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  : ملخص
يف خضم التحوالت واملستجدات اليت شهدا الساحة العاملية، بدأ مسلسل الصراع والتضارب حول املصاحل يتالشى تدرجييا لتحل حمله 

كريس وبلورة مفهوم التعاون، اليت تتمثل يف إستراتيجية الشراكة األجنبيـة بـني املؤسسـات    عالقات دولية أكثر تنظيما تعمل على ت
االقتصادية وما حتمله من مزايا اقتصادية لكال األطراف، وال شك من أن هذه اإلستراتيجية تضطلع اليوم لتحل الصدارة وتصبح إحدى 

 .  وأهم االختيارات لبناء حتالفات إستراتيجية عاملية
 . الشراكة األجنبية، التحالفات العاملية: ت مفتاحيةكلما

  .JEL  :B25 D02 ،A10تصنيف 
Abstract:  
In the midst of changes and developments in the world, a series of conflicts and interests are 
gradually disappearing and being replaced by more organized international relations, while seeking 
to strengthen and develop the concept of cooperation, which is the strategy of foreign partnership 
between economic enterprises and has economic qualities for all parties. There is no doubt that this 
strategy aims to be at the forefront and become one of the most important choices for rebuilding 
global strategic alliances. 
Keywords: Foreign partnership, global alliances. 
JEL Classification: B25 D02 ،A10. 
 

 :مقدمة .1
لقد حتول االقتصاد العاملي إىل قرية صغرية متنافسة األطراف بفعل الثورة التكنولوجية واملعلوماتية وتوسعت جماالت املنافسة  

أثرت على إستراتيجيات   إن هذه التطورات والتغريات اليت يشهدها احمليط االقتصادي على املستوى الدويل بني املؤسسات االقتصادية،
تسيري املؤسسات االقتصادية اليت ال تستطيع مواجهة املنافسة حيث وجدت نفسها جمربة على مسايرة هذه التحديات اجلديدة والبحث 
عن السبل الكفيلة بتحقيق بقائها و استمرارها يف األسواق، ونظرا للفوارق االقتصادية اليت متيز كل دولة عن أخرى واملؤسسات عن 

  .بعضها البعض

                                         
 ،اإلمييل ، باي غايل غداد املؤلف املرسل : ghali_bey2010@yahoo.fr   
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التغريات أثرت بشكل كبري على املؤسسات االقتصادية اجلزائرية حيث فقدت هذه األخرية مكانتها يف السوق و واجهت إن هذه 
منافسة شرسة من قبل الشركات األجنبية لذا فقد أصبح من الضروري إدخال تغيريات عليها والبحث عن الوسائل املالئمة ملواجهة 

وتدعيم احلصص السوقية، هذا ما يتطلب إتباع إستراتيجية الشراكة مع املؤسسات األجنبية  املنافسة احلادة واكتساب مزايا تنافسية
كوسيلة فعالة وضرورية لتأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية من أجل بناء حتالفت اقتصادية قوية، خاصة مع تسارع االجتاه حنو 

  .ليت توسع الفجوة بني الدول الفقرية و الغنيةظاهرة تدويل اإلنتاج إضافة إىل ظهور التكتالت االقتصادية ا
ما مدى تأثري إستراتيجية الشراكة األجنبية يف بناء التحالفات العاملية : انطالقا من كل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية التالية

  للمؤسسات االقتصادية اجلزائرية ؟
  :حماورأربع لتحليل هذه اإلشكالية متحورت هذه الورقة البحثية إىل و

 األسس واملفاهيم النظرية حول الشراكة األجنبية  
 دور الشراكة األجنبية يف بناء التحالفات اإلستراتيجية العاملية   

 واقع واجتاهات الشراكة األجنبية يف اجلزائر  

 قراءات يف الشراكة األجنبية الناجحة لبعض الشركات اجلزائرية   

  األسس واملفاهيم النظرية حول الشراكة األجنبية: 2
لقد مت استعمال كلمة شراكة كثريا من طرف الباحثني دون إعطائها مفهوما دقيقا ويف هذا اإلطار  :ـ مفهوم الشراكة األجنبية1.2

على أا كل أشكال التعاون اليت تتم بني مؤسسات أو منظمات ملدة معينة، دف إىل تقوية فعالية املتعاملني من  B.Ponsonيعرفها 
اليت مت حتديدها، فمفهوم الشراكة ذا الشكل يشمل التحالف اإلستراتيجي، لكن ينبغي أن نفرق بني التحالف أجل حتقيق األهداف 

أن االندماج واالقتناء هو زوال املؤسسة املعنية مليالد وحدة  B.Garrette Et P.Dussageواالندماج واالقتناء والشراكة، فيعترب 
ة فتبقى املؤسسة حمافظة على استقالليتها من حيث األهداف واملصاحل اخلاصة وتقيم أو مؤسسة جديدة، أما يف التحالف والشراك

  1 .عالقات مشاركة لتحقيق بعض األهداف املشتركة
 كما توجد عدة تعاريف للشراكة األجنبية واليت ميكننا من خالهلا التوصل إىل املعىن احلقيقي هلذا النوع من  االتفاق التعاقدي الدويل،

  2:انذكر أمهه
  حسب قاموسLarousse " : الشراكة هي نشاط اقتصادي ينشأ بفضل تعاون أشخاص ذوو مصاحل مشتركة إلجناح

 ".مشروع معني
  حسبB. Dubois et Kotler " : الشراكة هي اإلستراتيجية األكثر انتشارا أو استعماال من طرف املستثمرين

 ".روع معني يف أحسن الظروفاألجانب، أي يشتركون مع شركاء حمليني من أجل إجناز مش
  حسبTerpestra " : الشراكة تنطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم يف دول أجنبية، ويكون أحد أطراف

 ".االستثمار فيها شركة دولية متارس حقا كافيا يف إدارة املشروع أو العملية اإلنتاجية دون السيطرة الكاملة عليها

ريف ميكن أن نستنتج أن الشراكة األجنبية هي اتفاق بني طرفني استثمارين أحدمها وطين واآلخر أجنيب من خالل تقدمينا هلذه التعا
  .ملمارسة نشاط معني داخل دولة البلد املضيف، قد يكون الطرف الوطين شخصية معنوية تابعة للقطاع العام أو اخلاص

