختصيصها لعمليات حتسني وهتيئة حميط  EDPMEمن ميزانية برنامج  %53نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة 
مت ختصيصه لعمليات تطوير أجهزة دعم املؤسسات الصغرية  %47أورو ما نسبة  1533433املؤسسات الصغرية واملتوسطة مببلغ 

العمليات املوجهة لتطوير أجهزة دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة أكرب من  أورو، بالرغم من أن عدد 1363484واملتوسطة مببلغ 
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تلك العمليات املتعلقة بتهيئة وحتسني حميط املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وذلك نتيجة عدم توفر أجهزة حديثة متطورة لدعم 
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة ومنه هتيئة وحتسني حميطها.

لقد مت تنفيذ  لموجهة لتسهيل الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:العمليات التأهيلية ا .3.3
عملية تأهيلية لتسهيل احلصول على التمويل لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث مث تقسيم هذه العمليات حسب  191

 هدفها إىل ثالث أنواع نوضحها من خالل اجلدول التايل: 

  هدافهاأحسب  EDPMEلبرنامج عملية تأهيلية  191(: توزيع 81الجدول رقم)

 عدد العمليات العمليات األهداف

 المؤسسات المالية و  انشاء البنوكو  دعم
 عمليات لصاح املؤسسات املالية

20 
14 

 3 عمليات لصاحل مؤسسة سوناطراك
 3 بنك الربكةو  عمليات لصاحل املدرسة العليا للبنوك

لي للمؤسسات الماو  المحاسبي التأهيل
 المتوسطةو  الصغيرة

 حتسني الوظيفتني املاليةو  عمليات للتدقيق
 احملاسبية داخل املؤسساتو 

27 

16 

 6 حتسني اجراءات التسيري املايلو  إلدخالعمليات 
حتسني استخدام احملاسبة و  إلدخالعمليات 

 5 التحليلية داخل املؤسسات

المتوسطة و  حصول المؤسسات الصغيرة
 تمويلعلى ال

 ضمان القروض ألجهزةمساعدات تقنية قدمت 
144 

7 
 133 دراسات اقتصادية تقنية

 4 يد نظام التناوب داخل املؤسساتيتش
 191 المجموع

:من اعداد الطالبة باالعتماد على المصدر:   

- Programme D’appui aux PME/PMI Des Resultats et une Experience a Transmettre, 

Rapport final - Euro Développement PME  - Décembre 2007, p p57-58-62. 

مليون أورو لتغطية الضمانات املالية  20كما وضعت املفوضية األوروبية حتت تصرف وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة مبلغ 
اخلاصة املؤهلة من قبل برنامج املخصصة ملنظمات الدعم اجلزائرية وهذا ملصلحة املؤسسات الصغرية واملتوسطة الصناعية 

EDPME. 

اتفاقية يف إطار برنامج ميدا مع وزير  FGARوقد أمضى صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 
للضمانات  %100حاليا( حتتوي على تغطية تقدر بـ  ناجماملؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية )وزارة الصناعة وامل

 البنك، ألجل القروض املمنوحة، نوضحها من خالل الشكل التايل: املعطاة من
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 ( MEDA  ،FGAR ،PME،(: تقسيم المخاطر) البنك42الشكل رقم)

 

 

 

 

 

  Source :Mustapha Benbada et Alain Daniel Thézé, L’Appui financier d’EDPme aux PME 

algériennes- optimiser ma demande de crédit,  Ministère de la PME et de L’artisanat et Commission 

Europeene,2008, p13 

 

 يف اجلدول التايل: (2007-2006)وميكن توضيح عدد وقيمة الضمانات املمنوحة يف إطار ميدا خالل الفرتة

 (2007-2006( خالل الفترة )MEDA  ،FGAR(: حصيلة ضمانات القروض)82الجدول رقم)

 
2006 2007 

 
FGAR MEDA  المجموع FGAR MEDA  المجموع 

 251 106 145 156 57 99 عدد الضمانات الممنوحة

 28169457693 16027552342 12141905351 15299095105 9037318341 6261776764 )دج( اجمالي كلفة المشاريع

 16240638174 9781412595 6459225579 9171016584 5530293232 3640723352 )دج( قيمة القروض المطلوبة

المعدل المتوسط للتمويل 
 المطلوب

58% 61% 60% 53% 61% 58% 

 قيمة الضمانات الممنوحة
 )دج(

1538556595 2228734276 3767290871 2546818990 4139172798 6685991788 

 القيمة المتوسطة للضمان
 )دج( 

15540976 39100601 54641577 17564269 39048800 56613069 

الشغل التي  عدد مناصب
 ستنشأ

3110 4313 7423 4883 9520 14403 

 من اعداد الطالبة باالعتماد على املراجع التالية:المصدر : 

 . 29ص ، 2006، املتوسطةو  وزارة املؤسسات الصغرية ،اإلحصائيةنشرية املعلومات  -
 .36، ص 2007، املتوسطةو  وزارة املؤسسات الصغرية ،اإلحصائيةنشرية املعلومات  -

% %  80حصة الضمان    20البنك 

%   100تغطية ميدا 

 % PME  30املسامهة الشخصية % 70القرض البنكي 
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حظ من خالل اجلدول أن مبلغ الضمان املخصص للمؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية يف إطار نال
MEDA/FGAR  حيث أن هذا التطور أدى بربنامج 2007و 2006قد تطور تطورا ملحوظا خالل السنتني ،EDPME 

 إىل خلق نظام التسعرية ألجل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

يف  (2007-2002)خالل الفرتةالربنامج ميكن تلخيص أهم النتائج اليت حققها  :EDPMEتقييم نتائج برنامج  .4
 اجلدولني التاليني:

 (2007-2002خالل الفترة ) EDPME(: حصيلة تنفيذ برنامج 83الجدول رقم )

 مالحظات عدد المؤسسات البيان 
 

 مرحلة التشخيص
  730 املؤسسات املنخرطة
مل تقم بأي و  ن االخنراطتراجعت ع 45 املؤسسات املرفوضة

 عملية تشخيص
  685 املؤسسات املقبولة

 
 مرحلة التأهيل

 
 املؤسسات املرفوضة

 
240 

 

مؤسسة توقفت بعد القيام  179
 .بالتشخيص األويل

مؤسسة رفضت بدء عملية  61
 .التأهيل

 445 املؤسسات املقبولة
 .من إعداد الطالبة المصدر:

 (.2007-2002خالل الفترة ) EDPMEم المالي لعمليات تأهيل برنامج (: التقيي84الجدول رقم )

 العمليات حسب محاور البرنامج
عدد 

 المبلغ المالي المقدم العمليات

المحور االول: الدعم المباشر للمؤسسات 
 المتوسطةو  الصغيرة

 477 عمليات التشخيص
 250)مبا فيها  التأهيلعمليات  اورو 15039692

 896 عملية تكوين(

الخاصة المقدمة للدعم المباشر و  المحور الثاني: مساعدة الهيئات العامة
 المتوسطةو  للمؤسسات الصغيرة

 اورو 2896917 187

المحور الثالث: مساعدة الهيئات المالية المقدمة للدعم المباشر 
 المتوسطةو  للمؤسسات الصغيرة

 *دينار جزائري  4139172798 191

 طالبة باالعتماد على املعطيات السابقة.من اعداد ال المصدر :

  .2007لسنة  MEDA مبساندة  FGARدينار جزائري : متثل قيمة ضمانات القروض املمنوحة من  4139172798*:
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مؤسسة صغرية ومتوسطة اخنرطت يف برنامج  730( تبني ان83رقم ) من خالل املعطيات السابقة املوضحة يف اجلدول
EDPME  مؤسسة  685سسة لعدم مالءمتها لشروط االخنراط يف الربنامج ومشل الربنامج التعامل مع مؤ  45حيث مت رفض

(، ومن خالل اجلدول 2007-2002خالل الفرتة ) مؤسسة من كافة عمليات تأهيلية على خمتلف حماور الربنامج  445واستفادت 
 477اورو لتمويل  15039692صغرية واملتوسطة مببلغ ( تبني انه مت اعتماد ميزانية لتقدمي الدعم املباشر للمؤسسات ال84رقم)

، واستفادت اهليئات العامة واخلاصة املقدمة للدعم املباشر للمؤسسات تأهيليةعملية  646عملية تكوينية و 250عملية تشخيصية و
دمة للدعم املباشر اورو ، كما استفادت اهليئات املالية املق 2896917بـ تأهيليةعملية  187الصغرية واملتوسطة من خالل 

 2007سنة برنامج ميدا  مبساندة FGARعملية من ضمانات القروض املمنوحة من  191للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل 
 .دينار جزائري 4139172798مببلغ 

 :جوانب إجيابية وأخرى سلبية، فاجلانب اإلجيايب له متثل فيما يلي يتضمنكان   EDPMEميكن القول بأن برنامج و 

بأهم املشاكل والنقائص اليت تعاين منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة من حتسني أساليب   EDPMEتكفل برنامج -
 اإلدارة والتسيري وتدريب املوارد البشرية.

 ساهم يف تطوير تقنيات اإلنتاج والتسويق وإدخال نظم اجلودة. -
 اجلزائرية. املتوسطةو وضوح آلية ومنهجية عمله بالنسبة للمؤسسات الصغرية  -
 مسامهته يف حتسني احمليط املؤسسي لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة. -
 ساهم يف حتسني املعلومات املهنية ملدراء املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتعاملني االقتصاديني العموميني واخلواص. -

 أما اجلانب السليب للربنامج متثل يف:

مؤسسة صغرية  3000واليت تعد متواضعة مقارنة باألهداف اليت كانت مسطرة تأهيل الفارق الكبري بني النتائج احملققة  -
 ومتوسطة.

 شخص(. 20من نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة مل يشملها الربنامج )تشغل أقل من  %97أكثر من  -
 ؤسسات الصغرية واملتوسطةاملعدم أداء اهليئات املمثلة والداعمة للدور املنتظر منها بشكل فعال من خالل تعريف وحتسني  -
 من حتوالت اقتصادية جديدة. هبامبا حييط 
االختالف يف الرؤية لدى أصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة فمسيريي بعض املؤسسات يرون بأن تنافسية مؤسساهتم  -

ايب على أساليب التسيري والتنظيم غري مرتبطة بربنامج التأهيل وأن الربنامج ال يشبع احتياجاهتم يف حني يرى آخرون بأن أثرها إجي
 والتأطري والتوظيف...

ال توجد أهداف حمددة للربنامج من حيث عدد املؤسسات املستهدفة أو العمليات املراد تنفيذها وكل ما يوجد هو عبارة عن  -
-2002أهيل خالل الفرتة )الحظنا اخنفاض املبالغ املنفقة لعمليات الت (84رقم )أغلفة مالية يفرتض إنفاقها، فمن خالل اجلدول 

 مليون أورو. 66.445أورو مقارنة باملبالغ املخصصة لتنفيذ الربنامج واملقدرة بـ  17936609(  واملقدرة 2007

 PME IIبرنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيا المعلومات واالتصال نتائج  حصيلة  ثانيا:

 كما يلي:ن خالل حماوره  الربنامج م ميكن تقييم نتائج
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مؤسسة صغرية ومتوسطة من  235استفادت : المحور األول: الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .1
 1كما يلي:  PME IIبرنامج 

 مؤسسة استفادت من التشخيص ووضعت خطة للتأهيل. 140 -
 مؤسسة استفادت من عملية أو جمموعة من العمليات اخلاصة بالتأهيل. 86 -
ؤسسة استفادت من عملية أو جمموعة من العمليات من خالل املساعدة التقنية أو التدريب، باإلضافة إىل م 110 -

، ومجعية املنتجني اجلزائريني (UNOP)مجعيات حمرتفة وهي: االحتاد الوطين لشركات الصيدلة  06الدخول يف شراكة مع 
(، اجلمعية اجلزائرية BASTPاجلزائرية للمقاولة والشراكة ) (، والبورصةABA(، ومجعية الطوب اجلزائرية )APABللمشروبات )

 (.FCE(، ومنتدى رؤساء املؤسسات )AITAلتكنولوجيا املعلومات )

ساعدت هذه  الشراكة مع هذه اجلمعيات املهنية احملرتفة على تعبئة وتوعية جمموعة من املؤسسات اليت مل تقم بالتأهيل 
 ها هذه اجلمعيات املهنية مباشرة للمؤسسات يف جماالت اختصاصها وحسب خرباهتا.وسامهت يف تعزيز اخلدمات اليت تقدم

مؤسسة متخصصة يف  20لصاحل  UNOPمقياس للتدريب من طرف  20، مت تنظيم 2013و 2011بني سنة  -
رات اإلنتاج، مراجعة إنتاج األدوية يف اجملاالت التالية: حتليل املخاطر، ضمان اجلودة والرقابة والنظافة، تدريب املدربني، مؤش

 )أنظمة القياس(. ااحلسابات، املرتو لوجي

مؤسسة يف هذا القطاع استفادوا من الدورات التدريبية املقدمة من اخلرباء املعتمدين يف  22إطارات من  245حيث حوايل 
 .PMEIIبرنامج 

يف  ةصناعة امليكانيكيمؤسسات يف قطاع ال 10لصاحل  (ASTP)، مت تنظيم عمليتني للتدريب من طرف 2013يف  -
 جماالت التحكم الرقمي وإدارة ورشات اإلنتاج.

 مؤسسة يف جمال تدفق اإلنتاج وتوازن الطاقة. 20عملية تدريبية لصاحل  PMEII، نضم برنامج ABAبالشراكة مع  -
من عملية تدريبية العتماد شهادة  PMEIIو APABمؤسسات يف إطار الشراكة بني  10استفادت  -

ISO17025 ترباهتم اخلاصة، مث التأكد من شهادة ملخISO17025 .مث وضعها واعتمادها لكل مؤسسة 
 من عمليتني تدريبيتني يف جماالت تفويض املسؤوليات. PMEIIو FCEمؤسسة يف إطار الشراكة بني  15استفادت  -
 مت تنفيذ ما يلي: PMEIIو AITAويف إطار الشراكة بني  2013و 2011بني  -
 رة مشاريع تكنولوجيا املعلومات وإعداد شهادة عملية تدريبية يف إداPMP  إطار يف  20)مشروع اإلدارة التقنية(، لصاحل

 املؤسسات اليت تنشط يف هذا اجملال.
  مؤسسة من أجل حصوهلا على شهادة  20عملية تدريبية تليها عملية مراجعة لـISO9001-2008. 
  ار مؤسسات لتنفيذ نظام إدارة اجلودة وفقا ملعي 5مرافقةISO9001-2008. 

يف تقدمي الدعم املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطةـ، مت إنشاء فرقة عمل  PMEIIمن أجل مواصلة إجراءات برنامج  -
 .2013يف سنة  PMEIIعلى مستوى برنامج  ANDPMEمكونة من خرباء معتمدين من الربنامج، وجمموعة اإلطارات يف 

مما ساهم يف ترقية  PMEIIمن دورات تدريبية يف إطار برنامج  ANDPMEحيث استفادت اإلطارات على مستوى 
 ودعم الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 .PMEIIملتقى للتعريف بأهداف ونتائج برنامج  12: مت تنظيم 2013يف  -
                                                           

1
 :Rapport de coopération union européenne-Algérie, op cit, pp 21-22-23. 
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ب، مت اعتماد ميزانية تقدر بـ من أجل القيام بالعمليات التشخيصية وتنفيذ خطة التأهيل والتدري 2012سبتمرب  30يف  -
 1مليون دج للخربة على املدى القصري. 2.230

لمؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك لضمان يف دعم اجلودة ل PMEIIساهم برنامج : المحور الثاني: دعم الجودة .2
ملؤسسات الصغرية ا 2013ات سنة التقدم يف جماالت االعتماد وتقييم املطابقة، حيث دعمت الوكالة الوطنية العتماد وإصدار الشهاد

 2واملتوسطة من خالل عدة أنشطة متثلت يف املساعدات التقنية والتدريب كما يلي:
 تدريب جلان االعتماد. -
 مراجعة ومواءمة التشريعات واللوائح الوطنية لالعتماد. -
 ويل من قبل املعتمد األورويب.من أجل إهناء اإلجراءات األخرية على عملية االعرتاف الد ISO17021تدريب املقيمني لـ  -

 :ومتثلت عمليات دعم اجلودة احملققة من خالل وزارة الصناعة واملناجم فيما يلي 
 املساعدة التقنية الداعمة للمجلس الوطين للتقييس. -
 الدعم إلعداد اإلسرتاتيجية الوطنية اجلديدة للقياس. -
 تدريب موظفي الوزارة يف جمال السالمة الصناعية. -

 د املعهد اجلزائري للتقييس من عدة عمليات لتدريب املدربني يف اجملاالت التالية:كما استفا 
 نظام إدارة اجلودة والبيئة. -
 إصدار الشهادات ووضع العالمات على املنتجات. -
 أنظمة إدارة سالمة املواد الغذائية. -
لجان الوطنية للمرتولوجيا القانونية مت إجراء تدريب خاص هبدف تعزيز النظام الوطين للتقييس من طرف منفذي وأعضاء ال -

(ONML على إنشاء وتشغيل بعض املقدمات املرتولوجية املكتسبة يف إطار برنامج )PMEII  مليون أورو من  3للحصول على
 خالل استخدام املعدات املعنية.

  و استفاد املعهد الوطين للملكية الصناعيةINAPI  والتنظيمية والتدريب يف تعلقة باملساعدة التقنية ممن عدة عمليات
 اجملاالت التالية:

 (.ISO9001) اجلودة -
 .للبياناتاإلدارة االلكرتونية الفكرية  -
 حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة. -

  من هيئات تقييم املطابقة  15حتصلت(OEC)  مبا يف ذلك املختربات، هيئات التفتيش على شهادة املرافقة لالعتماد
ISO17025 وISO17020. 
  هيئات  10حتصلت(OEC)  على االعتماد أما اآلخرين فتقدموا بطلبات االعتماد من خالل اهليئة اجلزائرية لالعتماد

(ALGERAC) .والذين كانوا مسجلني يف برنامج التقييم 
  3.مليون دج للخربة على املدى القصري 2.619ولتحقيق وتنفيذ هذه العمليات مت اعتماد ميزانية قدرت بـ 

متثلت العمليات اليت مت تنفيذها من خالل هذا احملور لصاحل وزارة الصناعة واملناجم من ور الثالث: الدعم المؤسساتي: المح .3
 دراسات يف اجملاالت التالية: 07خالل 

 التعريف باملشاريع االستثمارية يف جمال املناولة. -
                                                           

1
: Dossier de presse PMEII, op cit, p04. 

2
 :Rapport de coopération union européenne-Algérie, op cit, pp 23-24  

3
: Dossier de presse PMEII, op cit, p06. 
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 إنشاء مرصد أي مراقب للصناعة. -
 أدوات تقييم السياسة العامة. -
 عات اإلنتاجية للسياسة  الصناعية اجلديدة.القطا -
 تصميم نظام معلومات الحتياجات بورصة املناولة والشراكة. -
 خمتربات يف املركز التقين للميكانيك. 04إنشاء  -
 التطوير احمللي للمركز التقين للميكانيك. -

  استفادتANDPME  تر اإلرشاد للتأهيل بالتأهيل واحملددة يف دفا عمليات خاصة 08عمليات دعم منها  10من
 يف اجملاالت التالية: 

 التشخيص وخمطط التأهيل. -
 اخلربة املالية. -
 تكنولوجيا املعلومات واالتصال. -
 التنمية التجارية. -
 اإلدارة. -
 اإلنتاج. -
 اجلودة. -

  قام برنامجPMEII ( وقام بدورات تدريب نفذت لصاحل 08بنشر دفاتر اإلرشاد الثمانية )ANDPME  ركزت
 على ما يلي:

 التغيري التشريعي للوكالة. دراسة تنظيمية ملرافقة ملف -
 ( لنظام املعلومات للربنامج الوطين للتأهيل.Cahier des Chargesإعداد مفكرة ) -

  استفادت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري(ANIREF)  من مساعدة تقنية لتصميم وتنفيذ نظام املعلومات
 ق الصناعية.اجلغرافية وذلك لتطوير املناط

  استفادت غرفيت التجارة والصناعة بناء على طلب من وزارة التجارة من دراسة تشخيصية مصحوبة خبطة عمل تنظيمية
 باإلضافة إىل عمليات التدريب.

