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Abstract: : This study aims to shed light on the partnership between the
public and private sectors in financing infrastructure projects in Algeria, as
the partnership between the two sectors is one of the most important modern
mechanisms in solving the problem of financing large projects in light of the
deficiencies of the financing agencies and the growing task needs of
government agencies. Algeria's experience in the field of partnership
between the public and private sectors with regard to infrastructure projects,
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sectors. The research concluded that the partnership between the public and
private sector contributes significantly to reducing state expenditures and
solving the problem of financing for major projects. sustainable
development.
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مقدمة :تعترب مشاريع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من أهم املساعي واالسرتاتيجيات اليت حترص عليها
عديد الدول واحلكومات ،وتوصي هبا خمتلف اهليئات واملنظمات خاصة يف ظل مجلة من التغريات واملستجدات

اليت أضحى العامل يشهدها ،حيث تعد الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص من األدوات الفاعلة اليت تعتمد
عليها احلكومات لتفعيل مؤسساهتا ومواردها املعطلة واليت ال متلك القدرة على استغالهلا ومسايرهتا وذلك من
خالل اللجوء إىل القطاع اخلاص واالستعانة به ،وهذا ما يؤكد ويضمن للحكومة املواصلة واالستمرار يف تقدمي
أفضل اخلدمات وأحسنها ،خصوصا وأن ترقية اخلدمات العمومية تبقى الشغل الشاغل للعديد من احلكومات نظرا
لألمهية القصوى اليت تتسم هبا هذه االخرية بالنسبة للمجتمع واألفراد.
ويف سبيل أداء الدولة لدورها يف تنفيذ مشاريع البنية األساسية االقتصادية واملرافق العامة ،ويف ظل تنامي دور
القطاع اخلاص يف االقتصاد الوطين اجلزائري ،تعد الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من أهم الوسائل اليت تسهم
يف تنفيذ املشاريع التنموية واخلدمية للمجتمع بشكل أفضل ألن استثمارات القطاع العام ال هتدف اىل الربح بقدر
ما هتدف إىل حتقيق الدور االجتماعي للدولة ،بينما يسعى القطاع اخلاص إىل حتقيق الربح بالدرجة األوىل ،ذلك
الذي جيعله يعملً دائما على االبتكار التجديد والدقة فالعمل هبدف احملافظة على قدرته التنافسية عالية ومسعته
للبقاء يف ال سوق ،كما تعد الشراكة بني القطاعني أداة من األدوات اليت تساعد يف تنفيذ وجتسيد برامج احلكومة
يف إطار خمطط التنمية الشاملة ودعم االستقرار االقتصادي.
وعلى هذا األساس ميكن طرح التساؤل التايل:
إلى أي مدى تساهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية في الجزائر؟
أهمية الدراسة:

تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية ا لقطاع اخلاص ودوره يف النهوض باالقتصاد الوطين ودعم التنمية احمللية من
خالل اشراكه مع القطاع العام.

أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إىل عرض أهم املفاهيم املتعلقة بالشراكة بني القطاع العام واخلاص ،وأهم
عقود الشراكة بني القطاعني املتعلقة بتمويل مشاريع البنية التحتية.
منهجية الدراسة :لإلجابة على التساؤل املطروح اعتمدنا على املنهج الوصفي يف عرض مفاهيم ومتغريات
الدراسة.
تقسيمات الدراسة:

احملور األول :ماهية الشراكة بني القطاع العام واخلاص(املفهوم ،األشكال واألهداف).
احملور الثاين :االستثمار عن طريق الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف مشاريع البنية التحتية
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الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص كآلية لتمويل مشاريع
البنى التحتية يف اجلزائر