  3:ة عدة أنواع تبعا لعدة تصنيفات نذكر منهاميكن أن تتخذ الشراكة األجنبي: أنواع الشراكة األجنبية - 22.
  :الشراكة األجنبية حسب القطاعات 1.2.2.
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تقتصر الشراكة التجارية على القيام بأعمال جتارية مشتركة، أي أن احد األطراف يقوم بشراء وبيع منتجات  :الشراكة التجارية
يف السوق التجارية من خالل استغالل العالمات التجارية أو الطرف اآلخر، ويرتكز هذا النوع على تقوية وتعزيز مكانة املؤسسة 
  .ضمان تسويق املنتجات وهذا الشكل خيص جانب التسويق بشكل كبري

إن الشراكة الصناعية ختص اال الصناعي أين جتتمع األطراف وتتفق على إجناز أعمال صناعية من خالل دمج  :الشراكة الصناعية
  .وخمتلف عوامل اإلنتاج اليت ميتلكها األطراف ومشاركة التجهيزات والوسائل

 األجنبية املتعاملة الشركات خربات االستفادة من أجل من الشراكة من النوع هذا إىل املؤسسات من العديد تلجأ :الشراكة اخلدماتية
 احمللي الشريك طرف من تسري إقامة مشاريع مشتركة أو مرافقها إدارة وتسيري ختص شراكة اتفاقيات إبرام طريق عن القطاع هذا يف

 .مهارات الغري ومن منها لالستفادة
يظهر هذا الشكل من خالل مسامهة مؤسسة معينة يف رأمسال مؤسسة أخرى أو أكثر، وتتخذ هذه الشراكة طابعا  :الشراكة املالية

، مدة أو عمر الشراكة وتطور ماليا يف جمال االستثمار، وهذا النوع خيتلف عن باقي األشكال األخرى من خالل وزن كل شريك
  .مصاحل الشركاء
تتضمن الشراكة التقنية نقل التكنولوجيا احلديثة واستعماهلا يف العمليات اإلنتاجية، وتتضمن اتفاقية البحث والتطوير  :الشراكة التقنية

  .واتفاقية نقل املعرفة واتفاقية الترخيص
ميكن أن يكون الشركاء أفراد أو شركات أو حكومات أو هيئات  :أنواع الشراكة األجنبية حسب مشاركة األطراف2.2.2.

  :حكومية وقد تكون االتفاقية بني شريكني أو أكثر كما ميكن أن تكون املشاركة إما
الشراكة التعاقدية هي خلق حمدد يف موضوعه، لكن ميكن أن تتطور إىل خلق مايل وجتاري معطية بذلك حرية أكرب  :شراكة تعاقدية

  .ركة وهذا النوع من الشراكة يظهر كثريا يف جمال االستغالل املشترك للمواد املنجمية والتعاون يف جمال الطاقةحلياة الش
يف هذه احلالة ميلك كل طرف من األطراف املتعاقدة حصة من رأس املال املصدر واملصرح به لتأسيس  :املشاركة حبصص رأس املال

  ...خذ شكل شركة مسامهة أو شركة أشخاصالشركة املشتركة وهذه الشركة ميكن أن تأ
ميكن أن تتخذ الشراكة األجنبية ثالثة أشكال بالنظر إىل األطراف : أنواع الشراكة األجنبية حسب األطراف املتعاقدة 3.2.2

  :املتعاقدة فنجد
  .وهي تلك الشراكة اليت تتم بني دولة وأخرى أو هيئات أو مؤسسات عمومية :الشراكة العمومية

  .وهي اليت تتم بني شركات خاصة :ة اخلاصةالشراك
  .وهي اليت تتم بني شركات خاصة وأخرى عمومية :الشراكة املختلطة

إن أسباب جلوء املؤسسات االقتصادية إىل الشراكة األجنبية تربره عدة أسباب ميكن حصرها فيما  :ـ أسباب الشراكة األجنبية 3.2
  4:يلي

سباب بالتطورات احلاصلة يف احمليط الدويل وكلها جترب الدول بوجه عام واملؤسسات تتعلق هذه األ :ألسباب اخلارجية1.3.2
  : االقتصادية بوجه خاص على التكتل وإبرام اتفاقات وعقود شراكة قصد مواجهة هذه التحديات اليت تتمثل يف

 تنامي ظاهرة العوملة مع حرية حركية رؤؤس األموال 
 قتصادية يف األسواق الدوليةتزايد حدة املنافسة بني املؤسسات اال 
 التطور التكنولوجي وسرعة التغيري 

تنبع هذه األسباب من املؤسسة االقتصادية يف حد ذاا، وهي دوافع تكمن يف املؤسسة االقتصادية سواء : األسباب الداخلية 2.3.2
  :ا ومن أمههايف البلدان النامية أو البلدان املتقدمة ألا أسباب مشتركة إىل حد ما فيما بينهم
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 الرغبة يف النمو وزيادة الطاقة اإلنتاجية 
 الرغبة يف التعاون من أجل حتقيق أهداف مشتركة 
 البحث عن ختفيض التكاليف 
 السيطرة على األسواق ومراقبتها 

 دور الشراكة األجنبية يف بناء التحالفات اإلستراتيجية العاملية 3.
خاصة الصغرية واملتوسطة، احمللية والعاملية يهدد يف أي حلظة أمن هذه املؤسسات،  إن تضاعف تعقيدات بيئة املؤسسات االقتصادية

خاصة مع انتشار ظاهرة العوملة اليت تعجل ذه املؤسسات حنو العاملية إما منفردة أو جمتمعة يف شكل حتالفات إستراتيجية يف جماالت 
من أجل مواجهة التحديات واملتغريات االقتصادية الراهنة، من هذه ) اخل...التكنولوجيا، اإلنتاج، البحث والتطوير، التسويق(متعددة 

الزاوية نرى أنه ال بد على املؤسسات االقتصادية يف الدول النامية أن تلجأ إىل الشراكة األجنبية مع املؤسسات االقتصادية للدول 
  . ئية اجلديدة و اليت ترتكز فلسفتها البقاء لألقوىاملتقدمة، من أجل بناء حتالفت إستراتيجية قادرة على مواجه التحديات البي

من الصعب إعطاء تعريف حمدد للتحالفات اإلستراتيجية، إال أنه ميكن القول بأنه ينطوي على  :مفهوم التحالفات اإلستراتيجية 1.3
كما يشري مصطلح  5"هدف معني جمموعة واسعة من العالقات التعاقدية اليت تنشأ من مؤسسات متنافسة يف أقطار خمتلفة لتحقيق: " 