  عمليات كانت لصاحل  03عمليات، حيث  05مت دعم أموال الضمان من خاللFGAR  من خالل إنشاء منظمة
 نظيم التدريب وذلك يف إطار متويل البنك للمؤسسات الصغرية واملتوسطة.جديدة ونظام املعلومات وت

من خالل دعم تطوير نظام املعلومات وإجراء دراسة إلنشاء وتنظيم  CGCIمن العمليات كانت لصاحل  02كما أن 
 اإلدارة اإلقليمية.

  مت إجراء عمليتني من خالل املساعدة التقنية لـFCE قبة القانونية واالقتصادية واملعلوماتية.لتصميم وإنشاء خلية املرا 
  استفادتAPAB  من دراسة لصناعة املشروبات مت نشرها وعرض نتائجها يف مؤمتر مت تنظيمه من خاللPMEII 

 .APABو
  1مليون دج للخربة على املدى القصري. 1.714مت اعتماد ميزانية بلغت لتحقيق هذه العمليات 

                                                           
1
 :Dossier de presse PMEII, op cit, p09. 
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باملقارنة بالربامج السابقة على أنه يركز على الدعم التقين واالستثمارات الالمادية أكثر من  ومنه ما نالحظه على هذا الربنامج
 تركيزه على الدعم املايل واملادي، كما أنه وخبالف الربامج السابقة واليت تتوجه إليها املؤسسات الصغرية واملتوسطة بطلبات االنضمام،

 ؤسسات القادرة على االستفادة بشكل دائم من الدعم املقدم منه.هذا الربنامج مت حتديد عينة من امل فمن خالل

كما نالحظ أن هذا الربنامج يستند على مقاربة شاملة ومفصلة الحتياجات املؤسسات ودعمها على مواكبة التطورات يف 
يط الذي تنشط فيه ودعم اجلودة شىت اجملاالت، ومتكينها من التحكم يف استعمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، إضافة إىل دعم احمل

 على مستوى هذه املؤسسات.

خطوة هامة لرتقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من جهة والنهوض مبستوى استخدام  PMEIIيعترب برنامج 
 اللكرتونية.تكنولوجيا املعلومات واالتصال وبناء جمتمع معلومايت ومنه التوجه حنو مشروع إسرتاتيجيات اجلزائر ا

( مقبولة نوعا ما من خالل ما مت اعتماده 2013-2009حيث تعترب نتائجه احملققة مقارنة باألهداف املسطرة خالل الفرتة )
 من برامج وعمليات تشخيصية وتأهيلية إضافة إىل التدريبات يف اجملاالت املختلفة وحسب حماوره.

 GIZاون التقني برامج الهيئة األلمانية للتعثالثا: حصيلة نتائج 

سات الصغرية واملتوسطة مت صياغة الربامج املذكورة سابقا لتأهيل وترقية املؤس GIZيف إطار الشراكة التقنية األملانية اجلزائرية 
اجلزائرية، حيث استفادت املؤسسات الصغرية واملتوسطة من دورات تكوينية وتدريبية سامهت يف تطوير اهلياكل االقتصادية والرفع من 

مليون أورو خالل الفرتة  8تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة إضافة إىل احلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية مبيزانية قدرت بـ 
 أهم النتائج املتحصل عليها فيما يلي: (، وتتمثل2006-2013)

لة، التأهيل االندماج ومنو من أجل دعم حركية إعادة اهليك :DEVED التنمية االقتصادية المستدامةنتائج برنامج  .1
يف مرحلتها الثانية اليت  GIZالصناعات ويف إطار حترير السوق مت تنفيذ هذا الربنامج يف إطار الشراكة التقنية األملانية اجلزائرية 

تثمرين مليون دوتش مارك، ويف املرحلة الثالثة اهتم الربنامج بتكوين مس 2.3بقيمة  2003إىل أفريل  2000انطلقت يف جانفي 
 .2006إىل جانفي  2003وذلك من جويلية 

 1ميكن تلخيص نتائج املرحلة الثانية يف:: (2003-2000)نتائج المرحلة الثانية  .1.1
مستشارا يف إدارة أعمال املؤسسات الصغرية  30توفري عروض استشارة على مستوى مراكز الدعم، واالنتهاء من تكوين  -
 واملتوسطة.
مؤسسة صناعية  20خلاصة واليت تتماشى مع العجز املسجل لدى التشخيص العام لـ انطالق منتجات االستشارة ا -
 متوسطة.

ملتقى عاجلت حماورها التصدير والشراكة ونظام املعلومات واجلودة وغريها من الدراسات اليت  12انتهاء مشروع تضمن  -
 هتم مسريي املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

مت تكوين مستشارين يف التسيري وذلك بإنشاء جمموعات ذات كفاءة : (2006-2003)نتائج المرحلة الثالثة  .2.1
مستشارين يف كل مركز دعم وميكن تلخيص نتائج هذه  5إىل  4عالية من مستشارين يف تسيري املؤسسات الصغرية واملتوسطة أي من 

 املرحلة يف: 

                                                           
 .291-290:إكرام مياسي، مرجع سابق، ص ص  1



تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل اتفاقية الشراكة االورو جزائرية     الفصل الرابع:           

336 

نة هامة من خالل أدوات إسرتاتيجية جديدة توجيه نشاط استشاري لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ولقد احتل مكا -
تتمثل يف التخلي عن التوجه األحادي اخلاص بتحسني ورفع قدرات االستشارة والتكوين بطريقة أحادية من خالل مراكز الدعم 

 .اجلهوية واليت أظهرت أهنا حمدودة باملقارنة مع االحتياجات والقدرات املوجودة
الدعم إىل شبكة أكثر اتساعا بإدخال معاهد التكوين اخلاصة يف التسيري واجلمعيات املهنية  مت تطوير البنية التحتية ملراكز  -

 االستشارة اخلاصة بإدارة األعمال ومستشارين ومكونني مستقلني. مكاتبو  ،للمؤسسات الصغرية واملتوسطة
ما في GIZيذ الربامج املرافقة لـ أهم النتائج املتحصل عليها من خالل تنف تتمثل :GIZـ ـــنتائج البرامج المرافقة ل .2

 1يلي:
 تمثلت نتائجه في :  بالنسبة لبرنامج تسيير الموارد الطبيعية وتغير المناخ والطاقة -

 تطوير املواصفات القياسية والربجميات لتصميم تشييد املباين املوفرة للطاقة. -
 .التحقق من صحة اخلطة الوطنية للمناخ من قبل جلنة مشرتكة بني القطاعات -
 تطوير اخلطة الوطنية للحفاظ على البيئة. -

 تمثلت نتائجه في:  تية والتوظيفبالنسبة لبرنامج االبتكار والتنمية المستدامة للمقاوال -
 .مت اعتماد إسرتاتيجية االبتكار -
 .مت تنفيذ خدمات جديدة -
 .مت إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة جديدة -
 إنشاء شبكات أصحاب املصاحل يف قطاعات حمددة. -

 بالنسبة لبرنامج تأسيس معهد علوم المياه والطاقة وتغير المناخ: -
 مت البحث عن حلول ملواجهة التحديات احلالية اليت تواجه قطاع املياه والطاقة وتغري املناخ. -
 مت تدريب الطالب لدعم التنمية املستدامة يف املنطقة. -

 تنفيذ تدابري حمددة للمساواة بني اجلنسني يف اجملاالت مت لقد بالنسبة لبرنامج تعزيز دور المرأة في المغرب العربي: -
 التالية: املياه، الطاقة، واالقتصاد.

 برامج التأهيل االوروبية على مستوى والية بسكرة مستفادة  منالالصغيرة والمتوسطة رابعا: المؤسسات 

املنخرطة يف برامج التأهيل االوروبية على املتوسطة و  نظرا للصعوبات اليت واجهتنا يف احلصول على عدد املؤسسات الصغرية
للتعرف  على معلومات ذات مصداقية حلصولنااملستوى الوطين فقد اعتمدنا على املؤسسات املنخرطة على مستوى والية بسكرة نظرا 

 على واقع هذه الربامج ميدانيا.

 صغيرة والمتوسطةالبرنامج األوروبي لدعم وتطوير المؤسسات النماذج عن المؤسسات المنخرطة في  .1
EDPME :لقد بلغ عدد املؤسسات املستفيدة من برنامج  على مستوى والية بسكرةEDPME  15يف والية بسكرة 

مؤسسات أي ما  08مؤسسة صغرية ومتوسطة، حيث كانت النسبة األكرب من االستفادة إىل قطاع الصناعة الغذائية والذي يضم 
ة من الربنامج لوالية بسكرة، واجلدول التايل يبني قائمة املؤسسات املستفيدة من برنامج من إمجايل املؤسسات املستفيد %53يعادل 

EDPME. 
 

                                                           
1
 :Le portfolio de la GIZ en Algérie, pp 02-03 
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 على مستوى والية بسكرة EDPME(:  المؤسسات المنخرطة في برنامج 85الجدول رقم)

 مالحظات عدد العمليات عدد الفروع طبيعة النشاط اسم المؤسسة
 10 صناعة االجر باباهم لالجر

 
  

 10 تكيف التمور فروي-سكوبي
 

 تشخيص اويل
 20 تكيف التمور ايكودات

 
 مبدئي تأهيليتشخيص 

 عملية جديدة: احلصول على معدات االعالم االيل 10 30 تكيف التمور مؤسسة حدود سليم
 10 صناعة االشرطة البالستيكية قريل باست

 
 تشخيص اويل

 20 مياه معدنية قديلة
 

  
المؤسسة العامة 

 تشخيص اويل 10 10 صناعة البسكويت كويتللبس
 10 تكييف التمور سوكودات

 
 تشخيص اويل

 10 مصنع غزل اخليوط سوفتاكس
 

  
 تشخيص اويل 10 60 تغليف بالبالستيكو  تعبئة طولقة-البركة
 30 صناعة الفخار بوترام

 
  

 10 القمح اللنيو  صناعة القمح الصلب مطاحن الجنوب الكبرى
 

 تشخيص اويل 
 صناعة االت الصناعة الغذائية االخوة جودي لالنجاز

  
 تشخيص اويل 

 تكييف التمور مؤسسة الشاذلي
  

 تشخيص اويل 
 تكييف التمور بيو اووازيس

  
 تشخيص اويل 

عالم االيل مكلف بربامج تأهيل املؤسسات تقين سامي يف اال جمال الطويل :  السيدعلى املعطيات املقدمة من خالل مقابلة مع عداد الطالبة باالعتماد إمن المصدر: 
 ترقية االستثمار  والية بسكرة.و  املتوسطةو  املؤسسات الصغريةو  املتوسطة)سابقا( مبديرية الصناعةو  الصغرية

، حيث نفذ هذا EDPMEو يف إطار التحضري لبيئة أكثر تنافسية التحقت املؤسسات املوضحة يف اجلدول بربنامج 
 من اخلرباء األوروبيني واجلزائريني، وذلك بإتباع املنهج التايل: الربنامج من طرف فريق

 .التعرف على املؤسسات -
 .اختيار املؤسسات املالئمة إلجراء التأهيل -
إجراء تشخيص للمؤسسة وذلك يف خمتلف اجملاالت التسيريية )تسيري املوارد البشرية، اإلنتاج، املالية، احملاسبة مراقبة  -

 .تجارة(التسيري، التسويق وال
 تسطري نشاطات برامج التأهيل والتطوير. -
 متابعة املؤسسات املستفيدة من الربنامج. -

تكوين يف العملية التشخيص على معرفة جوانب القوة والضعف واستنباط املعايري اليت جيب التحكم فيها، ومن مث  اعتمدتو 
نتائج التشخيص يف املؤسسات املوضحة يف اجلدول السابق إىل خمتلف اجلوانب التسيريية املعدة يف إطار هذا الربنامج، ولقد بينت 

 ضرورة التحكم يف معياريني أساسيني مها:

 التحكم يف التكاليف. -
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 بذل جهود تسويقية من خالل دراسة السوق. -

أن غالبية املؤسسات توقفت عند مرحلة التشخيص األويل حيث مل تستفيد من  الحظومن خالل ما مت توضيحه يف اجلدول ن
أي دعم أو مساعدة لذا فيمكن اعتبار أن نتائج هذا التشخيص مل تأيت جبديد حيث تبني أن األفكار اليت طرحت من قبل القائمني 

 على الربنامج من دراسة للسوق ومقرتحات قدمت كانت حمددة سابقا.

مج يف حقيقته ما هو إال دراسة على مستوى والية بسكرة أن هذا الربنا  ما ميكن استنتاجه من آراء مسريي هذه املؤسساتف
وحبوث ملعرفة أسواقنا الوطنية وقدرة مؤسساتنا على منافسة املؤسسات األوروبية اليت ستستفيد من هذه الدراسة التفصيلية قبل دخوهلا، 

خيص مؤسسة منخرطة يف الربنامج على مستوى والية بسكرة مل تستفيد من أي شيء بعد عملية التش 15وما يثبت ذلك هو أن 
 األويل.

برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيا المؤسسات المنخرطة في  ننماذج ع .2
 على مستوى والية بسكرة. PME IIالمعلومات واالتصال 

 بلغ عدد املؤسسات املنخرطة من برنامج دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتحكم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال
PMEII  املعلومات اليت توفرت لنا منمؤسسة صغرية ومتوسطة نوضحها يف اجلدول التايل حسب  11على مستوى والية بسكرة 

 ة وترقية االستثمار لوالية بسكرة.مديرية الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسط

 .على مستوى والية بسكرة PMEII(: المؤسسات المنخرطة في برنامج 86الجدول رقم )

 المالحظات اسم المؤسسة
 سحب استمارة االخنراط ألسباب تقنية شاديل صالح الدين

 سحب استمارة االخنراط ألسباب تقنية أوالد نايل لآلجر
 سحب استمارة االخنراط ألسباب تقنية عموري لآلجر

 التوقف بعد التشخيص األويل )املقابلة مع اخلبري( غربية موسى
 التوقف بعد التشخيص األويل )املقابلة مع اخلبري( طايةمركب الدواجن الزيبان لو 

PORTRAM )التوقف بعد التشخيص األويل )املقابلة مع اخلبري 
SABA D’OR )التوقف بعد التشخيص األويل )املقابلة مع اخلبري 

 استفادت من عمليات تدريبية  املشروبات الغازية طولقة
 استفادت من عمليات تدريبية  حدود سليم

 استفادت من عمليات تدريبية  مطاحن اجلنوب الكربى
تقين سامي يف االعالم االيل مكلف بربامج تأهيل  جمال الطويل :السيد على املعطيات املقدمة من خالل مقابلة معمن إعداد الطالبة باالعتماد  المصدر:
 ترقية االستثمار  والية بسكرة.و  املتوسطةو  املؤسسات الصغريةو  املتوسطة )سابقا( مبديرية الصناعةو  املؤسسات الصغرية

( 2012-2009خالل الفرتة ) PMEIIمؤسسات صغرية ومتوسطة استفادت من برنامج  3من خالل اجلدول يتبني أن 
إجراء دورات تدريبية لتكوين اإلطارات و  على مستوى والية بسكرة من خالل القيام بعملية تدريبية يف جمال التكنولوجيا واالتصال

قائمة على هذه املؤسسات بعد إجراء التشخيص االويل الذي قام هبا اخلرباء إال أن عملية التأهيل مل تستمر بل توقفت يف كل من ال
 املؤسسات الثالثة وذلك لعدم اجلدية من طرف القائمني على املؤسسات على القيام بأنشطة الربنامج كما هو مقرر.
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 على مستوى والية بسكرة: GIZالهيئة األلمانية للتعاون التقني  برامجنماذج عن المؤسسات المستفيدة من  .3

متاشيا مع احلركة العاملية حاولت اجلزائر البحث عن الكيفيات اليت تسمح هلا باحتالل وضعيات تنافسية على مستوى أسواقها 
ي اعتماد سياسيات صناعية جديدة فضال عن األسواق األوروبية والدولية واليت تتميز باملنافسة القوية، فقد أصبح من الضرور 

واجملمعات الصناعية  SPLباالستفادة من التجارب األجنبية يف هذا اجملال وهلذا جاءت فكرة تطبيق إسرتاتيجية أنظمة اإلنتاج احمللية 
Cluster دعم ومرافقة  ويف إطار الشراكة األورو جزائرية استفادت والية بسكرة من ،واليت حققت جناحا معتربا يف عدد من الدول

GIZ  للمؤسسات واحلرفيني املنخرطني يف نظام اإلنتاج احمللي بوالية بسكرة من خالل اإلنتاج احمللي ملشتقات النخيل والتجمعات
 الصناعية للتمور.

مت اعتماد نظام اإلنتاج احمللي ملشتقات النخيل بوالية بسكرة نظام اإلنتاج المحلي لمشتقات النخيل بوالية بسكرة:  .1.3
خالل نشاط مشتقات النخيل على مستوى غرفة الصناعة التقليدية واحلرف وذلك من أجل تأطري احلرفيني العاملني يف اجملال  من

وتوفري فرص عمل حيث مت تكوين احلرفيني الناشطني يف جمال مشتقات النخيل من خالل ثالث دورات تكوينية بالتعاون مع اهليئة 
 إطار اتفاقية الشراكة األورو جزائرية. يف GIZاألملانية للتعاون التقين 

تعد جتمعات االبتكار نوعا من : Cluster-Dattes  للتمور التجمعات الصناعية أو تجمعات االبتكار .2.3
التطور االقتصادي املستدام الذي تسعى وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار بوالية بسكرة إىل حتقيقه 

ني املتعاملني واملنتجني يف جمال التمور من خواص وعموميني، حبيث ينتظمون يف جتمع حمدد لتبادل اخلربات والتفكري معا يف بالتعاون ب
 ضبط الصعوبات والعقبات لتحقيق التكامل بني املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف نفس اجملال.

ني لنفس القطاع ويشكل مركز اتصال فيما بينهم من خالل حيث يعد منط تنظيمي فعال وناجح للتعاون والتكامل بني املتعامل
بتطوير وحتديث املؤهالت والكفاءات املهنية مع قابلية خلق مؤسسات جديدة باإلضافة إىل  يسمح شبكات التضامن والتعاون الذي

 تأهيل املؤسسات املوجودة من خالل حتسني أنظمة االبتكار وتنمية املوارد البشرية.

من خالل اعتماد برنامج  2012ابتداء من سنة  التجمعات الصناعية أو جتمعات االبتكارعم يف د GIZسامهت 
Cluster-Dattes  املعايري الدولية وإجراء دورات تكوينية وتدريبية للقائمني على املؤسسات، حيث كانت متابعة اخلرباء من خالل

ؤسسات السري هبا حىت تتمكن من احلصول على شهادة املصادقة وضح الكيفية اليت يستلزم على املتللتدقيق والذي  IFS املميزة
-Clusterة املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنخرطة يف برنامج ر واملطابقة للمنتجات الغذائية ولقد مت اعتماد خبري فرنسي قام بزيا

Dattes  سسات كل ستة أشهر ويقوم بإعداد وقام بوضع نقاط القوة والضعف لكل مؤسسة، حيث يقوم هذا اخلبري مبراقبة هذه املؤ
 .IFSأو ال، وهل هي خمولة للحصول على شهادة  IFSتقرير عن حالة املؤسسات أي هل املؤسسة تسري وفق معايري 

-Clusterوحسب آخر زيارة للخبري الفرنسي لوحدات توضيب وتصدير التمور بوالية بسكرة املنخرطة يف برنامج 
Dattes ،  عايري وفق مهناك وحدات تسريوجد ان IFS   هي مؤهلة للحصول على شهادة وIFS  وأخرى غري مؤهلة للحصول

 على الشهادة وميكن توضيحها من خالل اجلدول التايل:
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 Cluster-Dattes(: وحدات توضيب وتصدير التمور بوالية بسكرة المنخرطة في برنامج 87الجدول رقم )

 قرار الخبير المنقطة اسم الوحدة
 IFSلحصول على شهادة لمؤهلة  منطقة التجهيزات بسكرة لتوضيب وتصدير التمور AGRODATTEوحدة 
 IFSعلى شهادة  لحصوللمؤهلة  بسكرة لتوضيب وتصدير التمور SUDACOوحدة 
 IFSعلى شهادة  لحصوللمؤهلة  بلدية طولقة بسكرة لتوضيب وتصدير التمور HADDOUDوحدة 
منطقة الدروع بلدية شتمة  لتوضيب وتصدير التمور PHENIXوحدة 

 بسكرة
 IFSعلى شهادة  لحصوللمؤهلة 

على شهادة  لحصوللغري مؤهلة  بلدية طولقة بسكرة لتوضيب وتصدير التمور KIRSANEوحدة 
IFS 

على شهادة  لحصوللغري مؤهلة  بلدية أوماش بسكرة لتوضيب وتصدير التمور BIOOASISوحدة 
IFS 

تقين سامي يف االعالم االيل مكلفة بربامج تأهيل  قرار نجالء :السيدة على املعطيات املقدمة من خالل مقابلة مععتماد من إعداد الطالبة باال المصدر:
 ترقية االستثمار  والية بسكرة.و  املتوسطةو  املؤسسات الصغريةو  املتوسطة )حاليا( مبديرية الصناعةو  املؤسسات الصغرية

 اتفاقية الشراكة األورو جزائريةمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل المطلب الثالث: تحديات وآفاق تأهيل ال

سنحاول من خالل هذا املطلب حتديد أهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، تل الوطنية واالوروبية ربامجالبعد تطرقنا ألهم نتائج 
ضيح انعكاسات اتفاقية الشراكة األورو جزائرية على صعوبات تطبيق برامج التأهيل املرافقة  التفاقية الشراكة األورو جزائرية ومن مث تو 

 تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأهم آفاقها املستقبلية.