المحور األول :ماهية الشراكة بين القطاع العام والخاص(المفهوم ،األشكال واألهداف)
تعد الشراكة بني القطاع العام واخلاص أحد أهم اسرتاتيجيات متويل املشاريع الكربى واالستثمارات العامة،
لذلك سنحاول يف هذا احملور التطرق ألهم النقاط يف هذا النوع من الشراكة من مفهوم وأشكال وأهداف.
أوال :مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص :ال يوجد مفهوم موحد للشراكة بني القطاع العام واخلاص
حيث خيتلف مفهومها من هيئة ألخرى ،غري أن جوهر هذه املفاهيم يصب نفس األهداف ،وتعترب الشراكة بني
القطاع العام واخلاص الرتمجة ملا يعرف بـ ـ ) )public – private - partnershipsأو ما يعرف اختصارا ب ـ ـ )(ppp
وسنعرض أهم التعاريف الصادرة من اهليئات الدولية ملفهوم الشراكة بني القطاع العام واخلاص نذكر منها:
 0.0تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) :(OECDعرفتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بأهنا
اتفاقيات يتم إبرامها ما بني الدولة وبني شريك أو عدة شركاء من القطاع اخلاص ،حيث يقوم مبوجبها الشركاء
اخلواص بتقدمي خدمات ،وتقوم على اقتسام املسؤوليات واملخاطر.1
 0.0تعريف البنك الدولي ( :(World Bankحيث عرفها على أهنا عقد طويل األجل بني كيان خاص ووكالة
حكومية ،والذي من خالله يأخذ الكيان اخلاص على عاتقه حصة كبرية من املخاطرة ،إضافة إىل املسؤولية
2
اإلدارية.

 1.0تعريف صندوق النقد الدولي ) :(IMFيعرفها بأهنا تلك االتفاقيات اليت يوفر مبوجبها القطاع اخلاص بنية
3
حتتية وخدمات كانت عادة من مسؤولية الدولة.
وبناء على ما سبق ميكن القول أن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص public private partnerships
ً
هي تلك أوجه التعاون والتفاعل بني القطاعني فيما خيص توظيف إمكانياهتما البشرية واملالية واإلدارية
والتكنولوجية ،على أساس من املشاركة وااللتزام باألهداف وحرية االختيار واملساءلة واملسؤولية املشرتكة ،4هبدف
حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية ذات املدى البعيد واليت هتم أكرب عدد من أفراد اجملتمع ،بغية مواكبة
5
التطورات احلاصلة بفعالية وأكثر تنافسية.
 .0أشكال الشراكة بين القطاع العام والخاص :ن ظرا لعدم إمكانية االعتماد على اإلنفاق احلكومي لوحده يف
إقامة وتشييد املشاريع ذات الغرض العام ،سواء ما تعلق مبشاريع البىن التحتية أو مشاريع تقدمي اخلدمات فقد
لوحظ يف العقد األخري دعما وتشجيعا من قبل الدول النامية من اجل جذب القطاع اخلاص يف مشاركة متويل
وإقامة العديد من املشروعات بغية تنمية وتطوير مرافق اخلدمات والبىن التحتية.
وتأخذ مشاركة بني القطاع العام واخلاص نوعني نذكرمها كما يلي:
 0.0الشراكات التعاونية  :partnerships collaborativeوتتمحور حول إدارة وتنظيم الشراكة على أساس
تشاركي بني القطاعني العام واخلا ص ،حيث تتصف الشراكة بعالقات أفقية بني أطراف االتفاق ،ويتم اختاذ القرار
باإلمجاع ويشرتك مجيع الشركاء بأداء املهام والواجبات وال يوجد إشراف منفرد ألي طرف كان مبوجب القواعد اليت
6
يفرضها.
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 0.0الشراكات التعاقدية  :partnerships contractingوتعىن برتتيبات توصيل اخلدمات مبوجب عقد مربم
بني طرفني ،وتكون العالقات بني أطراف الشراكة عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة متارس الرقابة والسيطرة

على النشاط وعلى األطراف األخرى املسامهة يف الشراكة ،وهذا اجلهة ال متارس أداء املهام بل على األطراف
األخرى يف ذلك وتكون قادرة على إهناء الشراكة أحيانا استنادا إىل العقد الذي حيكم العالقة بني الطرفني
7
املتعاقدين.
وتأخذ عقود الشراكة التعاقدية بني القطاعني العام واخلاص عدة أشكال وبدرجات متباينة كالتايل:
 0.0.0عقود الخدمة :وتتم بني هيئة حكومية هلا الصالحيات الالزمة وشركة أو أكثر من القطاع اخلاص ليقوم
األخري ببعض املهام احملددة نظري مقابل يتم االتفاق عليه ،وتكون مدة هذا النوع من االتفاق حمددة وقصرية حيث
ترتاوح بني ستة أشهر وسنتني ،وتستخدم هذه العقود على نطاق واسع يف كل مثل ماليزيا واهلند والتشيلي ،لتقدمي
8