التحالف الذي يؤدي إىل التعاون والسيطرة على املخاطر والتهديدات، وتشارك التحالفات يف " التحالفات اإلستراتيجية إىل أنه 
   6."األرباح واملنافع واملكاسب امللموسة وغري امللموسة

تعاون إال أن التحالف يكون بني األطراف املتنافسة ويكون بني إن كال من التحالف االستراتيجي والشراكة مها شكالن من أشكال ال
الشركات الكبرية، أما الشراكة فيمكن أن تتم بني األطراف املتنافسة أو املتكاملة وال تأثري للحجم عليها، كما تعترب التحالفات 

ضهما البعض، فتستعمل الشراكة داللة على اإلستراتيجية نوع خاص من الشراكة، إال انه غالبا ما يستعمل املصطلحان كبديالن لبع
  7.معىن التحالف ويستعمل التحالف داللة على مفهوم الشراكة كوما يعتربان من أشكال التعاون

    8:بناء التحالف اإلستراتيجي يسمح باستغالل اإلجراءات أو التدابري التالية: ـ دوافع وتربيرات بناء التحالفات اإلستراتيجية2.3
 مل تكنولوجي مريح، ويتم فيه نقل التكنولوجياحتقيق تكا. 
 يسمح بدخول أسواق جديدة. 
 تقليص وقت االبتكار واإلبداع. 
 خلق ظروف كإبراز أفكار جديدة ومنتجات جديدة حتسني جودة املنتجات، وتسهيل عملية املواصفات. 
 يسمح بفتح أفاق جتارية جديدة ككسب قنوات جتارية جديدة وتغطية أفضل للسوق. 
 دعيم املصداقية وختفيض التكاليف وتقليل املخاطرت. 
  التعاون يف التخطيط اإلستراتيجي الذي يساعد على حتقيق التوازن بني األهداف ومصاحل اجلماعات ذات التأثري اإلستراتيجي

 .كما يؤدي إىل وضوح الرؤية املستقبلية لكافة العناصر املتعلقة باألنشطة
  :جنيب لنجاح التحالف االستراتيجيـ معايري اختيار الشريك األ3.3

تأخذ املؤسسات الدولية عدة معايري بعني االعتبار عند اختيارها لشركائها يف التحالف من  :معايري اختيار الشريك األجنيب1.3.3
  : بينها

 أن يكون لدى كل طرف ميزة تنافسية إنتاجية أو تكنولوجية أو تسويقية. 
  ،مبعىن أن كل طرف يف التحالف يساهم مبيزة تنافسية معينةأن تكون مسامهات كل طرف متوازنة. 
 أن يتفق الطرفان على اإلستراتيجية العاملية املزمع إتباعها. 



  دفاتر اقتصاديةجملـة   ) 2020( 03: العدد – 11: الد  125 - 113 :ص
 

  
117 
 

 

 أن يكون احتمال حتول أحد األطراف إىل منافس قوي يف املستقبل احتماال ضعيفا. 
 أن يكون من األفضل التعاون مع الطرف اآلخر بدال من منافسته. 
  توافق بني املؤسستني على مستوى اإلدارة العليا لكل منهماأن يكون هناك. 
 دراسة نقاط االختالف والتشابه بني ثقافة املؤسسات وهذا لتجنب املخاطر. 
 دراسة املتغريات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئة اخلاصة بكل شريك. 
 اط قوتهفهم نقاط الضعف احلقيقية للشريك كما جيب فهم نق. 
 ا مع تلك اخلاصة بالطرف اآلخرمعرفة كل متغريات التسيري للشريك من أجل مقارنة درجة كفاء. 
       9:من أهم ضمانات جناح التحالفات اإلستراتيجية  العاملية ضرورة ما يلي :عوامل جناح التحالف االستراتيجي العاملي 2.3.3
 التحالف توفر رسالة للتحالف واستخراج فكرة واضحة على. 
 توفر إستراتيجيات يتفق عليها الشركاء. 
 أمهية تكافؤ وتبادل األدوار. 
 بناء ثقافة جديدة للتحالفات يوافق عليها األطراف. 
 بناء تنظيم جديد حيقق األهداف ويضمن النجاح. 
 اختيار منط جديد لألدوار العاملية يضمن االستمرار والتوسع. 
  اإلستراتيجية عاملية وتفوق جمهود اخلربة احمللية للمؤسسة للتعرف على الغرض يف جيب أن تكون رؤى وجمهودات الشركاء

 .العامل
 جيب التعرف حبرية منفصلة يف األسواق واملناطق اخلارجة عن احلدود. 
 يعترب احلوار والتفاهم أساس التعامل واملساواة بني املؤسسات املتحالفة، وتوفر الثقة بينهم. 
  مع اإلدارة العاملية للهيكل اجلديدبناء تنظيم قوى يتناسب. 
  جيب وضع إستراتيجية واضحة للخروج من التحالف حيدد فيها الظروف اليت يكون لكل حليف فيها االنسحاب من

 .التحالف
نستنتج بأن جناح التحالفات اإلستراتيجية ينطلق من وضوح الغرض اإلستراتيجي ووضوح األهداف وترتيبات املؤسسات املتحالفة،   
ما ينطلق هذا النجاح من التساوي يف تقسيم املهام والتصرف، من خالل روح التعاون واالهتمام املتبادل لتحقيق الفائدة لكل ك

  .األطراف، وعكس ذلك حتما يؤدي إىل فشل التحالف
ستراتيجية بالنسبة عموما ميكن حصر أمهية التحالفات اإل :ـ أمهية التحالفات اإلستراتيجية العاملية للمؤسسات االقتصادية4.3

  :للمؤسسات االقتصادية يف النقاط التالية
إن التحالفات اإلستراتيجية تشكل فرص حقيقية للمؤسسات االقتصادية  :االستفادة من التحالف يف دخول األسواق الدولية 1.4.3

أفضل من االتفاقيات التعاقدية  من دخول األسواق الدولية، حيث ترى الكثري من املؤسسات بأن التحالفات اإلستراتيجية وسيلة
األخرى لدخول األسواق األجنبية وبتكلفة منخفضة ألن الدخول إىل األسواق األجنبية أو إطالق منتج جديدة قد يطلب تكاليف 

ليف من خالل معتربة، قد ال يستطيع أحد الطرفني مبفرده حتملها، كما أن الزيادة يف اإلنتاج بالدخول يف األسواق الدولية يقلل من التكا
بقاء التكاليف الثابتة على حاهلا، مما خيفض تكلفة الوحدة الواحدة، كما يفيد الشريك يف مجع املعلومات التسويقية املفيدة عن 