 أوال: تحديات برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية

تمدت على تعديالت عديدة،  إن برامج التأهيل اليت مت وضعها وتنفيذها يف اجلزائر مل تنفذ بالطريقة اليت وضعت هلا، حيث اع
كما واجهتها صعوبات كثرية جعلتها تنحرف عن مسارها وتغري فيه وذلك نتيجة ظروف إجناز برامج التأهيل واليت ميكن حصرها فيما 

 1يلي:

من خالل عرضنا لربامج التأهيل وجدنا بأهنا متعددة وطبقت يف مراحل متداخلة ومن جهات : تعدد برامج التأهيل .1
صالحيات متداخلة، فالربامج وضعت أساسا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واليت متارس نشاطا صناعيا، وقد تزامنت هذه  خمتلفة هلا

ريات الوضعية مع وجود وزارتني وزارة الصناعة وترقية االستثمار ووزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية باإلضافة إىل التغ
وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية  تسمى زارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيث كانتاليت كانت تطرأ على و 

مث أصبحت وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار واآلن أصبحت وزارة الصناعة واملناجم مما ترتب عليها نوع 
ات أو القائمني على تطبيق ووضع الربامج مما يؤدي إىل ضعف وتشتت اإلمكانيات واملوارد من اخللط لدى املتعاملني سواء املؤسس

عملية، مما جيعل من املستفيد غري قادر أو  15اليت قد تصل إىل  مليات، كما متيزت برامج التأهيل بتعدد العالبشرية، املادية واملالية
 مستعد للقيام هبا.

                                                           
1
 .252مرجع سابق، ص ، إشكالية تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرلزهر العابد،  :
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تشرع يف تطبيق برنامج التأهيل حتتاج إىل موارد مالية، فبالرغم من وجود دعم مايل إن املؤسسة اليت القيود المالية:  .2
أورويب إىل أن املبالغ املخصصة يف إطار املساعدات األوروبية مل تدفع بالكامل وكانت نسبة االستفادة ضعيفة جدا، وهو ما مت 

 .توضيحه يف املطلب األول، باإلضافة إىل تباطؤ البنوك يف منح القروض
تعترب برامج التأهيل برامج اختيارية طوعية، ونظرا لعدم توفر دراسات جدوى حول تلك الربامج فذلك حيول دون  .3

 اخنراط أعداد كبرية من املؤسسات وختوف أصحاهبا من مواصلة كامل مراحل برنامج التأهيل.
تأهيل، حيث أن الدخول يف عدم رغبة أصحاب املؤسسات املعنية بالتأهيل من حتمل جزء من تكاليف عمليات ال .4

برامج التأهيل يفرض على املؤسسات املنخرطة دفع نسب معينة من تكاليف التأهيل وهذا األمر ال حيبذه الكثريون من أصحاب 
 املؤسسات والقائمني عليها.

 ة للمؤسسات.كثرة وتعقد إجراءات القيام مبراحل التأهيل واستغراق وقت طويل لالنتهاء منها وتعزيز القدرة التنافسي .5
 بتسيري برامج التأهيل خاصة الربامج الوطنية نظرا لنقص اخلرباء واملختصني يف تنفيذ هذه الربامج. تبطةمعوقات مر  .6
 هودنقص االتصاالت، حيث كانت السبب يف تأخر تطبيق الربامج يف مواعيدها احملددة، مما تطلب الكثري من اجل .7

 م بالتصحيحات الالزمة يف كل مرة.لتعريف املستفيدين بأمهية الربامج والقيا
 متيزت الربامج بنقص اخلربة لدى مكاتب االستشارة اجلزائرية. .8
 عدم التزام املؤسسات الصغرية واملتوسطة باالنضباط يف أداء املهام املكلف هبا يف إطار برامج الدعم األوروبية. .9

احلقيقة أن هناك جهود كثرية تبذل من طرف الدولة  إن برامج التأهيل اليت مت تطبيقها تعترب شكال من أشكال الدعم لكن
لدعم قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة تأيت يف إطار اإلصالح االقتصادي واالجتماعي وتظهر يف السياسات املالية والنقدية 

ت الفائدة ومنح قروض والتجارية، حيث مشلت اإلصالحات إلغاء وختفيض الضرائب والرسوم مبا فيها الرسوم اجلمركية وختفيض معدال
 بدون فوائد وختفيف القيود البريوقراطية وغريها، ومن بني أهم اإلجراءات املقرتحة إلجناح برامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف

 اجلزائر نذكر ما يلي:

وبقائها  تشجيع إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة جديدة وتوسيع ميدان نشاطها مع العمل على ضمان استمراريتها -
 بتشجيع قدرهتا على املنافسة وحتسني أدائها ضمن حركية التطور التكنولوجي.

 توفري املوارد املالية الالزمة لتمويل املؤسسات، بوضع تسهيالت بنكية وحتسني اخلدمات املالية. -
 عية والتجارية واخلدمية.جبميع القطاعات الصنا االهتمامحتسني نظام املعلومات املتعلق باملؤسسات الصغرية واملتوسطة و  -

 ثانيا: تحديات اتفاقية الشراكة االورو جزائرية 

ال ميكن تصورها على املدى القريب بل بالعكس ستعرف اجلزائر و  إن مكاسب اتفاقية الشراكة االورو جزائرية ليست فورية،
الذي جيب تعويضه من و  التفكيك اجلمركي، مشكالت راهنة يف املالية العامة بسبب النقص يف إيرادات اجلمارك النامجة عن عملية

على االقتصاد ككل ستكون هلا أثار اجتماعية وخيمة، وتبقى املنافع اليت تتوقعها اجلزائر على و  مصادر أخرى كضريبة القيمة املضافة،
 ستؤدي إىل حتديث االقتصاداليت  ةاملؤسساتيو  التشريعيةو  جراء اإلصالحات التنظيمية اسرتاتيجيةالبعيد ذات أمهية و  املدى املتوسط

فتح أفاق و  مواجهة حتديات العوملة،و  باإلضافة إىل تعزيز قدرة اجلزائر يف املنافسة على الصعيد الدويل االجتماعي،و  الكيان السياسيو 
 الثقافية.و  االجتماعيةو  االقتصاديةو  جديدة على املستويات السياسية

التحديات إال أن أولويات العوائق اليت تواجه اجلزائر ختتلف عن و  مل ختلو من العوائقوالواقع أن اتفاقية الشراكة االورو جزائرية  
اإلنتاج و  حقوق اإلنسانو  أولويات العوائق اليت تواجه بلدان االحتاد األورويب، ففي الوقت الذي تعد فيه مشكالت التلوث البيئي
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أولويات اجلزائر يف حتقيق التنمية مبفهومها الواسع يف كل جماالهتا النووي ونزع السالح يف قائمة أولويات الدول األوروبية، تكون 
 زيادة على أولويات ختص الدميقراطية السكانية،و  الغذائيةو  الزراعيةو  التكنولوجيةو  التعليميةو  الوظيفيةو  االستثماريةو  التجاريةو  االقتصادية

 1التفتت.و  أخطار التبعيةو  حقوق اإلنسانو 

ت اليت حتصلت عليها اجلزائر من اتفاقية الشراكة مع االحتاد األورويب، إال أهنا ختفي ورائها العديد من فالربعم من االمتيازا
 من بني هذه التحديات نذكر ما يلي:و  اآلثار السلبية اليت تعد حتديات بالنسبة لالقتصاد الوطين عليه مواجهتها،

األورويب من شانه أن يؤدي إىل إعادة ختصيص العمل يف بعض و  ئريإن حترير املبادالت التجارية الصناعية بني الطرفني اجلزا .1
هذا من خالل اختفاء العديد من املؤسسات الغري قادرة على املنافسة يف السوق، أي أن االنعكاسات و  القطاعات الصناعية اجلزائرية

الوقوف يف و  بب يف التخلي عن أنشطة صناعية السلبية للدخول يف منطقة التبادل احلر على اجلهاز اإلنتاجي متعددة إذ ميكن أن تتس
 .2إعادة هيكلة وحدات إنتاجية أخرى قادرة على اكتساب وضع تنافسيو  إغالق وحدات إنتاجيةو  وجه املنافسة بعد فقداهنا للحماية

ل على أساس هو لصاحل هذا األخري، فاملبدأ القائم على التبادو  االحتاد األورويبو  إن االتفاق غري متكافئ بني اجلزائر .2
لن و  ميدانيا، فحسب تدخالت العديد من أرباب العمل فان اجلزائر مل  FIFO(premier arrivé premier servi)نظام

 املتوسطة من السوق نذكر مثال غلق ثالث مصانع سكرو  هو ما أدى فعال إىل انسحاب بعض املؤسسات الصغريةو  تستفيد منه
 عامال. 1000تسريح و 

بني الطرفني حيث استفاد االحتاد األورويب من فتح أسواق جديدة مثل االستثمارات املباشرة األجنبية  عدم تكافئ االتفاق .3
 صغرية جدا.املالية  ساعدات امل،كما أن بالنسبة للجزائريف اجلزائر يف حني مل حيدث مثل هذا 

ليس سيطرة طرف و  اون املتبادلوحىت حيدث ذلك جيب أن تقام على أساس التع منطقة التبادل احلر ال ختدم الطرفني، .4
 3على طرف أخر، وهلذا يرجع بعض احملللني ضعف اجلزائر إىل عدم انضمامها إىل املنظمة العاملية للتجارة إىل يومنا هذا.

حل املؤسسات يؤدي بصورة منطقية إىل ارتفاع و  إن التخلي عن بعض النشاطات الغري قادرة على املنافسة من جراء غلق .5
 .4اليت هي مرتفعة أصال يف اجلزائرو  الناجتة عن حتول العمل أو التسريح أو اختفاء املؤسسات األقل تنافسيةنسب البطالة 

عدم الفاعلية، وهذا راجع و  إن املنظومة البنكية تعاين تأخر يف هياكلها، حيث مازالت بعض بنوكها تتميز حبالة اجلمود .6
هلذا فالنظام البنكي اجلزائري يشكل احد العقبات أمام الشراكة األوروبية حيث و  ة،بالدرجة األوىل لطبيعة البنوك كوهنا الزالت عمومي

عدم و  متطلبات التحوالت االقتصادية اليت تعرفها اجلزائر، فاالقتصاد يعاين حاليا من مشكل تسري سيولةو  انه ال يستجيب لشروط
من جانب أخر فالقطاع املايل يعرف نقائص و  جارة اخلارجية،الوفاء بكل االلتزامات يف جمال وظيفة القرض أو القروض بالنسبة للت

اليت تتضمن سوى ثالثة أسهم خاصة باالستثمار و  هامة يف اجلزائر مع غياب آلية البورصة على الرغم من وجود بورصة للقيم املنقولة
 5املؤسسايت.

 

 

                                                           
1
 .223-222مرجع سابق،ص ص ، -حالة دول المغرب العربيدراسة  – متوسطيةدراسة تحليلية لواقع وآفاق الشراكة االقتصادية األورو  شريط عابد، : 

2
 .25مرجع سابق،ص  ، االقتصاد الجزائري ومسار برشلونة، دراسة تحليلية للجانب االقتصادي التفاقية الشراكة األوروجزائرية مسري،ميموين و  :براق حممد : 

3
،مداخلة مقدمة للملتقى ةالمتوسطو  مؤسساته الصغيرةو  آثار اتفاق الشراكة على القطاع الصناعيو  انعكاسات الشراكة على االقتصاد الجزائريو  آثار ،رقاد سليمةو  غراب رزيقة : 

،ص 2006نوفمرب  13/14يومي ، جامعة فرحات عباس، سطيف، املتوسطة"و  على  منظومة املؤسسات الصغريةو  انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائريو  الدويل حول "آثار
07. 

4
 .25مرجع سابق،ص ، للجانب االقتصادي التفاقية الشراكة األوروجزائرية االقتصاد الجزائري ومسار برشلونة، دراسة تحليلية ميميوين مسري،و  براق حممد : 

5
 .14مرجع سابق،ص ، اآلثار المتوقعة على االقتصاد الوطني من خالل إقامة منطقة التبادل الحر االورو جزائري مساي علي،و  رميدي عبد الوهاب : 
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 المتوسطةثالثا: انعكاسات اتفاقية الشراكة األورو جزائرية على المؤسسات الصغيرة و 

من خالل الفصل الثالث الحظنا أن مسامهة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ضعيفة يف ترقية الصادرات مما يرتتب على اجلزائر 
ية اغتنام فرصة االستفادة من االنعكاسات االجيابية التفاقية الشراكة األورو جزائرية قدر اإلمكان وحماولة التقليل من انعكاساهتا السلب

 اع اخلاص وخاصة مؤسساته الصغرية واملتوسطة.على القط

سوف يكون التفاقية الشراكة األورو جزائرية انعكاسات وآثار إجيابية على تنافسية املؤسسات  االنعكاسات اإليجابية: .1
 الصغرية واملتوسطة وذلك من خالل ما يلي:

ليشمل دول أخرى تتميز بقدرة شرائية عالية هذا االتفاق السوق اخلارجية بالنسبة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة سيوسع  -
 ومنه إتاحة فرصة للتصدير إىل دول االحتاد األورويب. 1عكس السوق الوطين

االستفادة من التكنولوجيا األوروبية الواسعة وذلك عن طريق البحث والتطوير يف إطار منسق مع االحتاد األورويب، فمن  -
، ومنه االحتكاك مع املؤسسات 2 إدارة املوارد البشرية عن طريق االنتقاء اجليد والتكوينخالل هذه االتفاقية ميكن التحكم األفضل يف

 األجنبية واالستفادة من خرباهتا والذي يعترب حافزا لرفع مستوى التنافسية من خالل حتسني اإلنتاج من حيث اجلودة والسعر.
قلها ألهنم ميثلون مصدرا من مصادر توظيف الفنون اإلدارية انتهاج أساليب إدارية حديثة فالشركاء األجانب يتيحون فرصة لن -

والتنظيمية، حيث ستكتسب املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية فرصة االستفادة من املهارات اإلدارية العالية من خالل الشراكة مع 
 3العاملي بسرعة وفعالية. مؤسسات ذات قدرات عالية يف اإلنتاج واملعرفة مما سيمكنها من االندماج يف االقتصاد

املزايا املمنوحة مثل اإلعفاء اجلمركي، أي إزالة القيود أمام حركة التجارة الدولية سيجعل من املؤسسات الصغرية واملتوسطة  -
لتنافسية احمللية وسلع التجهيز من اإلحتاد األورويب، وبتكلفة أقل، مما سوف يؤدي إىل حتسني ا  اجلزائرية قادرة على استرياد املواد األولية

والدولية هلا على املدى املتوسطـ ومما يستدعي إطالق روح اإلبداع والتطوير واحلفاظ على اجلودة الشاملة للخدمات والسلع املقدمة 
فيها قدرات تنافسية والبحث عن سبل  تلكلذلك يتعني عليها اختاذ التدابري الالزمة وإعداد دراسات مستقبلية عن الفروع اليت مت

 عمها.د
 خلق مناخ مالئم لالستثمارات وعمليات التعاون من خالل انفتاح االقتصاد الوطين. -

 رتتب على املؤسسات الصغرية واملتوسطة نذكر ما يلي:تاالنعكاسات السلبية اليت سبني أهم من  :السلبيةاالنعكاسات  .2
ايا االتفاقية كنظرياهتا من دول االحتاد بسبب إىل سوق استهالكية بالدرجة األوىل دون االستفادة من مز  حتول سوق اجلزائر -

منطقة التبادل احلر مما سيفقد املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلماية اخلاصة اليت كانت حتظى هبا منذ نشأهتا، فهي ستعرف منافسة 
إلغاء املنتوج الوطين الذي شديدة من قبل املؤسسات األوروبية من خالل منتجاهتا األجنبية ذات اجلودة العالية واليت ستعمل على 

مازال يفتقر ملقاييس اجلودة العاملية، ومنه فهي منافسة غري متكافئة مما سيؤدي إىل إفالس عدد كبري من املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
 اجلزائرية، ومنه خروجها من السوق أو التحول إىل أنشطة أخرى.

مع نظم اإلنتاج والتسويق اجلديدة اليت تفرضها اتفاقية الشراكة سيصعب على بعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة التكيف  -
 من االتفاقية. 22حىت وإن كان حيتوي على نصوص للحماية من اإلغراق كما نصت عليه املادة  4،األورو جزائرية يف األجل القصري

                                                           
 .107، ص2003نشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ، م02، الطبقة إدارة األعمال الدوليةعبد السالم أبو قحف، : 1
، مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول ، التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ومتطلبات التكيف مع المستجدات العالميةنعيمة برودي: 2

 .602ص ، 2006افريل17/18يومي امعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"، ج
 .103مرجع سابق، ص ، الشراكة األجنبية والمؤسسات االقتصادية الجزائريةأوشن ليلى، : 3
 .104، صاملرجع السابق :4
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ديني احملليني، مثل إلغاء التعريفات إن التنازالت اليت يقدمها الطرف اجلزائري ضمن االتفاقية ال ختدم املتعاملني االقتصا -
املفروضة على املؤسسات وكذا التفكيك اجلمركي الذي سوف يؤدي إىل إغراق السوق اجلزائرية باملنتجات األوروبية مما سيؤثر على 

 1النسيج الصناعي سلبا خاصة الذي مازال منه يف مراحله األوىل.
سبق للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أو تأخر عمليات التأهيل سيؤدي إن دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ دون تأهيل م -

من املؤسسات اجلزائرية  %90إىل عدم مقدرهتا على الصمود أمام تطور املؤسسات األوروبية املنافسة هلا، حيث أنه يوجد ما يقارب 
 املتواجدة يف السوق ال تتجاوب مع املعايري الدولية.

آلثار السلبية ملنطقة التبادل احلر يستلزم عليها اختاذ إجراءات وسياسات صناعية تعويضية لدعم وحىت تتمكن اجلزائر من جتنب ا
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة للتخفيف من العقبات اليت ستنجم من إزالة التعريفات اجلمركية.خاصة املؤسسات االقتصادية 

 رو جزائريةلشراكة االو التوجهات المستقبلية التفاقية او  األفاق رابعا:

يف احلكومة: "أن ما نريده من الشراكة األوروبية هو احلصول على تكنولوجيات جديدة ورفع  يف تصريح ألحد املسؤولني
 احتمال كسب حصص يف األسواق املالية".و  توفري املزيد منهاو  حتسني جودة املنتجات، احلفاظ على مناصب الشغل، اإلنتاج

دخول السلع اجلزائرية إىل السوق األوروبية، و  االحتاد األورويب ال يقتصر على حترير املبادالتو  ائرفنجاح اتفاقية الشراكة بني اجلز 
اإلجراءات املرافقة اليت تساعد على خلق مناخ استثماري من شانه أن يؤدي إىل و  بل ينبغي على اجلزائر اعتماد مجلة من السياسات
 اد الوطين.تصحيح االختالالت اهليكلية اليت يعيشها االقتص

 :2ميكن تلخيص أهم هذه اإلجراءات  فيما يلي  االجراءات المرافقة إلنجاح اتفاقية الشراكة االورو جزائرية : .1
 الذي يقوم على ثالث حماور أساسية:و اعادة التأهيل الصناعي: .1.1
 :رة التنافسية للمؤسسة خاصة يتعلق األمر جبميع االستثمارات املعنوية اهلادفة إىل حتسني القدو  االستثمارات غري املادية

 البحث عن اقتحام أسواق جديدة..........اخل.و  ما يتعلق بالطاقات البشرية
 :اليت تتمثل يف وسائل اإلنتاج اليت تساعد على رفع القدرة التنافسية للمؤسسة عن طريق زيادة و  االستثمارات املادية

 التحكم يف التكاليف.و  اإلنتاج
 :حتديد إمكانياهتا املادية من خالل و  تطلب إعادة اهليكلة املالية النظر يف التوازنات املالية للمؤسسةت إعادة اهليكلة املالية

نوعية الديون، باإلضافة إىل احملاور و  التحكم يف حجمو  إصدارات جديدة........اخل( دعم اإلمكانيات الذاتية )رفع رأمسال املؤسسة،
 ذلك من خالل:و  ي املتعاملنيأتأهيل احمليط  األساسية لعملية التأهيل، فهي تتطلب أيضا

 إنشاء مناطق جديدة.و  تنظيمهاو  إعادة هيكلة املناطق الصناعية -
 حتسني مستوى البىن األساسية يف هذا القطاع.و  املواصالتو  االتصاالتو  توفري وسائل النقل -
 هذا من اجل تكوين أفضل الكفاءات.و  التكوين املهنينيو  دعم التعليمو  تشجيع -
 

                                                           
مرجع سابق،  ، سالة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف العلوم االقتصادية، ر دراسة تقييمية لبرنامج ميدا –تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر غدير أمحد سليمة،  :1

 .49ص
2
 .430ص  مرجع سابق،، تقيمية التفاقيات الشراكة العربية االورو متوسطيةو  دراسة تحليلية عمورة مجال، : 



تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل اتفاقية الشراكة االورو جزائرية     الفصل الرابع:           

345 

منطقة التبادل احلر اليت و  إن االستفادة من املكاسب اليت توفرها الشراكة بشكل عام سيع نطاق الحكم الراشد:تو  .2.1
ال متتلك و  العدالة،و  متس أساسا اجلانب االقتصادي ال تقتصر على اإلصالحات االقتصادية يف ظل حكم ال يتمتع بالراشدة

 :1ه املؤسسات فيما يليتتمثل هذو  مؤسسات قوية تؤدي وظائفها بصورة جيدة،
 :وفرات احلجم، نقص و  آي تلك املؤسسات اليت تتعامل مع التأثريات اخلارجية للسوق، املؤسسات املنظمة للسوق

 اخلدمات املالية.و  الالسلكية، النقلو  املعلومات....اخل، وتشمل عادة قطاع االتصاالت السلكية
 :يت توفر البيئة االقتصادية املستقرة من خالل وضعها لسياسات هي تلك املؤسسات الو  املؤسسات احملققة لالستقرار

اهلادفة و  املاليةو  وزارة املالية، البنوك املركزية املسؤولة على اإلدارة االقتصادية تتمثل هذه املؤسسات يف:و  مالية مالئمة،و  اقتصادية نقدية
 تفادي األزمات املالية.و  إىل تقليل التقلبات االقتصادية الكلية

 املصداقية للسوق، وتعزز الكفاءة التشغيلية للسوق و  هي تلك املؤسسات اليت متنح الشرعيةو  ؤسسات املاحنة للشرعية:امل
 املنافية للمنافسة. تمن السلوكياو  كذا القواعد التنظيمية اليت حتد من الغشو  عائداهتمو  بوضع نظام حيمي حقوق امللكية للمستثمرين

من خالل حتليلنا للمساعدات املالية األوروبية املمنوحة للجزائر  إلعانات المالية:ضرورة الحصول على المزيد من ا .3.1
الفين املمنوح من و  فهي غري كافية مقارنة مع احتياجات اجلزائر، فنجاح هذه االتفاقية مرهونا باحلصول على املزيد من الدعم املايل

مدى جناح اجلهود و  مدى التفاعل مع متطلبات املرحلة املقبلةو  تصاد اجلزائريطرف االحتاد األورويب، باإلضافة إىل القدرة التنافسية لالق
االستمرار يف االنفتاح و  دخول الرأمسال األجنيبو  مؤسساهتا بعد استفادهتا من املساعدات األوروبيةو  اجلزائرية إلعادة تأهيل صناعاهتا

 أكثر على العامل اخلارجي ورفع قدراهتا التصديرية.
ميكن اعتبار االستثمارات األجنبية املباشرة املرافقة  ب المزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة:ضرورة استقطا .4.1

لتوقيع اتفاقية الشراكة عامل هام إلجناح هذه االتفاقية غري أن استقطاب هذه االستثمارات يتطلب ما يسمى باملناخ االستثماري 
توفري البين التحتية )اهلياكل القاعدية( و  االجتماعيةو  األمنيةو  السياسيةو  االقتصاديةو  ةاملتمثل يف األوضاع القانونيو  املساعد على ذلك،

حيث أن وضعية هذه األخرية تؤثر تأثريا واضحا على االستثمار لدى العديد من املستثمرين كوهنا هي احملدد لقدرة املؤسسة على 
 املنافسة.

 كذا توضيح خمتلف األنظمةو  حبصر الفرص االستثمارية املتواجدة يف البلدوعلى هذا األساس ينبغي توفري بنك معطيات يتعلق 
 األجانب.و  احملاسبية ووضعها حتت تصرف املستثمرين الوطنينيو  اجلبائيةو  التشريعات املاليةو  القواننيو 

شاركة هذا يعين إنشاء اإلطار الالزم ملو رفع القيود أمام القطاع الخاص:و  تنفيذ الخوصصةو  تحرير االقتصاد .5.1
منحها و  إنشاء هيئات رقابية جديدةو  تفعيل اإلطار القانوين الالزم للخوصصةو  خدماهتاو  القطاع اخلاص يف توفري البنية التحتية

 2مسؤول.و  تنفيذ برنامج اخلوصصة بشكل فعالو  الصالحيات الالزمة لضمان
 االحتادالشراكة بني  اسرتاتيجيةية جناح ترتكز عملالسياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر األورو جزائرية : .6.1

حتسني القدرة التنافسية لالقتصاد و  اجلزائر على جمموعة من اإلجراءات جيب اختاذها ملواجهة حتديات منطقة التبادل احلرو  األورويب
 3هي كالتايل:و  متكينه من االندماج يف االقتصاد العامليو  الوطين
 .حماربة الفساد اإلداري جبميع أشكاله 

 الذي يعد عامال مهما لعملية الشراكة.و  األمينو  العمل على توفري االستقرار السياسي 

                                                           
1
 .432-431ص ص  املرجع السابق،:
2
 .224ص، ، مرجع سابق-حالة دول المغرب العربيدراسة  – متوسطيةة األورو دراسة تحليلية لواقع وآفاق الشراكة االقتصادي :شريط عابد، 
 .156ص ،،  مرجع سابقآثار الجانب المالي للشراكة األورو جزائرية على االقتصاد الجزائري ، : عديسة شهرة 3
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 السياسات االقتصادية مع استقرارها.و  شفافية القواننيو  وضوح 

  زيادة مرد ودية النظام الضرييب لتعويض االخنفاض يف احلصيلة الضريبية نتيجة إلغاء الرسوم اجلمركية حيث متثل اإليرادات
 من اإليرادات اجلبائية. %28ية اجلمرك

 قطاع اخلدماتو  حترير القواعد التنظيمية املطبقة على االستثمار األجنيب املباشر. 

 التسويقية.و  عملية االستفادة من اخلربات يف اجملاالت البشريةو  تشجيع الشراكة مع املؤسسات األوروبية 

 األوراق املالية.و  ة ألسواق املالاستخدام أنظمة متطور و  تعزيز املنافسة يف النظام املصريف 

 تفعيل خوصصة املؤسسات األقل كفاءة مبا يف ذلك البنوك.و  توسيع اخلوصصةو  إصالح القطاع العام 

  .العمل على هتيئة الظروف املالئمة لتنمية الصادرات خارج احملروقات 

 ف لتخفيض التعريفة بصفة خاصة لتحقيق سعر سياسة مرنة ألسعار الصر اعتماد و  انضباط امليزانيةو  تعزيز االستقرار املايل
 1له القدرة على املنافسة.و  صرف مستقر

 ،لكسب ثقة املتعاملني جلذب و  تقليص الدين اخلارجي لتجنب تعقيد التصحيح االقتصادي الكلي عند حترير التجارة
 املستثمرين.

 كثر تضررا النعكاسات  انفتاح السوق.إنشاء شبكة لألمان االجتماعي الشامل لتحقيق مزايا للفئات االجتماعية األ 
ان  العناصر اليت تقوم عليها اتفاقية الشراكة :  لشراكة االورو جزائريةالتفاقية االتوجهات المستقبلية و  األفاق .2

 األدواتو  يةاالورو جزائرية  ال ترتبط حاليا فقط بالتكاليف املالية لعوامل اإلنتاج بل أهنا ترتبط أكثر فأكثر بنوعية اهلياكل القاعد
مالئمة و  التحكم فيهاو  التسيري للمؤسسات الكتساب التكنولوجيات اجلديدةو  التنظيميةو  القدرات التقنيةو  فعالية مصادر االبتكارو 

 التوجهات املستقبلية للشراكة االورو جزائرية من خالل ما يلي:و  من خالل هذا ميكن حتديد أهم األفاقو  إسرتاتيجيتها للسوق،
العمل على و  الطويل من خالل إعادة تأهيل املؤسسات اجلزائريةو  ة االقتصاد اجلزائري يف املديني املتوسطإعادة هيكل -

الشراكة مع املؤسسات األوروبية و  خوصصة القطاعات األقل كفاءةو  ،(ISO)حصوهلا على الشهادة املطابقة للمواصفات الدولية
إدخال املزيد من املرونة و  خلق مناخ استثماري مناسبو  التسويقيةو  التكنولوجيةو  لالستفادة من اخلربات يف خمتلف اجملاالت التسيريية

 :2كل هذا من شانه أن يؤدي إىلو  على القوانني االستثمارية مبا يشجع االستثمار األجنيب املباشر،
 .خلق مناصب شغل جديدة وحتسني مستوى املعيشة من خالل إتاحة مدا خيل إضافية للسكان 
  القطاعات االقتصادية مبا فيها اخلدمات.تفعيل خمتلف 
 تنويعه.و  متوسطة مبا يسمح بإعادة بناء النسيج الصناعيو  بعث مؤسسات صغرية 
 تطويرها.و  متثيلهاو  استيعاب التكنولوجيا املتطورةو  التسويق مبا يف ذلك اللجوء إىل األسواق اخلارجيةو  التحكم يف فنون التسيري 
 جات احمللية الوطنية.حتسني القدرة التنافسية للمنت 

 طاقة مائية مكلفةو  طاقة نوويةو  فبدائل الطاقة النفطية من فحم حجري من املتوقع أن يزداد الطلب العاملي على النفط، -
بالنسبة الروربا ميثل  من املتوقع أن يزداد دور الغاز يف منافسة النفط بسبب اخنفاض امللوثات البيئية فيه،و  ملوثة للبيئة الطبيعية،و 

هذا يعين تزايد الطلب على الغاز وزيادة و  2030يف سنة  % 34ستبلغ حصتها و  من الطاقة األولية % 20استهالك الغاز حاليا 
 الشركاء األوروبيني يف إنتاج هذا املنتوج.

                                                           
1
جامعة  ،العلوم االجتماعيةو  كلية العلوم اإلنسانية،  جملة اقتصاديات مشال إفريقيا ، جزائرالو  السياسات المرافقة لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين االتحاد األوروبي ، بلقاسم زايري : 

 .74ص، 2005ديسمرب  ،03العدد، اجلزائر، الشلف، حسيبة بن بوعلي
2
 .65،صمرجع سابق،الشراكة االورو متوسطية و اثرها على االقتصاد الجزائريزعباط عبد احلميد، : 
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املتوسطة يف الواجهة سيساعد على خلق نسيج صناعي يف و  مع بروز القطاع اخلاص خاصة قطاع املؤسسات الصغرية -
 البعيد. املدى

 التسويقو  املتوسطة يف خمتلف عمليات االنتاجو  تدريبية لتكوين القائمني على املؤسسات الصغريةو  تكوينية دوراتاعتماد  -
 املعتمدة يف اجلزائر. PME II ,GIZ تسيري املوارد البشرية من خالل برامج التأهيل االوروبيةو  التمويلو  اجلودةو 

 الشراكة من اجل تعزيز التعاونو  ( من خالل الوسيلة االوروبية للجوار2020-2014مت اعتماد برنامج توجيهي للفرتة ) -
  1. 2020 تطوير العالقات االوروبية اجلزائرية استعدادا إلنشاء منطقة التبادل احلر يفو 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
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 خالصة الفصل:

 من خالل ما مت عرضه يف هذا الفصل ميكن استخالص النتائج التالية:

حتسني القدرة التنافسية للمؤسسات البد من تنفيذ برامج لتأهيلها هبدف تعزيز موقعها يف السوق احمللية  من أجل -
ربنامج التأهيل هو عبارة عن جمموعة من اإلجراءات اليت حتث على تطوير املؤسسات االقتصادية، وهو برنامج والسوق اخلارجية، ف

 اية املؤسسات.طوعي منفصل على سياسات ترقية االستثمارات ومح
الربنامج الوطين حيث مت تنفيذ  (2014-2000اعتمدت اجلزائر جمموعة من برامج التأهيل الوطنية خالل الفرتة ) -

( إال أن عدد 2012-2002مؤسسة خالل الفرتة ) 1000وكان هدفه تأهيل  2002لتأهيل املؤسسات الصناعية سنة 
(، أما الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية 2010-2002لفرتة )مؤسسة خالل ا 151املؤسسات اليت مت تأهيلها بلغت 

، حيث بلغت عدد 2007واملتوسطة والذي يهدف إىل توفري الدعم املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مت تنفيذه سنة 
-2007ل الفرتة )مؤسسة استفادت من كافة عمليات التأهيل وذلك خال 32مؤسسة منها  351املؤسسات اليت مت تأهيلها 

( والذي كان 2014-2010(، كما مت اعتماد برنامج وطين آخر لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة خالل الفرتة )2010
 مؤسسة فقط. 191مت تأهيل  2012سنة  مؤسسة وحسب إحصائيات 20000هدفه تأهيل 

وذلك من خالل املساعدات املالية املقدمة يف  اعتمدت اجلزائر على برامج أوروبية لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -
 ( اال أن عدد2007-2002سنوات ) 5خالل  EDPMEمت اعتماد برنامج  حيثالشراكة األورو جزائرية، اتفاقية ظل 

مؤسسة، حيث  3000من هدفه املقرر أي تأهيل  %50ربنامج مل تتجاوز نسبة هذا الاملؤسسات اليت مت تأهيلها ضمن 
عملية تأهيلية مبيزانية  1751ومتكنت من تطبيق حوايل  EDPMEسسة صغرية ومتوسطة من برنامج مؤ  445استفادت 
 . مليون أورو 66قدرت بـ 

خطوة هامة لرتقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من جهة والنهوض مبستوى  PMEIIيعترب برنامج  -
ع معلومايت ومنه التوجه حنو مشروع إسرتاتيجيات اجلزائر االلكرتونية، حيث استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال وبناء جمتم

( ومتكنت من تطبيق عمليات 2014-2006خالل الفرتة ) PMEIIمؤسسة صغرية ومتوسطة من برنامج  235استفادت 
 مليون أورو خالل ثالث سنوات. 45ـ تكوينية وتدريبية ساعدت على ترقيتها ودعمها مبيزانية قدرت ب

من دورات  GIZاستفادت كذلك املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف إطار التعاون األملاين اجلزائري من خالل   -
تكوينية وتدريبية سامهت يف تطوير اهلياكل االقتصادية والرفع من تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة إضافة إىل احلفاظ على 

 (.2013-2006مليون أورو خالل الفرتة ) 8البيئة واملوارد الطبيعية مبيزانية قدرت بـ 
تاج إىل موارد مالية، فبالرغم من وجود دعم مايل أورويب إىل أن املبالغ املخصصة يف إطار حيمج التأهيل اإن تطبيق بر  -

عرفت املساعدات املالية ، حيث مل تدفع بالكامل وكانت نسبة االستفادة ضعيفة جدا املخصصة للجزائر املساعدات األوروبية
كما عرفت   ،(1999-1995مقارنة بالفرتة ) %14( تطور بنسبة +2006-2000األوروبية املقدمة للجزائر خالل الفرتة )

االستغالل االمثل هلذه املوارد من طرف ( وهذا االخنفاض يعود إىل عدم 2013-2007خالل الفرتة ) %25-اخنفاض بنسبة 
 بية املقدمة مقارنة باحتياجات اجلزائر.كفاية املساعدات املالية األورو اجلزائر واىل عدم  

مقارنة باألهداف املقررة ضعيفة تعود النتائج احملققة من الربامج املعتمدة لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية  -
 الصعوبات اليت تواجه برامج التأهيل نتيجة الظروف اليت أجنزت فيها. بسبب 
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ستثمار  على مستوى والية ترقية االو  املتوسطةو  املؤسسات الصغريةو  صناعةمديرية الاملعطيات املقدمة من حسب  -
ما هي إال دراسة وحبوث ملعرفة أسواقنا الوطنية وقدرة  املتوسطةو  للمؤسسات الصغريةاالوروبية  التأهيل برامج انبسكرة نستنتج 

 يلية.فصمؤسساتنا على منافسة املؤسسات األوروبية اليت ستستفيد من هذه الدراسة الت
التفاقية الشراكة األورو جزائرية آثار إجيابية وسلبية على تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مما يرتتب على اجلزائر  -

 اختاذ إجراءات محائية وسياسات صناعية ملواجهتها.
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 الخالصة العامة .1
 

 األسسحيث مت تصميم ، املتوسط األبيضالبحر  ضفيتمبرحلة جديدة من العالقات بني دول  1995متيزت سنة 
بديال  األورويبواليت تعد يف نظر الطرف  1995لشراكة االورو متوسطية من خالل مؤمتر برشلونة يف نوفمرب تفاقية االالعامة 

 فقط األورويبالتجارية املمنوحة من طرف االحتاد  التفضيالتاليت كانت ترتكز على و  1976التفاقيات التعاون  املربمة سنة 
 بدون مقابل.و 

 االقتصاد اجلزائري مير بتحوالت أنو  املة خاصةشمستوى التنمية ال إىلالوصول  إىلنامية تسعى واجلزائر باعتبارها دولة 
دخل حيز التنفيذ يف سبتمرب و  اجلزائرو  عقد اتفاقية شراكة بني االحتاد األورويب متحيث  ،االتاجملتشمل مجيع  إصالحاتو 

السلطات  فحاولت، يف انفتاحه على العامل اخلارجي حيث شكل هذا االتفاق نقطة حتول بالنسبة لالقتصاد اجلزائري ،2005
جعله أكثر انسجاما مع املتغريات اجلارية على املستوى و  هيكل االقتصاد اجلزائريو  السياسية اجلزائرية تغيري تركيبةو  االقتصادية

 العاملي.

ولتجنب اهنيار هذا القطاع قامت السلطات  ،ةثر القطاعات تأثرا باتفاقية الشراكة االورو جزائريكأيعترب القطاع الصناعي  
 وروبية تعتمد على جمموعة من االجراءات قصد حتسني موقع املؤسسات االقتصادية بصفة عامةوأ اجلزائرية بتبين برامج تأهيل وطنية

بسبب عدم  حتقق االهداف املقررةإال ان هذه الربامج مل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بصفة خاصة يف اطار اقتصاد تنافسي، و 
عظم )بسبب الشروط املفروضة( وكذلك لعدم إكمال الوفاء بالتزاماهتا جتاه م الصغرية واملتوسطة مشوليتها جلميع املؤسسات

 ضافة اىل عدم االلتزام بتطبيقها كما هو مقرر.، باإلاملؤسسات اليت مشلها التشخيص

املالية التفاقية االقتصادية و املضامني النظرية للجوانب و  املفاهيمو  فلقد حاولنا من خالل هذا العمل اإلملام مبختلف املعاين
املؤسسات لتوفري التمويل الالزم لتأهيل  اجلوانبالشراكة االورو جزائرية من خالل حماولة حتديد الكيفية اليت تضطلع هبا هذه 

 .لتحقيق االهداف املوضوعةغري كافية لوحدها  اليت تعتربو  ،املتوسطةو  الصغرية

يظهر  طار اتفاقية الشراكة االورو جزائريةإ يفاملتوسطة و  الصغريةكان التعاون من أجل تأهيل قطاع املؤسسات ا  إذفوعموما 
االقتصاديات العاملية وأداة أساسية لتأهيل األداة اإلنتاجية، وتوسيع النسيج الصناعي، فإنه من اليوم كضرورة حتمية لالندماج يف 

الواجب على الدول األوروبية مساعدة شركائها لتحقيق هذا اهلدف، وخاصة فيما يتعلق بتمويل برامج إعادة اهليكلة الصناعية 
افسي موازن ملثيالهتا األوروبية كما أن كل الدراسات تؤكد على أن للشركاء من أجل النهوض هبذه الصناعات وجعلها يف موقع تن

االستثمارات األجنبية املباشرة املرافقة للتوقيع على اتفاقيات الشراكة عامل مهم لنجاحها وذلك لتعويض عدم التوازن يف ميزان 
 املدفوعات ولتحفيز العرض والسماح بتحويالت مهمة للتكنولوجيا.