  .املستهلكني، وشبكة التوزيع وغريه من األمور اليت تستفيد منها املؤسسة املتعاقدة األخرى
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توفر التحالفات اإلستراتيجية بيئة أكثر توافقية بني املؤسسات والتقليل من حدة  10:نياحلد من املنافسة الشرسة بني املتنافس2.4.3
بني  املنافسة، باعتبار أن التحالف يقوم على الثقة املتبادلة بني األطراف املتحالفة فإن ذلك يؤدي ال حمالة إىل التخفيف من حدة املنافسة

  .تلك املؤسسات
حلقيقة إن اهلدف األساسي من التحالفات اإلستراتيجية هو تقليل درجة املخاطرة املرتبطة بتطوير يف ا :تقليل درجة املخاطرة 3.4.3

تكنولوجيا جديدة أو حتقيق وفورات احلجم يف اإلنتاج أو دخول سوق جديدة بتكلفة منخفضة، ألن التحالف يشترط أن يكون لكل 
  .تبة عن املنافسة واملغامرة  يف األسواق العاملية على إنفرادوعليه تقل املخاطر املتر. طرف شيء ما ذو قيمة للطرف اآلخر

            11:تؤدي التحالفات اإلستراتيجية إىل حتقيق العديد من املزايا منها :أمهية التحالفات اإلستراتيجية على املزايا التنافسية 4.4.3
خرين مثال ذلك امتالك تكنولوجيا متفوقة، أو مواد خام نادرة، أو اليت ترتبط بتوفري عوامل اقتصادية نادرة لدى اآل  :املزايا املطلقة -

  .موقع إستراتيجي خاص، أو توفري الطاقة احملركة والعمالة املتخصصة املاهرة
  .اليت تتوفر لدى أطراف التحالف ولكن بدرجات خمتلفة :املزايا النسبية -
ري طبقة متفوقة من املديرين أو ما ميكن تسميته باملنافسة  اإلدارية، أو توفر موارد تكون املزايا التنافسية مرتبطة بتوف :املزايا التنافسية -

 بشرية ماهرة جدا واليت تسمى باملنافسة البشرية، ويترتب على التحالف حتقيق مزايا تنافسية تكاملية من خالل التفاعل والتراكم املعريف
  : خالل العناصر التاليةالذي يسمح للمؤسسة باملنافسة يف السوق العاملية، من 

 إضافة قيمة جديدة للمنتج أو اخلدمة من خالل النمو اإلستراتيجي وربط املوارد باألسواق واملستهلكني. 
 حتقيق املكاسب يف الوقت املناسب وفق خمططات مستقبلية. 
 خلق معدالت أداء جيدة بعد تنفيذ التحالف. 
 دمات املنفردة التسويقتسويق خطوط منتجات جديدة أقوى من املنتجات أو اخل. 
 يؤدي التحالف إىل حتقيق قبول أفضل للسلعة أو اخلدمة لدى املشترين. 
 التحول من منط وحيد من املنتجات يف األسواق احمللية والعاملية. 
 حتسني الصورة الذهنية للمؤسسة بعد التحالف عن طريق اإلعالنات املشتركة والتنسيق يف الربامج مثال. 
  من التجميع املزايا التنافسية فمثال مؤسسة هلا ميزة ختفيض التكلفة واألخرى هلا ميزة التميز فيمكن يسمح التحالف

 .جتميع هاتني امليزتني يف منتج واحد
كذلك حتالف ميزتني تنافسيتني مثل تفوق مؤسسة ما يف جمال اليد العاملة، وتفوق مؤسسة أخرى يف جمال التكنولوجيا املتاحة، سيسمح 

حمالة من اكتساب ميزة تنافسية تراكمية تظهر يف حتكمهما يف التكنولوجيا املتطورة، وامتالكهما يدا عاملة مؤهلة ذلك أن عمل  هلما ال
  .هاتني املؤسستني بشكل منعزل عن بعضهما سيجعل املزايا التنافسية لكل طرف حمدودة

  
ن أساس القيام بالشراكة من أجل بناء إ :ستراتيجية العامليةرائدة للشراكة األجنبية يف بناء التحالفات اإل ةـ جتارب عاملي5.3

التحالفات اإلستراتيجية العاملية هو مبثابة حماولة لتحقيق هدف أو جمموعة من األهداف أو حتقيق إستراتيجية معينة فشلت املؤسسة 
ا يف حتقيق هذا النوع من التحالفات اإلستراتيجية القتصادية يف تطبيقها مبفردها،حيث يوجد الكثري من  األمثلة البارزة والرائدة عاملي

  12:العاملية بني خمتلف املؤسسات والشركات العاملية باختالف أهدافها نذكر منها
  اإليطالية، حيث كانت املؤسسة األمريكية يف أشد أوليفييت األمريكية و إي دي انديت التحالف االستراتيجي بني شركيت

ية، لتحقيق وفورات احلجم لعملياا اإلنتاجية يف أمريكا، لكنها مل تكن هلا اخلربة الكافية احلاجة للدخول السوق األورب
والالزمة لذلك يف السوق األوربية، ويف املقابل  فإن الشركة اإليطالية كانت ترغب بشدة يف إضافة احلسابات اآللية 



  دفاتر اقتصاديةجملـة   ) 2020( 03: العدد – 11: الد  125 - 113 :ص
 

  
119 
 

 

ويف املقابل جنحت أيضا الشركة االيطالية يف . ة األوربيةالضخمة عالية التقنية خلطوط منتجاا اليت تقو بتوزيعها يف القار
 .توزيع بعض منتجاا يف الواليات املتحدة األمريكية

  اليابانية الذي يعترب حتالفا إنتاجيا باملقام األول، حيث  تويوتاو  األمريكيةجنريال موتور التحالف االستراتيجي بني املؤسستني
فادة من املعرفة اإلنتاجية اخلاصة بالشركة اليابانية يف جمال صناعة السيارات متوسطة دف الشركة األمريكية إىل االست

وصغرية احلجم، مقابل ذلك مساعدة الشركة اليابانية يف دخول السوق  األمريكية، كما أقامت الشركتان بالدخول يف 
ية فرصة تعلم املعرفة اإلنتاجية اخلاصة مشروع مشترك إلنتاج مائيت ألف سيارة يف العام حيث يتيح ذلك للشركة األمريك

 .لشركة تويوتا اليابانية
  التحالف بني مؤسسةTHOMPSON  الفرنسية، واملؤسسة اليابانيةJVC ففي ظل هذا . لتصنيع مسجالت الكاسيت