 فرضيات الدراسةاختبار نتائج  .2
 مرونتها اليت و  أفضل الوسائل إلنعاش االقتصاد نظرا لسهولة تكييفهامن اجلزائر يف املتوسطة و  تعترب  املؤسسات الصغرية

جلب الثروة، فهي إىل جانب املؤسسات الكبرية بإمكاهنا و  توفري مناصب الشغلو  جتعلها قادرة على اجلمع بني التنمية االقتصادية
 يف حل العديد من املشاكل االجتماعيةمهم الصغرية واملتوسطة دور  فللمؤسسات ،غزو األسواق الدوليةو  لتنميةاو  رفع التنافسية

 2013مقارنة مبعدل البطالة سنة  % 16مبعدل إمجايل خالل فرتة الدراسة بـ و  يظهر ذلك من خالل مسامهتها يف التشغيلو 
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يف خلق و ( 2012-2002خالل الفرتة ) % 43.69بـ خلامعن مسامهتها يف الناتج الداخلي ا فضال ، %9الذي وصل إىل 
هذا ما يثبت صحة و ، وهو ما يؤكد ضرورة االهتمام أكثر باملؤسسات الصغرية واملتوسطة كذا ترقية الصادراتو  قيمة مضافة

 .الفرضية األولى
 قروض البنك االورويب لالستثمار و  ميدابرنامج ن املساعدات املالية املمنوحة من قبل االحتاد األورويب يف إطار إ 

مل تكن   املخصصات املالية املقدمة من خالل الوسيلة األوروبية للجوار والشراكة و  مساعدات اهليئة األوروبية لالستثمار والشراكةو 
 وعدم االستغالل االمثل للجزائر هلذه املوارد ضعف املبالغ املدفوعة مقارنة مبا هو خمصصل نظرا، كفاية مقارنة باحتياجات اجلزائر

قلة املشاريع املقدمة من قبل اجلزائر، حيث يقوم برنامج ميدا على وكذلك  ،تباطؤ اجلزائر يف تنفيذ املشاريع حسب الرزنامة احملددةو 
املقرتحة للتمويل وفق الربامج االستداللية )التوجيهية( الوطنية حيث كلما كانت املشاريع مبدأ املنافسة بني الدول يف تقدمي املشاريع 

والنشاطات املقدمة من قبل بلد ما كثرية ومتنوعة كلما كان حجم االعتمادات املالية املخصصة من قبل االحتاد االورويب هلذا البلد  
مشاريع كثرية، وذلك بسبب الوضعية االمنية اليت عاشتها خالل  ( مل تقدم1999-1996كبرية، فاجلزائر خالل هذه الفرتة )

باإلضافة إىل الظروف االقتصادية واملالية اليت  ،فرتة التسعينات حيث كان هلا تأثري كبري على حجم املساعدات املخصصة هلا
يف  عرفتها الساحة العاملية من أزمات مالية واقتصادية كأزمة الرهن العقاري وازمة اليونان وازمة السوق االئتمانية كل هذا ساهم

الفين املمنوح و  جناح هذه االتفاقية مرهونا باحلصول على املزيد من الدعم املايلكما ان   ر،ختفيض املساعدات املالية األوروبية للجزائ
مدى جناح و  مدى التفاعل مع متطلبات املرحلة املقبلةو  من طرف االحتاد األورويب، باإلضافة إىل القدرة التنافسية لالقتصاد اجلزائري

االستمرار يف و  دخول الرأمسال األجنيبو  مؤسساهتا بعد استفادهتا من املساعدات األوروبيةو  تأهيل صناعاهتالهود اجلزائرية اجل
 هذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية. ،االنفتاح أكثر على العامل اخلارجي ورفع قدراهتا التصديرية

  وضعها الصعب من ناحية اجلودة والكفاءة يف التسيري وعدم مساعدة املؤسسات الصناعية اإلنتاجية على مواجهة إن
املتوسطة بالرتكيز على تنمية و  هلذا ميكن حتسني تنافسية املؤسسات الصغرية، و يتطلب تأهيلها تركها تواجه مصريها لوحدها

 ة عندما تتحكم يف كفاءاهتاحيث جند تنافسيتها قد تتعدى احلدود الدولي، دعم حميطها اخلارجيو  نشطة االبداعأترقية و  الكفاءات
فهدف برنامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال يعترب هدفا إداريا يف جمال تسيري املوارد واملنتجات، ، االبتكارو  باإلبداعتقوم و 

ملتوسطة، األسواق والتمويل والتشغيل فحسب بل خيص أيضا كل اهليئات املؤسساتية احمليطة واملتعاملة مع املؤسسة الصغرية وا
هو ما يثبت صحة و باعتباره مسار حتسني دائم أو إجراء تطوير يسمح بالتنبؤ بأهم النقائص أو الصعوبات اليت قد تواجها، 

 الفرضية الثالثة.
 التقنية املقدمة من طرف االحتاد األورويب يف إطار اتفاقية الشراكة األورو ، املاليةو  باإلضافة إىل املساعدات االقتصادية

قامت احلكومة اجلزائرية واللجنة األوروبية بوضع برامج لدعم ومساندة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية وذلك من ، جزائرية
ضريا لتكييفها وأقلمتها مع متطلبات اقتصاد السوق واملنافسة، ولقد أجل تأهيلها لتصبح قادرة على مواجهة املنافسة األجنبية، وحت

ن النتائج املتحصل عليها أاال  زائرية يف دعم االقتصاد اجلزائري،جتسيدا ألمهية العالقات التعاونية األوروبية اجلجاءت هذه الربامج 
املقررة أي  االهدافمن  %50نسبة  ققمل حت GIZالربامج املرافقة لـــو  PMEIIبرنامج و  EDPMEمن تطبيق برنامج 

تاج إىل موارد مالية، حيتطبيق برنامج التأهيل ذلك الن يا على املستوى الوطين، خارجو تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة داخليا 
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فبالرغم من وجود دعم مايل أورويب إىل أن املبالغ املخصصة يف إطار املساعدات األوروبية مل تدفع بالكامل وكانت نسبة االستفادة 
 PMEIIو  EDPMEبرنامجاليها على مستوى والية بسكرة من خالل  النتائج املتوصل حيث اثبتت ،ضعيفة جدا

ان معظم املؤسسات  ذلكلعدم اكتمال إجراءاهتا  ، عدم كفاية ما قدم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة Cluster Dattesو
تبني أن هذه و   اليت استفادت من هذه الربامج توقفت يف مرحلة التشخيص األويل أو بسبب شروط االخنراط يف هذه الربامج

الربامج يف حقيقتها ما هي إال دراسة وحبوث ملعرفة أسواقنا الوطنية وقدرة مؤسساتنا على منافسة املؤسسات األوروبية اليت ستستفيد 
 الربامجهذه عطت أكما ،  االستفادة منهايرفضون  من املؤسسات وهو ما جعل العديد، من هذه الدراسة التفصيلية قبل دخوهلا

 االولوية يف عملية التأهيل لالستثمارات غري املادية خاصة فيما يتعلق باملؤهالت املهنية بواسطة املرافقةعلى املستوى الوطين 
ما ينفي  هذاو ، احلصول على شهادة املطابقة مع املعايري الدوليةو  جهزة التسيريأو  حتسني املستوى يف اجلوانب التنظيميةو  التكوينو 

 صحة الفرضية الرابعة.
 نتائج الدراسة .3

هم معامل ثناء عرضنا ألأاالجابة عن التساؤالت و  بعد حتليل املوضوع من جوانبه املختلفة وفقا إلشكالية البحث املطروحة
 من خالل اختبار فرضيات الدراسة توصلنا اىل النتائج التالية:و  البحث

النقدية  املنظومة كإصالححميط اقتصادي واسع يشمل كل اجملاالت  و  حتضري مناختفعيلها يستلزم و  جناح الشراكة إن -
 لسوق.قوانني اقتصاد او  القطاع املؤسسايت مبا يتماشى إصالح اليد العاملة، لتأهيلقطاع التكوين  إصالح اجلبائية،و  املالية

،حيث مت االتفاق 1995هناية نوفمرب  يف مت تصميم األسس العامة للشراكة االورو متوسطية  من خالل مؤمتر برشلونة -
 إنشاء من أجلمالية و  اقتصادية بإصالحاتيف القيام  األولمتثل احملور ، حماور إقامة شراكة بني الطرفني من خالل ثالثعلى 

احملور الثالث فيخص اجلوانب  أمااالستقرار بني هذه الدول متثل يف حتقيق واحملور الثاين ، 2010منطقة التجارة احلرة حبلول 
 .األوروبيةالدول و  الثقافية هبدف تعزيز التعاون بني الدول املتوسطيةو  االجتماعية

عمدت دول االحتاد األورويب إىل تقدمي مساعدات مالية للدول الشريكة ويعترب برنامج ميدا أهم الربامج املالية املرافقة  -
تعترب كما االجتماعي للدول املستفيدة،  و  يهدف إىل دعم عملية التحول االقتصاديالذي و  ملشروع الشراكة االورو متوسطية

قروض البنك األورويب لالستثمار عامال هاما يساعد على حتقيق أهداف االحتاد األورويب االقتصادية عن طريق متويل املشروعات 
 دعم القطاع اخلاص.و  مشاريع محاية البيئةو  االستثمارية املوجهة لتطوير اهلياكل االقتصادية

اقتصادية منذ االستقالل  إصالحاتمتاشيا مع التطورات االقتصادية اليت يشهدها االقتصاد الدويل مرت اجلزائر بعدة  -
 1986شهدهتا اجلزائر سنة  اليت األزمةبعد و  بناء اهلياكل القاعدية للدولةو  الستقرار االقتصادياحيث كان اهلدف منها حتقيق 

الذي  األمر ،مسح باالنفتاح الدويلو  قواعد النظام اجلزائري إرساءيف القرض الذي ساهم و  جاء قانون النقد 1990حتديدا سنة و 
اليت كان و  البنك العامليو  مفروضة من قبل الصندوق الدويل بإصالحاتكما قامت اجلزائر  الشراكة يف اجلزائر،و  شجع االستثمار

حيث حققت هذه ، دعم االستثمارو  ترقية النشاطات االقتصاديةو  ميزان املدفوعات توازناهلدف منها القضاء على عجز امليزانية و 
 نتائج اجيابية على املستوى االقتصادي كما انعكست سلبا على املستوى االجتماعي. اإلصالحات

 يفحيز التنفيذ  تلودخ مبدينة فالنيسيا، 2002يف افريل  األورويبوقعت اجلزائر رمسيا على اتفاقية الشراكة مع االحتاد  -
 .2020منطقة التبادل احلر حبلول  إقامةقصد  كيةاجلمر التدرجيي للرسوم  اإللغاءتفاقية حيث تضمنت اال 2005سبتمرب 
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مبقولة "ال استقرار  األوروبينياستخالص عمل  إىل أورويبخلفيات الشراكة االورو جزائرية كمشروع و  تؤدي دراسة دوافع -
 صياغتها.و  كيفية معاجلتها وهذا ما يفسر األولويات املطروحة ال حريات من دون تنمية"،و  دون حرياتمن من أال و  منأمن دون 
منطقة للتبادل احلر بني الطرفني يف آفاق  يف إقامةالتفاقية الشراكة االورو جزائرية  االقتصاديو  املايلاجلانب  يتمثل -
لمبادالت التجارية اخلاصة لاصة باملنتجات املصنعة مع حترير جزئي واليت تكون وفق قواعد منظمة التجارة العاملية واخل 2020

عند  GATS تتبادل مع االتفاق على حترير جتارة اخلدمات يف إطار اتفاقية الغاالباملنتجات الزراعية وفق نظام أفضليات 
تعاون اقتصادي بني الطرفني يف خمتلف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية اليت من  إقامةو  ، للتجارةالعاملية انضمام اجلزائر للمنظمة 

من طرف البنك األورويب لالستثمار القروض املقدمة و  وكذا التعاون املايل يف إطار برنامج ميدا ،هنا دعم التنمية يف اجلزائرأش
وار، مع امكانية تطوير صيغ متويلية أخرى يف إطار جية اجلديدة للار السياسة األوروبو املخصصات املالية يف إطأوالربامج اإلرشادية 

 .2008جل املتوسط الذي انطلق يف جويلية أمن االحتاد  مشروع 
هذا لقدرهتا املتميزة على توفري و  االجتماعيةو  املتوسطة اجلزائرية يف حتقيق التنمية االقتصاديةو  تساهم املؤسسات الصغرية -

التخصص يف جماالت و  قدرهتا على االبتكارو  تنويع النسيج الصناعيو  نظرا لقدرهتا على توسيع الثروةخلق و  مناصب الشغل
ن هذه االخرية تبقى تواجه العديد من أاال انه بالرغم من جهود اجلزائر يف تطوير املؤسسات الصغرية املتوسطة اال ، متعددة
  .....اخلالتسويقية ، االداريةو  الصعوبات املاليةو  املشاكل
ظل اتفاقية الشراكة األورو جزائرية اجلزائر ملزمة على القيام بإصالحات جذرية يف نظامها اجلمركي مبا يتالءم وهذه يف  -

االتفاقية، كما يتوجب عليها القيام بإجراءات مستعجلة من أجل منح االقتصاد القدرة على التنافسية، وبذلك توازي مستوى 
خاصة تأهيل مؤسساهتا ب قومسنة اخلاصة بالتفكيك التعريفي، فت 12مستغلة يف ذلك مدة  اإلنتاج الوطين مع اإلنتاج العاملي،

يف كل امليادين واجملاالت من خالل برامج التأهيل، فإن حتسنت القدرة اإلنتاجية واملستوى التقين والتكنولوجي، املتوسطة و  الصغرية
 التعريفي على االقتصاد الوطين، ومتكنت من االستعداد للدخول يف املنافسةاستطاعت اجلزائر تفادي التأثريات السلبية للتفكيك 

 العاملية  .
تأهيل املؤسسات الصناعية الوطين لحيث مت تنفيذ الربنامج ، اعتمدت السلطات اجلزائرية ثالث برامج تأهيل وطنية -

يسعى لدعم ومرافقة املؤسسات الصناعية هو برنامج و  من طرف وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة، 2002اجلزائرية يف جانفي 
ن عدد أ(، اال 2012-2002مؤسسة خالل الفرتة ) 1000هدفه يف تأهيل  ومتثل العمومية واخلاصة لرتقية التنافسية الصناعية

مؤسسة اليت كان من املفروض تأهيلها خالل  800مؤسسة وهو رقم بعيد عن  151 كانتاملؤسسات اليت شرعت يف تأهيلها  
يف توفري  هدفه متثلو  2007فيفري يف مت تنفيذ  الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة و  (،2010-2002)الفرتة

-2007فخالل الفرتة )، ملعاجلة املشاكل والصعوبات اليت تواجههاحميطها و  الصغرية واملتوسطة للمؤسساتالدعم املباشر 
مؤسسة من كافة عمليات التأهيل  32االخنراط يف الربنامج بينما استفادت مؤسسة بطلب  529( مل تتقدم سوى 2010

بالربنامج الوطين لتأهيل  2011سنة  يفالضعيفة مت تعديله وتغيريه  نتائجهنظرا لو  ت التكوين األخرى،والباقي استفادت من عمليا
 -2011ة احملدد )جويليةخالل الفرت و  ،2014سنوات حىت هناية  5ة على امتداد مؤسسة صغرية ومتوسط 20000

 .جل إكمال إجراءات تأهيلهاأمؤسسة ملنحها املساعدات املالية احملددة من قبل من  190( مت اعتماد 2012فيفري
إحدى االدوات املالية اليت أقرها  EDPME  الربنامج األورويب لدعم وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة يعترب -

 االحتاد األورويب يف إطار اتفاقية الشراكة األورو جزائرية للمسامهة يف تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تعاين من املشاكل يف
-2002سنوات ) 5مؤسسة خالل  3000لقد مت وضع هدف تأهيل ، و االتصال...إخلاالت اإلنتاج، التسيري التمويل، جم

 مؤسسة صغرية ومتوسطة باشرت عملية التأهيل وأكملتها. 445ن أ مؤسسة سنويا يف املتوسط، إال  600(  أي تأهيل 2007
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سنة  PMEII برنامج دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتحكم يف تكنولوجيا املعلومات واالتصالمت اعتماد  -
توسطة يف اجلزائر من جهة والنهوض مبستوى استخدام تكنولوجيا كخطوة هامة لرتقية قطاع املؤسسات الصغرية وامل  2009

 235حيث استفادت ، املعلومات واالتصال وبناء جمتمع معلومايت ومنه التوجه حنو مشروع إسرتاتيجيات اجلزائر االلكرتونية
 .PME IIمؤسسة صغرية ومتوسطة من برنامج 

مت تنفيذ الربنامج اجلزائري   GIZاهليئة األملانية للتعاون التقين خالليف إطار التعاون الثنائي بني اجلزائر وأملانيا من  -
والذي يهدف إىل العمل على الرفع من تنافسية املؤسسات الصغرية ،  DEVEDاألملاين "التنمية االقتصادية املستدامة" 

اق األجنبية وذلك من خالل نشاطات واملتوسطة وتأهيلها من أجل التقليل من املنتوجات املستوردة وحماولة إقحامها يف األسو 
وأنظمة اإلنتاج احمللية  Clusterهم  املشاريع اليت تندرج ضمن  هذا الربنامج التجمعات الصناعية أومن بني  ،التكوين املستمر

SPL. 
 املتوسطةو  املؤسسات الصغريةو  املتوسطة حسب مديرية الصناعةو  ما ميكن استنتاجه من آراء مسريي املؤسسات الصغرية -

ما هي إال دراسة وحبوث ملعرفة أسواقنا الوطنية  االوروبية  يف حقيقتها التأهيل ن برامجأستثمار  على مستوى والية بسكرة ترقية االو 
مؤسسة  15وما يثبت ذلك هو أن  ، يليةوقدرة مؤسساتنا على منافسة املؤسسات األوروبية اليت ستستفيد من هذه الدراسة التفص

مؤسسات  3و شيء بعد عملية التشخيص األويلعلى مستوى والية بسكرة مل تستفيد من أي   EDPMEبرنامجمنخرطة يف 
( على مستوى والية بسكرة من خالل القيام 2012-2009خالل الفرتة ) PMEIIصغرية ومتوسطة استفادت من برنامج 

كوين اإلطارات القائمة على هذه املؤسسات بعد إجراء إجراء دورات تدريبية لتو  بعملية تدريبية يف جمال التكنولوجيا واالتصال
اخلرباء إال أن عملية التأهيل مل تستمر بل توقفت يف كل من املؤسسات الثالثة وذلك لعدم اجلدية  هالتشخيص االويل الذي قام ب

 التجمعات الصناعيةيف دعم  GIZكما سامهت  من طرف القائمني على املؤسسات على القيام بأنشطة الربنامج كما هو مقرر،
على مستوى والية بسكرة وإجراء دورات تكوينية  Cluster-Dattesمن خالل اعتماد برنامج  2012ابتداء من سنة 

للتدقيق والذي يوضح الكيفية اليت يستلزم   IFSوتدريبية للقائمني على املؤسسات، حيث كانت متابعة اخلرباء من خالل معايري 
ىت تتمكن من احلصول على شهادة املصادقة واملطابقة للمنتجات الغذائية ولقد مت اعتماد خبري فرنسي على املؤسسات السري هبا ح