تصنيعية، يف التحالف تتبادل املؤسستان املهارات، حيث حتتاج مؤسسة طومسون الفرنسية إىل تكنولوجيا املنتج واملهارات ال
 .حني حتتاج املؤسسة اليابانية إىل تعلم كيفية النجاح يف السوق األوريب

من خالل عرضنا لبعض التجارب والتحالفات اإلستراتيجية العاملية الرائدة، تبني لنا أن جناح التحالف االستراتيجي يتطلب توفر مزايا 
تنافسية لدى كل طرف من أطراف التحالف، كما يتطلب االختيار اجليد للشريك يف التحالف من عدة جوانب فنية، إدارية، مالية، 

  ..........تكنولوجية، التسيري، املسؤوليات
جية وخاصة لقد شهدت اجلزائر عدة تغريات على مستوى هياكلها اإلستراتي :واقع واجتاهات الشراكة األجنبية يف اجلزائر 4.

 االقتصادية منها، وهذا ما نتج أساسا عن سعيها لتحرير جتارا اخلارجية و توقيعها التفاق الشراكة مع دول االحتاد األورويب و رغبتها
يف إنشاء منطقة للتبادل احلر، كما قامت اجلزائر بتجسيد برامج إصالحية واسعة دف من خالهلا إىل االنتقال حنو اقتصاد السوق 

  .النفتاح على الشراكة األجنبية كما مت تدعيم هذه اإلصالحات بإصدار مجلة من القوانني قصد تشجيع االستثمار خارج احملروقاتوا
وسعيا لتحقيق هذا اهلدف فقد اعتربت الشراكة األجنبية يف اجلزائر من احملاور التنموية الكربى للمؤسسات العموميـة واخلاصة على 

حتقيق كفاءة و فعالية املؤسسات اجلزائرية إضافة إىل تأهيلها من أجل متكينها من املنافسة يف األسواق العاملية  حد سواء و ذلك من أجل
يف إطار انفتاح احلدود وتصاعد وترية املنافسة واملسامهة يف حتسني أداءها، كما أصبح عدد عقود الشراكة املربمة مؤشرا لقياس جناح 

ريها، و ذا التوجه توسع جمال الشراكة األجنبية يف اجلزائر ليشمل قطاعات أخرى خارج قطاع املؤسسة ودليال على كفاءة تسي
  . احملروقات مما قد يعطي دفعا لتشجيع و تنويع اإلنتاج ودعم الصادرات خارج احملروقات

  :اجلدول التايل يوضح لنا أهم الشركاء األجانب يف اجلزائر
  2012ـ  2002تشرك أجانب ما بني  عدد املشاريع اليت): 01(اجلدول رقم 
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الثقل املعترب للشراكة األوربية أن  هو 2012و  2002 اجلزائر ما بني ما ميكن مالحظته من خالل عدد املشاريع اليت تشرك أجانب يف
الدول األخرى األخرى، حيث تستحوذ هذه الشراكة حصة األسد من جمموع عدد املشاريع اليت تشرك أجانب يف اجلزائر  مقارنة مع

مليون دينار جزائري فيما بينها دول االحتاد األوريب اليت هلا عدد  521531:بـ 2012و  2002واليت بلغت قيمتها ما بني سنة 
 444845: ت بـمشروع لدول أوربا ككل بقيمة قدر 257مشروع من بني  205: بـ أكرب من املشاريع يف اجلزائر اليت تقدر 

أما يف املرتبة الثانية من حيث عدد املشاريع األجنبية يف اجلزائر بالشراكة دائما متثلت يف الدول العربية منذ هذه  ، مليون دينار جزائري
مليون دينار  1237112: لدول العربية هي األوىل بقيمة قدرت بـمشروع أما من ناحية القيمة تبقى ا 154: الفترة اليت قدرت بـ

مشروع  34: تأيت يف املرتبة الثالثة دول آسيا غري الدول العربية بـو منصب شغل 35230ه املشاريع حوايل جزائري، حيث توفر هذ
أما بقية املشاريع األجنبية ، عامل 5103زائري، حيث توظف حوايل مليون دينار ج 98580أجنيب مشترك يف اجلزائر، بلغت قيمتها 

مشاريع أمريكية، مشروع  10مشروع  لشركات متعددة اجلنسيات، 11: بالشراكة اليت ال تستحوذ على حصة أكرب قدرت بـ
  : من خالل ملعطيات اجلدول السابق نستنتج ما يليو ريقي ومشروع واحد كذلك السترالياواحد فقط إف

لشراكة األجنبية مع  العديد من الدول نتيجة انفتاحها االقتصادي، وأهم هذه الشراكة هي الشراكة إن اجلزائر تعرف تنوعا يف ا 1-
  : مع الدول األوربية بالدرجة األوىل واليت تبقى املتعامل التجاري األول مع اجلزائر، ولعل السبب يف ذلك يعود إىل 

   13 2005حتاد األوريب والذي دخل حيز التنفيذ سنةالذي  مع اال 2001التوقيع الفعلي على اتفاقية الشراكة سنة   ،
وذلك بعد سلسلة من املفاوضات حاولت فيها اجلزائر احلفاظ قدر اإلمكان على مصلحها املتمثلة يف محاية مؤسساا 

، لتحقيق التكامل وتشجيع 1995والذي حتددت معامله من خالل مؤمتر برشلونة . االقتصادية العمومية منها واخلاصة
  .التعاون بني املنطقة األوروبية ومنطقة جنوب املتوسط

  املوقع اجلغرايف االستراتيجي للجزائر، حيث يعترب البحر األبيض املتوسط مهزة وصل بني الدول املتوسطية.  