 آخر زيارة للخبري الفرنسي يف اكتوبر  حسب و  ،Cluster-Dattesة املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنخرطة يف برنامج ر قام بزيا
وحدات  4وجد ان هناك ، Cluster-Dattesلوحدات توضيب وتصدير التمور بوالية بسكرة املنخرطة يف برنامج  2014

 وحدات املنخرطة يف الربنامج . 6من  IFSتسري وفق معيار 
اهليكلة جيد اهنا برامج طموحة و  االهدافو  من حيث احملتوىاملتوسطة و  ان املتتبع  لربامج تأهيل املؤسسات الصغرية -

من االجراءات املتبعة يف سريها   اال ان النتائج احملققة مل ترقى للمستوى املطلوب ذلك نظرا  لتشاهبها يف كثري، اعدة بنتائج اجيابيةوو 
على و  ما االختالف فاقتصر على اهليئة املنفذة لكل برنامج على حدىأ ، كانت هلا نفس االهداف على مجيع املستويات  كما

ضعف و  حملدودية هذه الربامج من خالل العدد الضئيل للمؤسسات املنخرطة فيها باإلضافة، باالخنراطبعض الشروط اخلاصة 
ضافة اىل غياب الشريك إ، املتوسطةو  داء املؤسسات الصغريةأبالتايل االستمرار يف ضعف و  الصادرات اجلزائرية خارج احملروقات

اليت مت منحها املساعدات املالية الذي يظهر جليا من خالل و  ،د الوطينبالتايل االقتصاو  كمدعم حقيقي هلذه املؤسسات االورويب
املخصصات املالية و  مساعدات اهليئة األوروبية لالستثمار والشراكةو  قروض البنك االورويب لالستثمار و  يف إطار ميدا للجزائر

اىل جانب حتيزه لتعزيز مكاسبه ، املدفوعاتو  االلتزاماتمع الفرق الواضح بني املقدمة من خالل الوسيلة األوروبية للجوار والشراكة 
اليت جتعل من هاته االخرية سوقا مغريا ملنتجاته يف غياب و  بني اجلزائرو  من خالل العالقات التجارية اليت جتمع بينه اخلاصة

من التجارة  % 60من بأكثريعترب املتعامل التجاري الرئيسي مع اجلزائر من خالل مسامهته  أنهو  منتجات وطنية منافسة خاصة
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 5إىل حدود  2020سنة  طار انشاء منطقة التبادل احلرإيتوقع أن تصل خسائر التفكيك اجلمركي يف ، حيث اخلارجية للجزائر
ألف فرصة عمل يف سوق العمل تطبيقا هلذا  500األسوأ هو احتمال فقدان و  ماليري دوالر بالنسبة للجزائر خالل الفرتة احملددة،

 فتح أسواق جديدة.و  ق الذي يهدف إىل حترير االقتصاد الوطيناالتفا
التحفيزات و  بالرغم من التسهيالت أسبابعدة  إىلاملباشر يف اجلزائر يعود  األجنيباخنفاض حجم االستثمار  إن -

كذلك سيطرة  القطاع العام على و  أمنيةو  الظروف الداخلية من اضطرابات سياسية األسبابمن بني هذه فاملمنوحة للمستثمرين 
عدم جناح طرق التمويل عن طريق و  االقتصادية األوضاع تأزمو  مشكل العقار إىل باإلضافةمن النشاط االقتصادي  األكربالنسبة 

املرتبطة مج ميدا ضعيفة الن املشاريع احصة اجلزائر من بر  أنتبني  املساعدات املالية االروربيةفمن خالل  االقرتاض من اخلارج،
 املباشر. األجنيبمنه فاجلزائر ملزمة للتصدي للعوائق اليت حتد من حتسني بيئة االستثمار و  بالشراكة متثل نسبة ضعيفة،

 اقتراحاتو  توصيات .4
 يلي: اليت ميكن تقدميها من خالل هذه الدراسة ما املقرتحاتو  بني التوصياتمن 

احتادات و  ذلك من خالل التفاوض ضمن حتالفاتو  الدول املتوسطيةباقي و  العمل على دعم القوة التفاوضية للجزائر -
 درجة التكامل االقتصادي إىلكسب قوة اقتصادية معتربة عن طريق الوصول   أي ،أملغاريبافريقية مثل االحتاد  أوعربية  إقليمية

 .األورويبحتاد قرارات اال أمامجزء من خمططاهتا  بفرضذلك الن املوقع التفاوضي الذي تكتسبه يسمح هلا و 
 األورويبباتفاق الشراكة مع االحتاد  الرتباطهانظرا  األصعدةاالقتصادية على مجيع  إصالحاهتاجيب على اجلزائر مواصلة  -

التنظيم يف مؤسساهتا االقتصادية حىت و  التسيري أنظمة تأهيلاستعدادها لالنضمام للمنظمة العاملية للتجارة،كما جيب عليها و 
 ة.صبصفة خا األوروبيةاملنتجات و  بصفة عامة األجنبيةتتمكن من مواجهة منافسة املنتجات 

العمل على و  املؤسسات اجلزائرية تأهيلالطويل من خالل و  هيكلة االقتصاد اجلزائري يف املديني املتوسط إعادةالبد من  -
 األوروبيةتدعيم الشراكة مع املؤسسات و  كفاءة  األقلخوصصة القطاعات و  مواصفات الدوليةاملطابقة للحصوهلا على الشهادة 

املزيد من  إدخالو  خلق مناخ استثماري مناسبو  التسويقيةو  التكنولوجيةو  لالستفادة من اخلربات يف خمتلف اجملاالت التسيريية
 املباشر. األجنيبلى القوانني االستثمارية مما يشجع االستثمار عاملرونة 

 جل تعزيز التعاونأالشراكة من و  ( من خالل الوسيلة االوروبية للجوار2020-2014مت اعتماد برنامج توجيهي للفرتة ) -
، مما يتطلب االستغالل االمثل للمساعدات 2020تطوير العالقات االوروبية اجلزائرية استعدادا إلنشاء منطقة التبادل احلر يف و 

 جاهلا احملددة . أاستهالكها يف و  املمنوحة من طرف االحتاد االورويبالتقنية و  املالية
املتوسطة و  مام املؤسسات الصغريةأالسعي اىل اجياد اسواق اخرى اىل جانب السوق االورويب تسمح بوجود بدائل عديدة  -

 .2020للتقليل من االثار السلبية ملنطقة التبادل احلر لسنة 
العمل وفق املعايري احلث على ، و املتوسطة يسمح هلا مبواكبة التطورات الراهنةو  صغريةتوفري مناخ مالئم للمؤسسات ال -

 التمويل ....و  التوزيعو  التسويقو  الدولية يف االنتاج
ذلك بتشجيع و ، املتوسطةو  فعالية املؤسسات الصغريةو  داءأالرامية اىل حتسني االوروبية و  التنسيق بني اجلهود الوطنية -

دورات تكوينية مع اعادة النظر يف الشروط و  االخنراط يف برامج التأهيل من خالل اعداد محلة حتسيسية واسعةاملؤسسات على 
 مستشارين ذو كفاءة عالية.و  االعتماد على مهارات خرباءو  التخفيف من االجراءات املفروضةو  املوضوعة
املتوسطة على املدى و  دعم املؤسسات الصغريةتنمية سوق خدمات و  تقريب املؤسسات اجلزائرية من املؤسسات االوروبية -
 املتوسطة اجلزائرية.و  البعيد لضمان التطوير املتواصل لتنافسية املؤسسات الصغريةو  املتوسط
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تشجيع إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة جديدة وتوسيع ميدان نشاطها مع العمل على ضمان استمراريتها وبقائها  -
واالهتمام جبميع هبا ، وحتسني نظام املعلومات املتعلق  أدائها ضمن حركية التطور التكنولوجيبتشجيع قدرهتا على املنافسة وحتسني

 ...القطاعات الصناعية والتجارية واخلدمية.
 أفاق الدراسة .5

 كل املؤسسات االقتصاديةو  املتوسطةو  ن املؤسسات الصغريةإن اتفاقية الشراكة االورو جزائرية واقع مفروغ منه لذلك فإ 
جعل املصلحة العامة فوق و  ذلك من خالل العمل املتواصل ، التكيف مع هذا الواقعو  التأقلمهياكل االقتصاد الوطين جمربون على و 

 مهها االنضمام للمنظمة العاملية للتجارة.أكرب أن اجلزائر اليوم لديها طموحات أو  اجلميع خاصة
 املاليةدور اجلوانب و  املتوسطة اجلزائريةو  املؤسسات الصغريةبرامج تأهيل نتائج تحليل بمن خالل هذه الدراسة قمنا ف

 جل تعميق الدراسة حول بعض املواضيع اليت هلا عالقة ببحثنا هذاأمن و ، هايف تأهيل زائريةج التفاقية الشراكة االورواالقتصادية و 
اعتماد الربنامج التوجيهي للفرتة ، و (2014-2010املتوسطة )و  تزامنا مع انطالق الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغريةو 
سعار أنظرا للوضعية الصعبة اليت متر هبا اجلزائر الخنفاض ،  و الشراكةو  ( من خالل الوسيلة االوروبية للجوار2014-2020)

كثر بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة من أجل خلق الثروة املستدامة أاالهتمام و  يتطلب تنويع االقتصاد اجلزائريوالذي النفط  
 نقرتح املواضيع التالية:

 يف تفعيل الشراكة االورو جزائرية انعكاسات انضمام اجلزائر للمنظمة العاملية للتجارة. 
 املتوسطة و  الصغريةاتفاقية الشراكة االورو جزائرية على تنافسية املؤسسات  أثار. 
  املتوسطة  اجلزائرية .و  التأهيل على تنافسية املؤسسات الصغريةمج برااثار 

املؤسسات  لتأهيلمن الربنامج الوطين  ةاملستفيدو ذلك من خالل القيام بدراسة كمية باعتماد عينة من املؤسسات 
هم العمليات التأهيلية الواجب اخذها كأولوية من أو  جل حتديد فعالية التأهيلأ( من 2014-2010)املتوسطة و  الصغرية

 ولويات برامج التأهيل املستقبلية يف اجلزائر. أ

 

ال يفوتني إال أن أذكر أّن كل عمل بشري البد أن يوجد فيه من النقص والهفوات التي و في األخير 
فله الحمد والشكر وإن كانت األخرى فمن  ،يسبق القلم إليها أو يذهل الفكر عنها، فإن أحسنت فمن اهلل

 نفسي، وسبحان من أبى أن يكون الكمال إال لكتابه، ولكن حسبي أن اهلل يعلم ما في الصدور.
وما توفيقي إال باهلل ، ويقيني في رحمتك إنك مجيب الدعاءفيا رب هذه يدي وخلفها قلب يدعوك 

 عليه توكلت وإليه أنيب.
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 دكتوراهمقدمة لنيل شهادة  أطروحة ،المتوسطة في الجزائرو  ال فوائد لقطاع المؤسسات الصغيرةنظام المشاركة: نحو تمويل ب ،خوين رابح .11
 .2009/2010 ،بسكرة ،جامعة حممد خيضر ،يف علوم التسيري

مقدمة لنيل شهادة  أطروحة،2004-1990حالة الجزائر-السياسات الماليةو دورها في تحقيق التوازن االقتصادي،دراوسي مسعود .11
 .2005/2006،جامعة اجلزائر ،دولة يف العلوم االقتصادية دكتوراه

 ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة أطروحة ،دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق )حالة الجزائر( ،زايد مراد .12
 .2005/2006 ،جامعة يوسف بن خدة )اجلزائر سابقا(
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مقدمة لنيل  أطروحة ،القتصادية على االقتصاد الجزائري لتكوين منطقة التبادل الحر ما بين الجزائر واالتحاد األوروبياآلثار ا ،زايري بلقاسم .13
 .2003/2004 ،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،شهادة دكتوراه

مقدمة لنيل  أطروحة ،-دراسة حالة دول المغرب العربي –طية دراسة تحليلية لواقع وآفاق الشراكة االقتصادية األورو متوس ،شريط عابد .14
 .2003/2004 ،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري  ،شهادة دكتوراه دولة

اه دولة يف العلوم مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة دكتور  أطروحة ،تقيمية التفاقيات الشراكة العربية االورو متوسطيةو  دراسة تحليلية،عمورة مجال .15
 .2005/2006،جامعة اجلزائر،ختصص حتليل اقتصادي،االقتصادية 

 ،جامعة اجلزائر ،التسيريو  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف اإلدارة أطروحة ،إستراتيجية الشراكة بين المؤسسات االقتصادية ،خمتار يوسف .16
1997. 

 ،جامعة احلاج خلضر باتنة،مقدمة لنيل شهادة الدكتورة دولة يف العلوم االقتصادية  أطروحة،رالتنمية في الجزائو  القطاع الخاص،مرازقة عيسى  .17
2006/2007. 

مقدمة لنيل شهادة  أطروحة ،اإلنتاج في اليد(و  الضمانات في العقود االقتصادية الدولية في التجربة الجزائرية)في عقود المفتاح ،معاشر عمار .18
 .1998،جامعة اجلزائر ،العالقات الدوليةو  ويلدكتوراه دولة يف القانون الد

الدولة يف  دكتوراهمقدمة لنيل شهادة  أطروحة،1990/2000السياسة النقدية مع اإلشارة إلى حالة الجزائر في الفترة و  النقود، مفتاح صاحل .19
 .2002/2003 ،جامعة اجلزائر ،املاليةو  فرع النقود،العلوم االقتصادية 

  رسائل ماجيستير 

 ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيست يف العلوم االقتصادية ،المتوسطة  حالة الجزائرو  دور الضرائب في دعم المؤسسات الصغيرة ،حاق خدجيةإس .1
 .2011/2012 ،تلمسان ،جامعة أيب بكر بلقايد ،ختصص تسيري املالية العامة

دراسة حالة  ،ات الصغيرة والمتوسطة وانعكاسها على التجارة الخارجيةدور الشراكة األورو متوسطية في تأهيل المؤسس ،العيد شيخي غنية .2
 .2009 ،جامعة دمشق ،كلية االقتصاد  ،ختصص االقتصاد املايل والنقدي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،الجزائر

 ،ختصص قانون التعاون الدويل ،اجستري يف القانونرسالة مقدمة لنيل شهادة امل ،المؤسسات االقتصادية الجزائريةو  الشراكة األجنبية ،آوشن ليلى .3
 2010/2011 ،تيزي وزو ،جامعة مولود معمري

 ،بسكرة SGBلمؤسسة العامة للبسكويت ا المتوسطة الجزائرية دراسة حالةو  دور وظيفة التسويق في تأهيل المؤسسات الصغيرة ،برين ميلود .4
 2007/2008 ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،تسيري مؤسسةو  ختصص اقتصاد ،تصاديةرسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيست يف العلوم االق

 ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،مكانة الغاز الطبيعي في اتفاقية الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي ،بشكيط سهام .5
 .2008/2009 ،نطينةقس ،جامعة منتوري ،ختصص التحليل واالستشراف االقتصادي

ختصص التحليل االقتصادي   ،لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية مقدمة رسالة ،آفاقهاو  الشراكة األجنبية في الجزائر واقعها،بن عزوز حممد .6
 .2000/2001 ،جامعة اجلزائر،

رسالة  ،ة تحليلية لنتائج برامج تأهيل المؤسسات الجزائريةدراس ،آلية تمويل برامج تأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،ابتسام بوشويط .7
 .2009/2010 ،قسنطينة ،جامعة منتوري ،ختصص إدارة مالية ،مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علوم التسيري
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ادة املاجستري يف العلوم رسالة مقدمة لنيل شه ،آثار برامج التمويل اآلوروبية على اعادة تأهيل القطاع الصناعي الجزائري ،بوهيدل سليم  .8
 .2004/2005،بسكرة  ،جامعة حممد خيضر،ختصص نقود ومتويل  ،االقتصادية

رسالة  ،2008-1998دراسة حالة الصناعة الصيدالنية –أثر الشراكة األورو متوسطية على تنافسية القطاع الصناعي الجزائري  ،توايت حممد .9
 .2009/2010 ،بسكرة ،جامعة حممد خيضر ،ختصص اقتصاد صناعي ،صاديةمقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقت

رسالة مقدمة  ،دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات خارج المحروقات في ظل التطورات الدولية الراهنة ،محشة عبد احلميد .11
 .2012/2013 ،بسكرة ،ضرجامعة حممد خي ،ختصص اقتصاد دويل ،لنيل شهادة املاجيست يف العلوم االقتصادية

دراسة –النمو االقتصاديين في الدول النامية في ظل التحوالت الدولية الراهنة و  دور السياسة المالية في تحقيق االستقرار،خلوط فوزية .11
 .2003/2004ة بسكر  ،جامعة حممد خيضر ،متويلو  ختصص نقود،لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية  مقدمة رسالة ،حالة الجزائر

رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف  ،دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري -آثار الخوصصة على الجهاز المصرفي الجزائري،دوقي قرمية  .12
 .2007/2008اجلزائر ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،متويل و  ختصص نقود ،العلوم االقتصادية

 ،جامعة اجلزائر ،ختصص ختطيط ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية ،ة في الجزائرإشكالية التنمية المستدام ،زرنوح يامسينة .13
2006. 

رسالة مقدمة لنيل  ،الجزائرية–تأهيل المؤسسة االقتصادية الجزائرية لالندماج في االقتصاد العالمي في ظل الشراكة االوروبية  ،شلغوم سهيلة .14
 .2008/2009،قسنطينة ،جامعة منتوري ،االستشراف االقتصاديو  ختصص التحليل ،وم االقتصاديةشهادة املاجيستري يف العل

رسالة مقدمة لنيل شهادة  ،2000/2004دور الشراكة في تحسين أداء المؤسسات الصناعية دراسة حالة مجمع صيدال  ،شوخيي إمساعيل .15
 .2003/2004،بسكرة ،جامعة حممد خيضر ،كلية العلوم االقتصادية ،ختصص تسيري املؤسسات  ،املاجستري

رسالة مقدمة لنيل شهادة  ،(1994/2002آثار برنامج اإلصالح المالي لصندوق النقد الدولي على سوق العمل في الجزائر )،عاشور فله  .16
 .2004/2005بسكرة  ،جامعة حممد خيضر ،متويلو  ختصص نقود ،املاجيستري يف العلوم االقتصادية

 ،يف العلوم االقتصادية رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،ر الجانب المالي للشراكة األورو جزائرية على االقتصاد الجزائريآثا ،عديسة شهرة .17
 .2007/2008 ،بسكرة ،جامعة حممد خيضر ،ختصص نقود ومتويل

علوم و  مة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصاديةرسالة مقد ،أثر الدوالر على اقتصاد الجزائرو  مشاكل عدم استقرار النقدو  الدولرة،علة حممد .18
 .2002/2003 ،جامعة اجلزائر،ختصص حتليل اقتصادي  ،التسيري

رسالة  ،المتوسطةو  دراسة حالة الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة -المتوسطة في الجزائرو  تأهيل المؤسسات الصغيرة ،غبويل امحد .19
 .2010/2011،قسنطينة ،جامعة منتوري ،استشراف اقتصاديو  تخصص تحليل ،ستري يف العلوم االقتصاديةمقدمة لنيل شهادة املاج

رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجيست يف  ،دراسة تقييمية لبرنامج ميدا –المتوسطة في الجزائر و  تأهيل المؤسسات الصغيرة ،غدير امحد سليمة .21
 .2007 ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،املتوسطةو  املؤسسات الصغرية تسيريو  ختصص اقتصاد ،العلوم االقتصادية

ختصص تسيري  ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التسيري ،الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين الخدمات للجماعات المحلية ،غريب وهيبة .21
 .2005/2006 ،اجلزائر  ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،عمومي

دراسة حالة مؤسسة  –التأهيل الوظائفي المستدام لترقية وظيفة االستدامة في المؤسسة االقتصادية الجزئرية  برنامج ،قطوش مرمي .22
SANIAK  سطيف ،جامعة فرحات عباس ،ختصص إدارة أعمال االستاتيجية للتنمية املستدامة ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، –عين الكبيرة، 

2009/2010. 
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رسالة مقدمة  ،-دراسة حالة الجزائر-يات السياسة النقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي في ظل اإلصالحات الراهنةفعال،مدوخ ماجدة  .23
 .2007/2008،اجلزائر  ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،متويلو  ختصص نقود ،لنيل شهادة املاجستري يف العلوم االقتصادية