ليل ذلك  اجلزائر تسعى جاهدة إىل استقطاب مشاريع أخرى يف أطار توسيع الشراكة األجنبية وتنويع شركائها االقتصاديني ود 2-
 .الشراكة مع الدول العربية ومع الدول األخرى من خمتلف األقاليم االقتصادية
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 2002/2012عدد املشاريع اليت تشرك أجانب حسب قطاع النشاط ما بني ): 02(اجلدول رقم 

  
  .dz.andiwwwالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار     : املصدر

يتنب لنا الشراكة يف جمال قطاعه الصناعة متثل النسبة األكرب من بني القطاعات األخرى حيث متثل أكثر " 02"ب اجلدول رقم حس
منصب شغل، أما قطاع اخلدمات استحوذ  45192من جمموع الشراكة األجنبية يف اجلزائر، كما وفرت ما يقارب  % 55من 

مشروع  468: مشروع من بني جمموع عدد املشاريع اليت قدر عددها بـ 92من الشراكة أي ما يعادل  %19على أكثر من 
، مث يأيت كل من قطاع النقل، السياحة، الزراعة،  %16أجنيب يف إطار الشراكة األجنبية، مث جاء قطاع البناء يف املرتبة الثالثة بنسبة 

  .الصحة، مث قطاع االتصاالت يف األخري
   . برية للقطاع الصناعي من خالل إستراتيجية التأهيل للقطاع الصناعي عن طريق الشراكة األجنبيةنستنتج أن اجلزائر أعطت أمهية ك

للشراكة األجنبية عدة مزايا اليت تنعكس على املؤسسات : قراءات يف الشراكة األجنبية الناجحة لبعض الشركات اجلزائرية 5.
  14:االقتصادية احمللية فيما يلي

 متويل قروض طلب عن يف غىن املؤسسة جيعل األموال األجنبية، مما رؤوس تدفق بفضل للتمويل دةجدي مصادر من االستفادة 
 التسديد؛ على القدرة وعدم من مديونية عنها يترتب وما األجل طويلة

 كفاءةال التكنولوجي الذي يؤدي إىل رفع التطور من متثل الشراكة األجنبية فرصة هامة للحصول على التكنولوجيا واالستفادة 
 للمؤسسة؛ التنافسية القدرة وبالتايل رفع اإلنتاجية وختفيض التكاليف

 ثقة زيادة إىل وهذا ما يؤدي مواعيد التسليم، احترام وكذا التكاليف وقلة املنتجات جلودة نتيجة واملصداقية الدميومة ضمان 
  للمنتج؛ ووفائه املستهلك

 األجانب، إضافة إىل أن وجود شركات أجنبية يف دول مضيفة يساعد  كاءللشر الدولة متنحها اليت التسهيالت من االستفادة
  على زيادة معدل تدفق املساعدات واملنح املالية من املنظمات الدولية إليها؛

  تقوم الشركات األجنبية بتنفيذ برامج للتدريب والتنمية اإلدارية يف الدول املضيفة مما يؤدي إىل خلق طبقة جديدة من رجال
إضافة إىل تنمية قدرات الطبقة احلالية كما تستفيد الشركات الوطنية من األساليب اإلدارية احلديثة من خالل  األعمال

  . االحتكاك مع الشركات األجنبية

نظرا إلدراك املؤسسات والشركات اجلزائرية ألمهية الشراكة األجنبية، فإنه أكثر من نصف املؤسسات اجلزائرية اخلاصة ترغب يف إقامة 
مكتب سوريف أند " راكة مع شريك أجنيب لالستفادة من عدة مزايا، كما ذكرنا سابقا، هذا استنادا إىل إىل استبيان مت من قبل معهد ش

، حتت إشراف غرفة التجارة والصناعة اجلزائرية 2013أفريل من سنة  18، يف الفترة املمتدة ما بني الفاتح أفريل إىل "كمونسولتينغ 
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ومن بني أهم التجارب . ما يدل على أن املؤسسة اجلزائرية تريد االنفتاح إىل الشراكة، بل مستعدة حىت لفتح رأمساهلا ، هذا15الفرنسية
  :الناجحة للمؤسسات والشركات اجلزائرية كثرية نعرض منها ما يلي

مليار دينار  2,5أس مال قدره يعترب جممع صيدال من الناحية القانونية شركة مسامهة بر: الشراكة األجنبية  مع صيدال 1.5
الذي يسري من طرف مركب  أنتوبيو تيكالفرع : حيث يضم جممع صيدال ثالث فروع هي. عامل 3500جزائري،ويشغل حنو 

وحدة دار البيضاء، وحدة قسنطينة، وحدة عنابة، ويقع مقر هذا : يتوفر على ثالث وحدات هيفارمال املضادات احليوية باملدية، فرع 
أقراص، جعب، مراهيم، مقطرات، شروب، حماليل، مساحيق، معجون : ار البيضاء، ويتوىل إنتاج األشكال اجليلينية اآلتيةالفرع بد
وحدة قسنطينة، وحدة احلراش، وحدة : الذي يتواجد مقره باحلراش والذي يتوفر على ثالث وحدات إنتاج بيوتيكوفرع . األسنان

  16.تحاليل واألقراص، املطهرات السائلة، حماليل غسل الكلى، احملاليل الوردية بأنواعهاشرشال، حيث ينتج املراهيم، األشربة، ال
تعود إستراتيجية الشراكة املتبعة من طرف امع إىل خمطط التنمية املسطر يف أواخر الثمانينيات والذي حضره جمموعة من خرباء 

ل الصناعة الصيدالنية اجلزائرية، وذلك لتطبيقه بني عامي وقد قدم إىل صيدال على أساس أا متث 1984عام  ONUDIمنظمة 
وعلى إثر إعادة هيكلة املؤسسات العمومية، دخلت الشركات الوطنية املنتجة مرحلة االستقاللية، وبدأت هذه  1989ـ  1988

جنبية وتدعو هلا بشىت األخرية االعتماد على نفسها بعيدا عن دعم الدولة ومنذ ذلك احلني بدأت صيدال تبحث عن الشراكة األ
الوسائل واألمكانات، وقد توجت هذه اجلهود بإنشاء برامج شراكة صناعية يف إطار املخطط التطوري الذي وضعه امع،وقد بدأ 

ة، سبيماكو فايزر األمريكية، دار الدواء و تافكو األردني: هذا الربنامج بإبرام اتفاقيات مع املخابر الصيدالنية ذات العالمة العاملية منها
اخل  وميكن عرض مشاريع الشراكة اليت متت بني جممع صيدال وبعض املخابر .......السعودية، صافوين ـ أفانتيس الفرنسية األملانية 

  :العاملية خالل السنوات املاضية يف اجلدول التايل
  أهم عقود الشراكة األجنبية مع صيدال):  03( اجلدول رقم 