رسالة مقدمة لنيل شهادة  ،تطورها في ظل الشراكة االورو متوسطيةو  ر مع االتحاد االوروبيالعالقات االقتصادية للجزائ ،يامسينة  مرابطي  .24
 .2007 ،جامعة دمشق ،املاجيستري يف العالقات االقتصادية الدولية

دمة لنيل شهادة رسالة مق ،دراسة حالة المشروعات بسطيف -أفاق تطويرهاو  المتوسطةو  طرق تمويل المشروعات الصغيرة ،مسعود أمري معيزة  .25
 .2004/2005 ،جامعة سطيف ،املاجيست يف العلوم االقتصادية

املدرسة العليا للتجارة  ،يف علوم التسيري رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،الشراكة األورو متوسطية بين الطموحات والواقع ،مسري ميموين   .26
 .2005/2006 ،جامعة اجلزائر

 :المجالت 

 .1998 ،04العدد ،القاهرة ،جملة الدراسات العليا ،ة األمن والتعاون في منطقة المتوسطندو  ،األسود سعيد .1

جملة دراسات ، -حلم قديم وكوابيس جديدة –السوق العربية المشتركة بين النظرية وتحديات الكيانات االقتصادية البديلة  ،العراقي مدحت .2
 .2007جويلية  ،09العدد  ،اجلزائر ،دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،التعليمية مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات ،اقتصادية

الشلف  ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،جملة اقتصاديات مشال إفريقيا ،قيودو  المتوسطة في الجزائر أفاقو  المؤسسات الصغيرة ،آيت عيسي .3
 .06،2009العدد،

دراسة تحليلية  2011-2001المتوسطة للفترة و  العامة على منظومة المؤسسات الصغيرة تقييم اثار البرامج االستثمارية ،بالرقي تيجاين .4
 .2013 ،13العدد ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،علوم التسيريو  جملة العلوم االقتصادية ،تقييمية

جملة اإلصالحات االقتصادية  ،األورومتوسطيةالصناعة العمومية الجزائرية وتحديات االنضمام إلى منطقة التبادل الحر  ،براق حممد وميموين مسري .5
 .2009 ،06العدد ،اجلزائر ،بن عكنون ،املدرسة العليا للتجارة ،واالندماج يف االقتصاد العاملي

ندماج يف حملية االصالحات االقتصادية واال ،الصناعة العمومية الجزائرية وتحديات االنضمام الى منطقة التبادل الحر االورو ومتوسطية ،براق حممد .6
 .2009 ،06العدد  ،اجلزائر ،املدرسة اعليا للتجارة ،االقتصاد العاملي

جملة كلية بغداد للعلوم  ،تطوير قطاع المحروقات بالجزائرو  دورها في تنميةو  االستثمارات االجنبية المباشرة ،مبار  بوعشةو  برجي نسرين  .7
 .31،2012العدد ،االقتصادية

جامعة  ،جملة العلوم اإلنسانية،-دراسة حالة اجلزائر ،المتوسطة الخاصة في التنمية االجتماعيةو  لمؤسسات الصغيرةمدى مساهمة ا ،السعيد بريش .8
 .2007 ،12العدد ،بسكرة ،حممد خيضر

 2011 ،11العدد  ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،جملة العلوم اإلنسانية ،الميزة التنافسية ونموذج اإلدارة اإلستراتيجية ،باليل أمحد .9

 ،جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري ،آثار السياسة النقدية والمالية على تأهيل المؤسسة االقتصادية ،جاو حدو رضاو  بلغرسة عبد اللطيف .11
 .2002 ،01العدد ،سطيف ،جامعة فرحات عباس

 ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،جملة الباحث ،جنبيأزمة العقار في الجزائر ودوره في تنمية االستثمار األ ،بن محودة حمبوب وبن قانة إمساعيل .11
 .2007 ،05العدد
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 االكادميية للدراسات االجتماعية،(2010-2001دراسة  تقييمية لسياسة االنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة ) ،بوفليح نبيل .12
 .2013 ،09العدد ،االنسانية و 

مركز البصرية للبحوث واالستشارات  ،جملة دراسات اقتصادية ،الصغيرة والمتوسطة في الجزائرسياسات وبرامج تأهيل المؤسسات  ،جاري فاتح .13
 .2013 ،21العدد ،القبة اجلزائر ،دار اخللدونية للنشر والتوزيع ،واخلدمات التعليمية

 .1996مارس  ،205العدد  ،لبنان ،جملة املستقبل العريب ،المأزق العربي ،حيت ناصيف .14

 .1998 ،العدد السادس ،القاهرة ،جملة الدراسات العليا ،الشراكة األوروبية المتوسطية ومستقبل االقتصاد العربي ،حسن تقي عرفات .15

تحسين تنافسيتها مع نظرة أولية على حالة و  المتوسطةو  دراسة حول تأهيل المؤسسات الصغيرة ،عبد الرمحان بابناتو  دادي عدون ناصر  .16
 .2007 ،03العدد  ،اجلزائر ،املدرسة العليا للتجارة ،االندماج يف االقتصاد العامليو  االقتصادية جملة اإلصالحات ،(01الجزائر)

جملة العلوم االقتصادية وعلوم  ،متوسطية على أداء وتأهيل القطاع الصناعي في الجزائر ،تأثير الشراكة األورو ،دربال عبد القادر  وبلقاسم زايدي .17
 .2001 ،01العدد  ،طيفس ،جامعة فرحات عباس ،التسيري

االندماج يف االقتصاد و  جملة االصالحات االقتصادية،اثرها على جلب االستثمار االجنبيو  تطور االصالحات االقتصادية في الجزائر ،لاير زوينة .18
 .2010 ،09العدد  ،اجلزائر ،بن عكنون ،املدرسة العليا للتجارة ،العاملي

كلية العلوم ،جملة اقتصاديات مشال إفريقيا  ،الجزائرو  لنجاح منطقة التبادل الحر ما بين االتحاد األوروبي السياسات المرافقة ،زايري  بلقاسم .19
 .2005ديسمرب  ،03العدد،اجلزائر ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي  ،العلوم االجتماعيةو  اإلنسانية

 ،01العدد  ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،جملة مشال أفريقيا ،جزائريالشراكة االورو متوسطية وأثرها على االقتصاد ال،زعباط عبد احلميد .21
2004. 

 .2005سبتمرب  ،08العدد  ،بسكرة ،جامعة حممد خيضر ،جملة العلوم االنسانية ،االستثمار االجنبي المباشر واقع وأفاق ،زغيب شهرزاد .21

جامعة  ،جملة الباحث ،" PME IIجزائر مع التركيز على برنامج " سياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ال ،عبد الكرمي سهام  .22
 .2011 ،09العدد  ،ورقلة ،قاصدي مرباح

 ،جامعة قاصدي مرباح ،جملة الباحث ،–دراسة تقييمية لبرنامج ميدا  ،تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،غدير أمحد سليمة .23
 .2011 ،09العدد  ،ورقلة

جانفي  ،41اجمللد  ،02العدد ،صندوق النقد الدويل،التنمية و  جملة التمويل ،اليورو يبلغ خمسة من العمر التجربة األوروبية الكبرى،فاروقي حامد .24
2004. 

 ،االندماج يف االقتصاد العامليو  جملة االصالحات االقتصادية، حتمية االندماج في االقتصاد العالمي هل من إستراتيجية بديلة؟ ،فرحي حممد .25
 .2007 ،02العدد  ،املدرسة العليا للتجارة

العدد  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،جملة الباحث ،المتوسطة في الجزائرو  واقع مراقبة التسيير في المؤسسات الصغيرة ،قريشي حممد الصغري .26
09، 2011. 

 .1997جانفي  ،215العدد  ،لبنان ،جلة المستقبل العربيم -قراءة في مؤتمر برشلونة للتعاون المتوسطي -أسئلة برشلونة ،مطر عبد الرمحان .27

جملة االصالحات  ،إشكالية تمويل المؤسسات المصغرة في الجزائر: دراسة في فعالية دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،معراج هواري .28
 .2008 ،04عدد ال ،اجلزائر ،املدرسة العليا للتجارة ،االندماج يف االقتصاد العامليو  االقتصادية
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 جملة العلوم االجتماعية ،المتوسطة في الجزائرو  تفعيل دور التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة ،بوقموم حممدو  معطى اهلل خري الدين  .29
 . 2005، 13العدد  ،باتنة ،جامعة احلاج خلضر ،االنسانيةو 

 ،جامعة احلاج خلضر ،جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،د الجزائريةمرتكزات تطوير الميزة التنافسية لالقتصا ،صاف سعيدي وحممد قويدريو  .31
 .2003ديسمرب  ،09العدد  ،باتنة

 .1995 ،املغرب ،عدد خاص ،احلوليات املغربية لالقتصاد ،األوروبية-إشكالية العالقات المغربية ،لعلو فتح اهللو  .31

 :الملتقيات 

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول  ،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل الشراكة االورو عربيةدور التمويل بالمشاركة في تأهيل  ،أمحية بالل .1
 .2006افريل  17/18يومي  ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي،"منظمات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية" 

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل  ،لماذا االختالف؟ PHAREو MEDAج المساعدات المالية في إطار برنام ،الطاهر هارون وعادل بلجبل .2
 13/14يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"اتفاق حول "آثار وانعكاسات 

 .2006نوفمرب 

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "متطلبات تأهيل  ،واقع وآفاق–غيرة والمتوسطة االستثمار األجنبي في المؤسسات الص ،أونيس عبد اجمليد .3
 .2006أفريل  17/18يومي  ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"

 األول الوطين حول "املنظومة املصرفية اجلزائرية مداخلة مقدمة للملتقى،عوامل نجاح الجهاز المصرفي الجزائري،سليمان زناقيو  باشوندة رفيق .4
 .2004ديسمرب  14/15يومي  ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي،حتديات" و  واقع–التحوالت االقتصادية و 

مداخلة مقدمة  ،ةدراسة تحليلية للجانب االقتصادي التفاقية الشراكة األوروجزائري ،االقتصاد الجزائري ومسار برشلونة ،براق حممد وميموين مسري .5
 ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،ثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"اللملتقى الدويل حول "

 .2006نوفمرب  13/14يومي 

  -الفوسفاط و  اسة حالة المؤسسة الوطنية للحديددور الشراكة في تدويل اقتصاديات الدول النامية در  ،حفيظ عبد احلميدو  براهيمي زرزور .6
ERPHOS- ثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات ا"للملتقى الدويل حول مداخلة مقدمة  ،الجزائر
 .2006نوفمرب  13/14يومي  ،سطيف ،جامعة  فرحات عباس ،الصغرية واملتوسطة"

مداخلة  ،حديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ومتطلبات التكيف مع المستجدات العالميةالت ،برودي نعيمة .7
 17/18ومي ي ،،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،مقدمة للملتقى الدويل حول "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"

 .2006أفريل

متطلبات و  المتوسطة في الجزائر بين معوقات المعمولو  إشكالية تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة ،بلغرسة عبد اللطيفو  دبريش السعي .8
أفريل  17/18يومي ،الشلف  ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،"املتوسطة يف الدول العربيةو  امللتقى الدويل حول"متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية ،المأمول
2006 . 

مداخلة مقمة ضمن الندوة الدولية  ،انعكاسات التعاون األورو متوسطي على الشركات العربية المتوسطية ،داش عبد الكرمي وحوشني كمالبع .9
وسطة يف منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملت ،"التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوروبيةحول "

 .2004ماي  09/08يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،الفضاء األورو مغاريب
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مداخلة مقدمة للملتقى الدويل  ،مسار تأهيل المؤسسات االقتصادية في ظل الشراكة االورو جزائرية ،بقة الشريف وعبد الرمحان العايب .10
 13/14يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى "حول

 .2006نوفمرب 

انعكاسات اتفاق و  مداخلة مقدم للملتقى الدول حول" اثار ،أهمية الشراكة األجنبية في تأهيل المؤسسات االقتصادية الجزائرية ،باللطة مبار  .11
 .2006نوفمرب  13/14 يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،املتوسطة"و  ة املؤسسات الصغريةعلى منظومو  الشراكة على االقتصاد اجلزائري

مداخلة مقدمة للملتقى  ،متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر في ظل التحوالت االقتصادية الراهنة ،مجالبلخباط  .12
 .2006أفريل  17/18يومي  ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،ل العربية"الدويل حول "تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدو 

مداخلة مقدمة للملتقى الوطين األول حول "املنظومة املصرفية  ،منهج اإلصالحو  واقع المنظومة المعرفية الجزائرية،كتوش عاشورو  بلعزوز بن علي .13
 .2004ديسمرب  14/15يومي  ،الشلف ،بن بوعلي جامعة حسيبة،حتديات" و  التحوالت االقتصادية واقعو  اجلزائرية

مداخلة مقدمة للملتقى الوطين األول حول  ،المؤسسة االقتصادية الجزائرية في ظل اإلصالحات المالية والمصرفية ،بلغرسة عبد اللطيف .14
 .2003أفريل  22/23ي يوم ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،""املؤسسة االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد

مداخلة مقدمة للملتقى  ،املتوسطة كإستاتيجية حكومية المتصاص البطالة يف اجلزائرو  املؤسسات الصغرية ،مصطفى طويطيو  بلمقدم مصطفى  .15
 .2011مرب نوف 15/16يومي   ،جامعة املسيلة ،حتقيق التنمية املستدامة"و  الدويل حول" إستاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة

مداخلة مقدمة للملتقى الوطين األول حول "االقتصاد  ،دورها في جلب االستثمارات األجنبيةو  الشراكة ،حوالف رحيمةو  بن حبيب عبد الرزاق .16
 .2002،ماي  11/22يومي  ،جامعة سعد دحلب البليدة ،اجلزائري لأللفية الثالثة"

األوروبية والتعاون االقتصادي العربي متطلبان أساسيان إلرساء قواعد الشراكة األورو  المنظومة المالية ،بن ساسي إلياس  ويوسف قريشي .17
منشورات خمرب الشراكة  ، كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوروبية"يبمداخلة مقمة ضمن الندوة الدولية حول "التكامل االقتصادي العر  ،متوسطية

 .2004ماي  09/08يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،وسطة يف الفضاء األورو مغاريبواالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملت

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول: "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسية ،بن فالة قدور .18
 .2006أفريل   18/  17ي يوم ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،يف الدول العربية"

مداخلة مقدمة للملتقى حول "االقتصاد اجلزائري يف األلفية ،تأهيل االقتصاد الجزائري لالندماج في االقتصاد الدولي،بن لوصيف زين الدين  .19
 .2002ماي  11/22يومي  ،البليدة ،جامعة سعد دحلب،الثالثة" 

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول " آثار  ،ة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأثار اتفاقية الشراكة األورو جزائري،بن يعقوب الطاهر .20
نوفمرب  13/14يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،"وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة

2006. 

 ،المتوسطة الجزائرية في ظل الشراكة االورومغاربيةو  المؤسسات الصغيرة لتأهيللشاملة تطبيق إدارة الجودة ا ،عظيمي داللو  بو حرود فتيحة .21
جامعة فرحات  ،"املتوسطةو  على منظومة املؤسسات الصغريةو  انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائريو  مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول" أثار

 .2006نوفمرب  13/14يومي  ،سطيف ،عباس

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول  ،اثارها على المؤسسات االقتصادية الجزائريةو  الشراكة االورو جزائرية،بورغدة خسني  وقصاص الطيب .22
يومي ،يف سط،جامعة فرحات عباس ،املتوسطة" و  على منظومة املؤسسات الصغريةو  الشراكة األورو جزائرية على االقتصاد اجلزائرياتفاق انعكاسات و  "آثار
 .2006نوفمرب  13/14
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اقتصاديات و  مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "  اليورو ،التجاري االورو جزائري في اطار اتفاقيةو  التعاون المالي ،اخرونو  بوزيان ابراهيم  .23
 .2005افريل  18/20 يومي ،جامعة االغواط  ،حتديات"و  الدول العربية فرص

مداخلة مقمة ضمن الندوة الدولية حول  ،تحليل الجوانب المالية التفاقيات التعاون والشراكة األورو متوسطية ،بوهزة حممد وكمال مدموم .24
منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء  ،"التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوروبية"

 .2004ماي  09/08يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،غاريباألورو م

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة  ،أورو متوسطية ،االستثمار األجنبي في منطقة تبادل حر ،تومي عبد الرمحان .25
 .2006نوفمرب  13/14يومي  ،سطيف ،ات عباسجامعة فرح ،على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول" متطلبات تأهيل املؤسسات  ،المتوسطة في الجزائرو  مستلزمات تأهيل المؤسسات الصغيرة ،تومي ميلود .26
 .2006أفريل  17/18يومي  ،اجلزائر،الشلف ،جامعة حسيبة بن بو علي ،املتوسطة يف الدول العربية"و  الصغرية

امللتقى الدويل  ،دراسة حالة الجزائر -المتوسطة في تطبيق نظام الحكومةو  دور تأهيل المؤسسات الصغيرة ،نوي فطيمة الزهرةو  رايس حدة .27
 . 2012أفريل  18/19يومي ،ورقلة  ،جامعة قاصدي مرباح ،"املتوسطة يف اجلزائرو  مرافقة املؤسسات الصغريةو  حول" استاتيجيات تنظيم

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "تأهيل  ،التصحيح الهيكلي وأثاره على المؤسسة االقتصادية في الجزائر ،بوزعرور عمارو  يق كمال رز  .28
 .2001أكتوبر  29/30يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،املؤسسة االقتصادية يف اجلزائر"

مداخلة مقدمة للملتقى الوطين حول "االقتصاد اجلزائري يف  ،االقتصادية الجزائرية التنافسية الصناعية للمؤسسة ،عمار بوزعرورو  رزيق كمال  .29
 .2002ماي  22/  21يومي  ،البليدة ،جامعة سعد دحلب ،األلفية الثالثة"

ل "املؤسسة مداخلة مقدمة للملتقى الدويل األول حو  ،تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية الجزائرية ،رزيق كمال  وفارس مسدور .30
 .2003أفريل  22/23يومي  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،االقتصادية اجلزائرية وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد"

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول" متطلبات تأهيل املؤسسات  ،المتوسطةو  تجربة بعض الدول العربية في الصناعات الصغيرة ،رقيبة سليمة .31
 .2006أفريل  17/18يومي  ،اجلزائر ،الشلف-جامعة حسيبة بن بو علي ،طة يف الدول العربية"املتوسو  الصغرية

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول " آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة االقتصاد  ،الشراكة األورو جزائرية هل هي نعمة أم نقمة؟ ،رقيبة سليمة .32
 . 2006نوفمرب  13/14يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،اجلزائري ومنظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة"

مداخلة مقدمة  ،اآلثار المتوقعة على االقتصاد الوطني من خالل إقامة منطقة التبادل الحر االورو جزائري ،مساي عليو  رميدي عبد الوهاب .33
 ،سطيف ،جامعة فرحات عباس،املتوسطة"و  ظومة املؤسسات الصغريةعلى منو  انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائريو  للملتقى الدويل حول"أثار

 .2006نوفمرب  13/14يومي

مداخلة ضمن امللتقى الوطين حول "االقتصاد اجلزائري  ،االجتماعية لبرنامج التصحيح الهيكليو  اآلثار االقتصادية،روابح عبد الباقي وغياط شريف .34
 .2002ماي  11/22يومي  ،ةالبليد ،جامعة سعد دحلبيف األلفية الثالثة" 

 ات اتفاقمداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "آثار وانعكاس ،االقتصاد الجزائري ومتطلبات الشراكة األورو جزائرية ،زغيب  شهرزاد وملياء عماين .35
 .2006نوفمرب  13/14يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،"الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة

مداخلة مقمة ضمن  ،األوروبية في ظل النظام العالمي الجديد-األبعاد االقتصادية لتجربة الشراكة العربية ،سوامس رضوان وبوقلقول اهلادي .36
كة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية منشورات خمرب الشرا  ،"التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوروبيةالندوة الدولية حول "

 .2004ماي  09/08يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب
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تشغيل الشباب و  مع اإلشارة إلى الوكالة الوطنية لدعم-تنمية المؤسسات الصغيرة الجزائرية و  تقييم برامج دعم ،طارق محولو  شيهاين سهام  .37
ANSEJ –، 15/16يومي ،جامعة مسيلة ،"حتقيق التنمية املستدامةو  استاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة "ولح لة مقدمة للملتقى الدويلمداخ 

 .2011نوفمرب 

هيل مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "متطلبات تأ ،"اليوم "أفاق تجربة الجزائرو  المتوسطة بين االمسو  المؤسسات الصغيرة ،ضحا  جنية .38
 .2006افريل 17/18يومي  ،اجلزائر ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،املتوسطة يف الدول العربية"و  املؤسسات الصغرية

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول" استاتيجيات  ،المتوسطةو  الشراكة االجنبية كاداة لتاهيل المؤسسات الجزائرية الصغيرة ،عبد الكرمي سهام .39
 .2012أفريل  18/19يومي  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،املتوسطة يف اجلزائر"و  املؤسسات الصغرية مرافقةو  تنظيم

مداخلة  ،-حالة الجزائر-االجتماعيةو  الحرف في التنمية االقتصاديةو  دور مؤسسات الصناعات التقليدية ،ناجية صاحليو  عبد الالوي مفيد  .40
أفريل  18/19يومي  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،املتوسطة يف اجلزائر"و  مرافقة املؤسسات الصغريةو  تنظيممقدمة للملتقى الدويل حول" استاتيجيات 

2012. 