  تاريخ االنطالق  املقر  لعقدتاريخ ا  عقود الشراكة
Saidal- Faizer 

USA 
  2002  الدار البيضاء  1999-09-08

Saidal- R.P.S 
France 

  2001  واد السمار  1998-09-14

Saidal- Somidial 
Europe 

  2001  واد السمار  1998-09-17

Saidal- DarAdawa 
Jordanie 

  2002  جسر قسنطينة   1999-04

Saidal- Acdima-
Spimac Pays Arabes 

  2004  رويبة  1999-05-26

Saidal-Hayat pharm 2002-12  2004  باتنة  
Saidal- Ram pharm 2002-12  2004  باتنة  

Saidal-Abolmed 
Russine 

  2004  املدية   2004-03-28

Saidal-Biotechniqua 
Tunisie 

  2004  الطارف  2004-09-22

Saidal- Mepha 
suisse 

  2004  الطارف  2004-02
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الشراكة كأداة لرفع القدرات التنافسية للمؤسسات االقتصادية ـ دراسة جممع " : قادري حممد الطاهر، هزرشي طارق :راملصد
املنافسة اإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول : ، امللتقى الدويل الرابع حول"صيدال ـ 

  12،، ص 2010نوفمرب  9-8مي العربية، جامعة الشلف، اجلزائر يو
كما حتصل  2001يف سنة  ISO 9001نتيجة اهودات اليت قام ا جممع صيدال يف جمال الشراكة، لقد حتصل على شهادة اجلودة 

على أول سعر جزائري يف اجلودة، كما حتصل على مخسة شهادات براءات اختراع من املعهد الوطين اجلزائري  2003يف سنة 
يعترب جممع صيدال  2012ماليري دينار خالل  سنة ، بذلك  10صناعية، كان يسعى امع إىل بلوغ رقم أعمال يصل إىل للملكية ال

    .الرائد الوطين لصناعة الدواء يف اجلزائر

ية ألرزيو البتروكيميائ  لقد دخل مركب األمونياك واليوريا املنجز باملنطقة :الشركة اجلزائرية العمانية لصناعة األمسدة 2.5.
وفقا ملا أعلنه   2015يف إطار الشراكة بني سوناطراك وشركة من سلطة عمان حيز اإلنتاج يف الثالثي األول من عام ) وهران(

  17".اجلزائرية العمانية لألمسدة"نائب املدير العام للشركة 

مريكي الذي يأيت ضمن املشاريع القائمة مليارات دوالر أ 3حيث قدرت تكلفة املصنع العماين اجلزائري للسماد بتكلفة قدرها 
  .تصدير اخلربات العمانية إىل اخلارج على

كما أكد عضو جملس إدارة جمموعة سهيل وان القابضة ورئيس جملس إدارة الشركة العمانية اجلزائرية إن املشروع يعد استثمارا 
اليت متتلك ) الشركة الوطنية للمحروقات (مع سوناطراك وجم% 49مشتركا بني جمموعة سهيل وان القابضة اليت متتلك باملشروع 

  ).السماد(مشريا إىل أن املشروع يقوم بإنتاج األمونياك واليوريا % 51باقي النسبة وهي 
آالف طن يوميا من األمونياك اليت تتيح  4إن الطاقة اإلنتاجية ملشروع السماد تقدر بـ : وأضاف يف تصريح لوكالة األنباء العمانية

آالف طن يوميا من اليوريا الذي سيذهب بعضه إىل السوق احمللي والباقي سيتم تصديره إىل األسواق العاملية اليت تشهد  7تاج إن
طلبا كبريا على هذه النوعية من السماد اليت تستخدم يف الزراعة مشريا إىل أن املشروع يعد إضافة يف منط الصناعة البترولية اليت 

  .تشهدها اجلزائر
أثبتت الدراسات االقتصادية اجلدوى االستثمارية ملشروع السماد خاصة يف ظل توفر املوارد الطبيعية كالغاز الطبيعي وتوفر حيث 

القوى العاملة اجلزائرية املاهرة إىل جانب املوقع االستراتيجي وقربه من األسواق التصديرية العاملية كالسوق األوروبية واإلفريقية 
كما سوف .  املشروع  استثمارا جيدا وخيدم العالقات االقتصادية واالجتماعية اليت تربط السلطنة باجلزائرواألمريكية،حيث يعترب

يساهم يف التنمية االقتصادية والزراعية يف اجلزائر خالل الفترة املقبلة من حيث توفري فرص العمل للجزائريني الذي وصل عددهم 
يل العاملني باملصنع وهناك توجه خالل اخلمس سنوات القادمة إىل رفع نسبة من إمجا% 70جزائريا ميثلون  550اآلن إىل 

وتوفري منتج السماد للحقول الزراعية موضحا إن متويل املشروع جاء من قبل بنوك جزائرية % 90اجلزائريني العاملني باملصنع إىل 
.  

اجليش الوطين الشعيب مع مطلع الثالثي األول من استلم : الشركة اجلزائرية لصناعة السيارات عالمة مرسيدس ـ برت ـ  3.5.
من مصنع تيارت و تندرج ) ج(صنف ) 6.أ.ب" (مرسيدس برت"ذات عالمة    أول دفعة من السيارات رباعية الدفع 2015عام 

    .يف إطار تعزيز القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية

بتيارت خالل حفل االستالم أن " مرسيدس ـ برت ـ"ناعة سيارات عالمة الشركة اجلزائرية لص  يف هذا الصدد أكد رئيس جملس إدارة
املوجهة ألغراض عسكرية و شبه عسكرية سيتم توزيعها على ) ج(صنف ) 4x4(سيارة ) 200(هذه الدفعة األوىل املتكونة من مائيت 
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 إطار شراكة جزائرية أملانية إماراتية ترمي إىل وقد مت جتسيد هذا املشروع يف. خمتلف الفرق والوحدات العملياتية للجيش الوطين الشعيب
  .تطوير الصناعة امليكانيكية الوطنية و تكوين و تأهيل اليد العاملة اجلزائرية يف هذا اال

اليت سينطلق إنتاجها " سربينتر"آالف سيارة من نوع  6و ) 4*4(سيارة من نوع  2000وتبلغ الطاقة اإلنتاجية السنوية هلذا املصنع 
  ).نقل املستخدمني و البضائع و سيارات اإلسعاف و الورشة(حسب أربعة أصناف  2015شهر مارس من عام  يف

برت هي شركة خمتلطة تتكون من ثالثة شركاء هي الطرف اجلزائري ممثال -للتذكري الشركة اجلزائرية لصناعة سيارات عالمة مرسيدس
و الشركة الوطنية للسيارات %)  34(عات العسكرية للجيش الوطين الشعيب بشركة تطوير صناعة السيارات التابعة ملديرية الصنا

كشريك " داميلر"فضال عن الشركة األملانية %) 49" (آبار"و الشريك األجنيب ممثال بصندوق االستثمار اإلمارايت , %) 17(الصناعية 
  .تكنولوجي

ستراتيجي و التكوين وتأهيل اليد العاملة اجلزائرية يف جمال التكنولوجيا ويتكفل الشريك األملاين بنقل التكنولوجيا العالية و اإلدماج اال
عامال بني تقين و مهندس و عون  150ويعمل مبصنع تيارت حاليا . من أجل دفع ديناميكية جديدة للصناعة امليكانيكية الوطنية

ملركب على معهد للتكوين التقين جمهز جبميع كما يتوفر ا. عامل 800و  600إداري، حيث من املنتظر أن يصل عددهم إىل ما بني 
من خرجيي معاهد التكوين املهين للوالية حيث سيتم تكوينهم يف خمتلف شعب الصناعة  119ويتكفل هذا املعهد ب . الوسائل

  .باملائة يف أجل يقدر خبمس سنوات 30كما تقدر نسبة اإلدماج الوطين املرجوة من هذه الشراكة ب . امليكانيكية

قبل أن يرتفع " سربينتر"سيارة نفعية من نوع  60مركبة رباعية الدفع و  200ر اإلنتاج الوطين للمصنع يف مرحلة أولية ب ويقد
أخرى رباعية الدفع لالستعمال العسكري و شبه  200و " سربينتر"آالف سيارة من نوع  6إىل وترية سنوية بـ  2016اإلنتاج سنة 

حيث خضعت املركبات املنتجة جلميع جتارب التحمل و املقاومة و . صدير حنو األسواق ااورةالعسكري و املدين مع إمكانية الت
 .األمن حىت تستجيب ملعايري العالمة األملانية

من خالل ما تطرقنا إليه تبني لنا أن للشراكة ألجنبية دور مهم يف تأهيل ومنو املؤسسات االقتصادية، وهذا من خالل بناء : اخلامتة
ت عاملية اقتصادية تساعد األطراف املتحالفة على اقتحام األسواق اخلارجي، واكتساب التكنولوجيا وتبادل اخلربات واملهارات حتالفا

  .بني الشركاء، وخلق مصدر من مصادر التمويل خاصة بالنسبة ملؤسسات الدول النامية

بلدان اليت طبقة هذة اإلستراتيجية، عندما أقدمت على إبرام انطالقا من هذا وسعيا منها لتجسيد هذا اهلدف فقد حذت اجلزائر حذو ال
عقود الشراكة مع خمتلف الدول، وأبرزها عقد الشراكة مع االحتاد األوريب، والدول العربية كما رأينا سابقا، حبيث تأمل اجلزائر أن 

االقتصادي، ولكي تنجح هذه الشراكة جيب على تسمح هذه الشراكة األجنبية، بأن تتخذ وجهة ال رجعة فيها حنو التنافسية واالنفتاح 
اجلزائر أن تتبىن استراتيجيات مبنية على دعائم ركيزة أمهها، اإلصالحات اهليكلية لقطاعات اإلنتاج واخلدمات، خاصة الصناعات اليت 

قتصاد اجلزائري أن يكون مؤهال تتميز مبزايا النسبية التنافسية املوجهة للتصدير واألخرى املعرضة خلطر املنافسة، كما جيب على اال
 .للحد من العوامل اليت حتد من تدفق االستثمارات األجنبية

  :هوامش البحث

  5، ص "الشراكة األجنبية كأداة لتأهيل املؤسسات اجلزائرية الصغرية واملتوسطة : " ـ عبد الكرمي سهام1
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لة االقتصاد واإلحصاء التطبيقي، املدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، ، جم"الشراكة األجنبية بني النظرية والتطبيق : " بدر الدين طاليب 2
    87، ص 2009ـ  12اجلزائر، العدد 

  6مرجع سبق ذكره، ص : ـ عبد الكرمي سهام 3
  17، ص2011زي وزو، اجلزائر، ، مذكرة ماجستري يف القانون، جامعة تي"الشراكة األجنبية واملؤسسات االقتصادية اجلزائرية : " أوشن ليلى 4
جامعة  23، جملة العلوم االقتصادية والتسيري والتجارة، العدد  "التحالفات اإلستراتيجية العاملية أداة للتنافس يف القرن الواحد والعشرين": فرحات غول -5

    48، ص2011اجلزائر، 
   299، ص 2008ار اجلامعية ، اإلسكندرية ، مصر الد "التصدير املعاصر والتحالفات اإلستراتيجية ": فريد النجار - 6
  5مرجع سبق ذكره، ص : ـ عبد الكرمي سهام7
: ، امللتقى الدويل الرابع حول"التحالفات اإلستراتيجية كضرورة ملواجهة املؤسسة االقتصادية للمنافسة يف األسواق الدولية": مرقاش مسرية، خلوف زهرة - 8

،، ص 2010نوفمرب  9- 8ية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشلف، اجلزائر يومي املنافسة اإلستراتيجيات التنافس
10   

   309مرجع سبق ذكره، ص : فريد النجار - 9
   10 -Manuel cartier et autres :"maxi Fiches de Stratégie", édition Dunod , Paris , France 2010, P71    

   304مرجع سبق ذكره ، ص : فريد النجار -11
  53مرجع سبق ذكره، ص : ـ فرحات غول 12
 3" ، يف جلة علوم االقتصاد والتسيري والتجارة، جامعة اجلزائر "اتفاقية الشراكة األورو اجلزائرية وانعكاساا على املؤسسة اجلزائرية: " ـ عرباين عمار 13

   280، ص2011، 3، اجللد 23، العدد "
  مرجع سبق ذكره: ـ عبد الكرمي سهام  14

وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار، : ـ نشرة املؤسسات الصغرية واملتوسطة واالستثمارات الصناعية بالوطن العريب  15
   gov.dzwww.mdipi.   4، ص15/07/2013، بتاريخ 30اجلزائر، رقم 

امللتقى الدويل ، "الشراكة كأداة لرفع القدرات التنافسية للمؤسسات االقتصادية ـ دراسة جممع صيدال ـ : " ـ قادري حممد الطاهر، هزرشي طارق  16
نوفمرب  9-8ف، اجلزائر يومي املنافسة اإلستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملروقات يف الدول العربية، جامعة الشل: الرابع حول

   10ـ  9،، ص ص 2010
  : ، وكالة األنباء اجلزائري2015دخول حيز االنتاج  يف الثالثي األول من عام : ـ مركب األمونياك واليوريا  17

http://www.aps.dz/ar/economie/9959 
 