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية  ،تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،عروب رتيبة ورحبي كرمية .41
 .2006أفريل  17/18يومي  ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،واملتوسطة يف الدول العربية"

  يبمداخلة مقمة ضمن الندوة الدولية حول "التكامل االقتصادي العر  ،المنطقة العربية وصراع المصالح االقتصادية ،رمحون هاللو  عمورة مجال .42
جامعة  ،مار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريبمنشورات خمرب الشراكة واالستث ،كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوروبية"

 .2004ماي  09/08يومي  ،سطيف ،فرحات عباس

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل  ،تحديات العولمةو  المتوسطة في الجزائر: بين تحقيق التنميةو  المؤسسات الصغيرة ،أمال مهاوةو  عواطف حمسن .43
 .2012أفريل  18/19يومي  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،املتوسطة يف اجلزائر"و  مرافقة املؤسسات الصغريةو  يمبعنوان" استاتيجيات تنظ

مارس ،دار الكنوز األدبية  ،ورقة مقدمة لوقائع الندوة املنعقدة يف باريس ،األوروبية-الشراكة االقتصادية العربية ،إعالن برشلونة ،عيسى حيدر مراد .44
1999. 

مداخلة مقدمة للملتقى  ،حافز أم عائق أمام تأهيل  المنشآت العربية الصغيرة والمتوسطة ،تكنولوجيات المعلومات واالتصال ،عيمر سعيد .45
 .2006أفريل  17/18يومي  ،جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف ،الدويل حول "متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"

مداخلة للملتقى الدويل حول "آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري  ،جزائرية-محتوى الشراكة األورو ،ديةغراب رزيقةو سجار نا .46
 .2006نوفمرب  13/14 يومي ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،،وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 مؤسساته الصغيرةو  آثار اتفاق الشراكة على القطاع الصناعيو  القتصاد الجزائريانعكاسات الشراكة على او  آثار ،رقاد سليمةو  غراب رزيقة .47
املتوسطة" و  على  منظومة املؤسسات الصغريةو  انعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائريو  مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "آثار،المتوسطةو 
 .2006 نوفمرب 13/14يومي ،سطيف  ،جامعة فرحات عباس،

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "آثار وانعكاسات اتفاق  ،الجزائرية وشروط تخطيها-المخاطر االقتصادية للشراكة األوروبية ،فرحي حممد .48
 .2006نوفمرب  13/14يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،"الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "استاتيجيات تنظيم ،المتوسطة في التنمية االقتصاديةو  المؤسسات الصغيرة ،كساب أمينةو  عبد اجمليدقدي  .49
 .2012افريل 18/19يومي  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،املتوسطة يف اجلزائر"و  مرافقة املؤسسات الصغريةو 
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التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني مداخلة مقمة ضمن الندوة الدولية حول "  ،شلونة: الفرص والتحدياتالجزائر مسار بر  ،قدي عبد اجمليد .50
 ،جامعة فرحات عباس ،منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب ،"وتفعيل الشراكة العربية األوروبية

 .  2004ماي  09/08يومي  ،سطيف

مداخلة مقدمة للملتقى الوطين  ،الشراكة االجنبية خارج المحروقات في ظل المناخ االستثماري الجديدو  االقتصاد الجزائري،قدي عبد اجمليد .51
 .2003افريل   22/23يومي  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،"حتديات املناخ االقتصادي اجلديدو  املؤسسات اجلزائرية "االول حول

امللتقى الدويل األول ملؤسسات  ،المتوسطةو  إعادة منهج التفكير لدى مالكي المشروعات الصغيرة ،نذير عبد الرزاقو  راوي امحد الصغريق .52
ريل أف 12/13يومي ،بسكرة ،جامعة حممد خيضر ،تكوين" ،االتصالو  تكنولوجيات اإلعالم ،املتوسطة ابتكاراتو  الزيبان"حركية تسيري املؤسسات الصغرية

2004. 

الشراكة األورو جزائرية على االقتصاد  اتفاق مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول " آثار وانعكاسات ،اتفاقية الشراكة األورو جزائرية ،قطاف ليلى .53
 .2006نوفمرب  13/14يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،"منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ىاجلزائري وعل

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول" متطلبات تأهيل  ،ليات وإجراءات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرآ ،قوريش نصرية .54
 .2006أفريل 18/  17يومي  ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"

انعكاسات اتفاق الشراكة على و  مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول: "اثار ،الجزائر اثر اتفاق الشراكة على القطاع السياحي في ،كواش خالد .55
 .2006نوفمرب  13/14يومي ،سطيف،جامعة فرحات عباس  ،املتوسطة"و  على منظومة املؤسسات الصغريةو  االقتصاد اجلزائري

-مستويين الكلي والجزئي لتعظيم مكاسب الشراكة األورواستراتيجيات ترقية وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ال ،لطرش ذهبية .56
جامعة  ،مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة" ،جزائرية

 .2006نوفمرب  13/14يومي  ،سطيف ،فرحات عباس

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل  ،تحديات العولمةو  المتوسطة في الجزائر: بين تحقيق التنميةو  المؤسسات الصغيرة ،أمال مهاوةو  حمسن عواطف  .57
 .2012/ أفريل 18/19يومي  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،املتوسطة يف اجلزائر"و  مرافقة املؤسسات الصغريةو  حول" استاتيجيات تنظيم

التكامل االقتصادي العريب  مداخلة مقمة ضمن الندوة الدولية حول "  ،عربية ما لها وما عليها وسبل تفعيلها-الوروالمشاركة ا ،حممد مرسي سلوى .58
جامعة  ،منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب ،"كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوروبية

 .2004ماي  09/08يومي  ،سطيف ،فرحات عباس

مداخلة مقدمة للملتقى الوطين األول حول "املؤسسة االقتصادية اجلزائرية ، الجزائرية –الشراكة األورو متوسطية  ،مسعداوي يوسف وآخرون .59
 .2003أفريل  22/23يومي  ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،وحتديات املناخ االقتصادي اجلديد"

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "متطلبات تأهيل  ،إشكالية تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،معطى اهلل خري الدين .60
 .2006أفريل  17/18يومي  ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،"املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول " آثار  ،األهمية ،: الدوافع المحتوىجزائري ،اتفاق الشراكة األورو ،مفتاح صاحل وبن مسينة دالل .61
نوفمرب  13/14يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري وعلى منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة "

2006. 

مداخلة مقدمة للملتقى الوطين ،الل إلى إصالحات التحول نحو اقتصاد السوقسماته منذ االستقو  تطور االقتصاد الجزائري ،مفتاح صاحل .62
 .2004افريل  20/21يومي  ،املركز اجلامعي بشار ،املمارسة التسويقية"و  حول"اإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر
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التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني ية حول "مداخلة مقمة ضمن الندوة الدول ،مشاريع التكتالت األجنبية في المنطقة العربية ،مفتاح صاحل .63
 ،جامعة فرحات عباس ،منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب ،"وتفعيل الشراكة العربية األوروبية

 .  2004ماي  09/08يومي  ،سطيف

مداخلة مقدمة للملتقى الدويل حول "متطلبات تأهيل  ،تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأثر الشراكة األوروجزائرية على  ،نوري منري .64
 .2006أفريل  17/18يومي  ،الشلف ،جامعة حسيبة بن بوعلي ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية"

مداخلة مقمة ضمن الندوة الدولية حول  ،ة الجزائرأهمية الشراكة العربية األوروبية في تحسين مناخ االستثمار دراسة حال ،هشام فاروق .65
منشورات خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الفضاء  ،"التكامل االقتصادي العريب كآلية لتحسني وتفعيل الشراكة العربية األوروبية"

 .2004ماي  09/08يومي  ،سطيف ،جامعة فرحات عباس ،األورو مغاريب

  القوانين:و  ادالمو 
 يف:الصادرة  ،16العدد  ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،14/04/1990املؤرخ يف  ،القرضو  من قانون النقد183المادة و  187المادة  .1

14/04/1990.  

 دعمهاو  تثماراتسري وكالة ترقية االسو  تنظيمو  املتضمن صالحيات 1994أكتوبر  17املؤرخ يف  94/319المرسوم التنفيذي رقم  01المادة .2
 . 10/1994/ 19 :الصادرة يف ،67العدد،جلريدة الرمسية اجلزائريةا ،متابعتها و 

 :الصادرة يف ،44العدد ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،06/07/1996املؤرخ يف  94/188من المرسوم التنفيذي 05و 04و  02و 01المادة  .3
07/07/1996. 

 .07/2000/ 19الصادرة ، 43العدد  ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،2000جويلية 16يف  املؤرخ 192-02المرسوم التنفيذي رقم  .4
 ،47العدد ،املتعلق بتطوير االستثمار اجلريدة الرمسية 2001أوت   20املؤرخ يف  01/03األمر رقم  27،26،25،24و 23و 19و 04المادة  .5

  .08/2001/ 22 :الصادر يف
 تنظيمهو  املتعلق بتشكيلة اجمللس الوطين لالستثمار 2001سبتمرب  24املؤرخ يف  01/281لتنفيذي رقم  ا المرسوم05و  04و 03و01المادة .6
 .2001 /09/ 26:الصادر يف ، 55اجلريدة الرمسية اجلزائريةالعدد،سريه و 

 تقية املؤسسات الصغريةاملتضمن القانون التوجيهي ل 12/12/2001املؤرخ يف  18-01من القانون و  18و 06و 07و 05و 04المادة .7
 .2001 /12/ يف:15الصادرة  ،77العدد  ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،املتوسطةو 

 .2003 /04/ 23الصادرة يف  ،29العدد  ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،22/04/2003املؤرخ يف  03/188المرسوم التنفيذي رقم  ،03المادة  .8
يتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان قرو  استثمارات املؤسسات الصغرية  ،2004أفريل  14المؤرخ في  04/134المرسوم الرئاسي  .9
 .2004 /28/04الصادرة يف  ،27العدد  ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،وسطةواملت
 20ؤرخ يف امل 01/03املتمم لالمر رقم و  املعدل ،2006جويلية 15املؤرخ يف  06/08من االمر رقم و  و 14و  10و  07و 04 المادة .10
 . 07/2006/ 19:الصادرة يف  ،47العدد  ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،املتعلق بتطوير االستثمار 2001اوت

اجلريدة الرمسية  ،حيدد إيرادات ونفقات الصندوق الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،2007فيفري  07ؤرخ يف ملاقرار وزاري مشترك  .11
 .18/03/2008: الصادرة يف ،18العدد  ،اجلزائرية

املتمم لالمر رقم و  املعدل،2009املتضمن قانون املالية التكميليو  2009جويلية 22املؤرخ يف  09/01من االمر رقم 100و 62و 58المادة .12
 . 2009 /07/ 26 :الصادرة يف ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية،املتعلق بتنمية االستثمارات  2001اوت20املؤرخ يف  01/03

 .2010/ 06/ 23 :الصادرة يف ،اجلريدة الرمسية اجلزائرية ،20/06/2010املؤرخ يف  10/158من المرسوم التنفيذي رقم  05و 04المادة  .13
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 .من نص اتفاقية الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األوروريب 79المادة  .14

 المنشورات:و  التقارير 

 .2003أفريل  ،ير جملس األمةتقر ، (2005/2009البرنامج التكميلي لدعم النمو ) .1

 ،اجلزائر،العشرونو  الدورة العادية العامة السادسة"نظرة عن السياسة النقدية في الجزائر "مشروع تقرير حول ،االجتماعي و  اجمللس الوطين االقتصادي .2
 .2005جويلية 

 .وزارة املالية املديرية العامة للجمار  .3

     . CNISالتابع للجمار   االحصاءو  املركز الوطين لإلعالم االيل .4

 (.2014-2010املتضمن املوافقة على الربنامج اخلماسي ) 2010ماي  24بيان جملس الوزراء الصادر بتاريخ  .5

 ،ئراجلزا ،وزارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،نتائج البرنامج الوطني للتأهيل ،رشيد موساوي .6
 .2010ماي  12/13

 . 2003منشورات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات  .7

( Manتقرير حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) ،منشورات الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة .8
 (.FGARوصندوق ضمان القروض )

 .2004،2005،2006 2007املتوسطة : و  ملؤسسات الصغريةوزارة ا ،نشرية المعلومات اإلحصائية .9

 ،آفاقو  أهداف األلفية من أجل التنمية انجازات 2003التنمية البشرية لسنة التقرير الوطين حول ،االجتماعيو  اجمللس الوطين االقتصادي .11
 .2004ديسمرب ،اجلزائر ،العشرونو  الدورة العامة اخلامسة

 :المقابالت 
 املؤسسات الصغريةو  املتوسطة )سابقا( مبديرية الصناعةو  تقين سامي يف االعالم االيل مكلف بربامج تأهيل املؤسسات الصغرية طويلجمال ال االستاذ .1
 .ترقية االستثمار  والية بسكرةو  املتوسطةو 

 املؤسسات الصغريةو  ة )حاليا( مبديرية الصناعةاملتوسطو  تقين سامي يف االعالم االيل مكلفة بربامج تأهيل املؤسسات الصغرية االستاذة قرار نجالء .2
 ترقية االستثمار  والية بسكرة.و  املتوسطةو 
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 Ministère de Développement industriel et de la promotion de l’investissement, Bulletin d’information 

statistique de la PME des années :2008,2009,2010,2011,2012,2013.  

 * : Données du 1
er
 semestre 2013. 
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DEMANDE DE GARANTIE 
 

1- Etablissement de crédit : ……………………………………………………………………….. 

 
Désignation succursale  
 

Désignation agence  
 
 
Conformément à la convention de partenariat signée en date du :    /    /      , entre 

……………………………………………………………………………………………………………… & CGCI-PME, spa, nous avons l’honneur 

de vous transmettre ci-joint, le dossier de crédit revêtu de notre accord en vue de l’obtention de la garantie 

financière de la Caisse pour le crédit d’investissement ci-dessous désigné. 

 
2- Identification de l’entreprise:  

 

Raison sociale Forme juridique Capital social (MDA) 

   

Date de création 
 
Activité Principale 
 
 
Siège Social 
 
Tel fax 
 
 

3- Identification du crédit:  

 
Nature de l’investissement :    Création                                    Développement  

 
 

Coût total du projet 
 

 

Montant du crédit* 

 

Apport Entreprise 

 

Durée du crédit 

  
 
 

  

 
*Le crédit ne doit pas être mobilisé avant la notification de l’accord de la CGCI sous peine de rejet de la demande de garantie.  

 
Objet du financement :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
4- Date de la décision d’octroi du crédit: ………../…………/……………. 

 
L’établissement de crédit reconnaît avoir pris connaissance et approuvé les conditions générales de la garantie CGCI-PME, 

spa et certifie, que les déclarations qui ont servi de base à l’établissement de la présente demande de garantie sont 

sincères. En conséquence, elle fera partie intégrante de la notification de garantie en cas d’accord 

  

Alger, le                                                                                                Cachet et signature 

 

 

 
 

La demande de garantie dûment signée par la  (les) personne(s) habilitée(s) de l’Etablissement de Crédit, doit être transmise à la Caisse accompagnée des 
pièces suivantes : 

1- La copie de l'autorisation de crédit. 
2- Les bilans des trois (03) derniers exercices (actif, passif, TCR) et bilans-TCR prévisionnels  (cas de développement ou d’extension d’activité). 
3- Le bilan d'ouverture et les comptes de résultat prévisionnels de 03 exercices (cas de création d’activité). 
4- Le rapport de synthèse sur l’entreprise et le projet établi par l’Etablissement de Crédit  

 
NB : Formulaire à télécharger du site Web de la Caisse : www.cgci.dz 
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CAISSE DE GARANTIE DES CREDITS D'INVESTISSEMENTS – PME  
CGCI – PME spa au capital de 20 000 000 000 DA 

                              Siège social : 34, Avenue Med Belkacemi Les Annassers Alger 
  BP 677 EL MADANIA 16075 AlGER  Tél. : 021 47 66 27/021 77 24 13 Fax : 021 47 66 28 

 
 

 



Programme PME II : e-mail :contact@algérie-pme2.com

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Identification de l’entreprise

Raison sociale de l’entreprise :

Forme juridique : [ ] SPA [ ] SARL [ ] AUTRE :

Adresse : Wilaya :

Téléphone : Fax :

E-mail : Site web :

Responsable de l'entreprise (Nom et qualité) :

Personne contact : Fonction: Tel: Fax: E-mail:

Chiffres clé de l’entreprise

Date de création de l’entreprise : Date de démarrage de la production :

Capital social (en DA): Part du capital algérien en % :

Part du capital étranger en % : Pays :

Exportatrice : [ ] Oui [ ] Non
Appartenance à un groupe : [ ] Oui [ ] Non

Si oui lequel :

Total bilan (en DA) Année (N-1): Prévision (N):

Chiffre d'affaires
(en DA)

Année (N-1):

dont export:

Prévision (N):

dont export

Secteur d’activité :

Part de l’activité industrielle en % du chiffre d’affaires :

Principaux produit(s) ou service(s):

Principalement de la sous traitance : [ ] Oui [ ] Non

-

-

-

Effectifs Cadres : Personnel permanent : Personnel saisonnier : Total :

Demande d’intervention

Préciser l’institution / structure d'appui qui vous a contacté pour formuler votre demande :

MIPMEPI CCI Membre d’une Association Professionnelle : [ ] Oui [ ] Non

ANDPME C.C. Si oui, laquelle :

AP Autre

MIPMEPI : Ministère de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de l’Investissement ; ANDPME : Agence Nationale de Développement de la PME ; AP: Association
Professionnelle, CCI : Chambre de Commerce et de l'Industrie, C.C. : Cabinet de Conseil

De quelle(s) nature(s) sont vos besoins d’assistance technique et/ou de formation?

Diagnostic stratégique / Business Plan Stratégie Commerciale Autre (à préciser) :

Qualité Comptabilité / Finances

Système d’information Gestion de Production

Description succincte de la demande d’intervention :

Date, signature et cachet de l’entreprise Cadre réservé au Programme d’Appui aux PME/PMI



Curriculum Vitae (CV) 

1. Nom de famille :  
   
2. Prénom:  
   
3. Date de 

naissance :  
 

   
4. Nationalité:  
   
5. Statut civil :  
 
6. Education :  

Institution  
Diplôme  

Date d’obtention  
 

Institution  
Diplôme  

Date d’obtention  
  

Institution  
Diplôme  

Date d’obtention  
 
7. Connaissance des linguistiques : Indiquer vos connaissances sur une échelle de 1 à 
5 (1- niveau excellent ; 5 – niveau rudimentaire) 

Langue Lu   Parlé  Ecrit  
    
    
    
    

 

 8. Organisations Professionnelles :  
 
9.  Autres Compétences  
 
 

  
 

  
 

  



 
10. Situation présente : 

11. Années d’ancienneté dans le domaine concerné 

12. Qualifications principales : (pertinentes pour le projet)  

 

 

 

 
 
13.  Expériences spécifiques dans la région : 
 

Pays  Année (s) Courte  description 
   
   
   

14. Expérience professionnelle : 

Date :  
Pays :  
Société :  
Position :  
Courte description :  
 
 

15.  Publications et autres: 
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