خدمات عديدة مثل :إصالح وصيانة شبكات مياه الشرب أو صيانة حمطات مياه الصرف الصحي وغري ذلك.
ومن مزايا هذا النوع من العقود قصر مدة التعاقد مما يزيد التنافس بني املقاولني اخلواص لتحقيق كفاءة يف األداء
لضمان االستمرارية يف التعاقد ،ومن عيوبه بقاء أعباء التشغيل والصيانة ومسؤولية االستثمارات الرأمسالية واملخاطر
التجارية املرتبطة بتشغيل املرفق ملقاة بكاملها على عاتق القطاع العام.
 0.0.0عقود اإلدارة :يقصد بعقود اإلدارة على أنه اتفاق تعاقد يتم من خالله االتفاق بني القطاع العام مع
القطاع اخلاص لكي يدير هذا األخري مؤسسة من مؤسسات القطاع العام ،ويف هذه احلالة تتحول فقط حقوق
التشغيل إىل الطرف اخلاص مع بقاء حقوق امللكية ،وحيصل القطاع اخلاص على رسوم مقابل خدماته ،كما ميكن

ربط هذه الرسوم بأرباح الشركة أو أدائها ،ويف نفس الوقت يبقى القطاع العام مسؤول عن نفقات التشغيل
9
واالستثمار وترتاوح مدة هذا النوع من العقود ما بني ثالث إىل مخس سنوات.
 1.0.0عقود التأجير :يف عقد التأجري تكون ملكيات التجهيزات والرتكيبات ملكية عمومية ،لكن استغالهلا
وجتديدها وصيانتها تعود إىل املتعامل اخلاص نظرا لكونه يتحصل منها على الربح ،ترتاوح مدة عقد التأجري ما بني
10
 12و11عشر سنة.
 2.0.0عقود االنتفاع طويلة األجل :تستخدم عقود االنتفاع طويلة األجل لشراء مشروعات البنية األساسية
الضخمة ،ويطلب من الشركة اخلاصة متويل وبناء وتشغيل املرفق لفرتة طويلة نوعا ما ترتاوح بني  02إىل  02سنة،
11
وبعدا تتنقل ملكية املرفق إىل القطاع العام.
 5.0.0عقود االمتياز :يتم من خالل عقود االمتياز منح حقوق التشغيل والتطوير من طرف جهة حكومية إىل
جهة تابعة للقطاع اخلاص ،ومبوجب هذا العقد يصبح صاحب االمتياز مسؤول عن كافة النفقات الرأمسالية

واالستثمارية ،ويتم اسرتجاع األصول من قبل القطاع العام عند هناية فرتة االمتياز واليت تكون عادة ترتاوح بني 11
و 02سنة ،وذلك حسب املدة النفعية االفرتاضية لألصول ،ونشري هنا أن اإليرادات تتحدد مبا يضمن تغطية
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نفقات التشغيل وخدمة الديون واهتالك استثماراته ،12ويدخل ضمن عقود االمتياز أشكال عديدة أبرزها نظام
البناء-التشغيل -نقل امللكية  BOTوله تفرعات عديدة مثل  BOOTو BOOو BOLTوPBO
13
و ROOوغريها ،حيث ميكن استحداث صيغ أخرى تتناسب مع املشروع املراد تنفيذه.
 .1أهداف الشراكة بين القطاع العام والخاص :هتدف الشراكة بني القطاع العام واخلاص اىل حتقيق الكفاءة
والفعالية وتقليل التكاليف ،ونورد أهم أهداف الشراكة بني القطاعني كما يلي:
 -تنفيذ مشروعات االستثمار يف الوقت احملدد وامليزانية احملددة؛

14

 تفادي تدهور األصول واملنشآت للخدمات العامة؛ نقل املخاطر اليت ميكن إدارهتا أفصل بواسطة القطاع اخلاص؛ االستفادة من كفاءات وخربات القطاع اخلاص وحماولة نقلها إىل القطاع اخلاص؛ معاجلة قصور التمويل احلكومي؛ اإلسراع مبعدل النمو االقتصادي واالجتماعي،الشكل رقم ( :)20ملخص العالقة بين القطاعين العام والخاص

المصدر :بالل محوري" ،شراكة القطاعين العام والخاص كمطلب تنموي" ،سلسلة جسر التنمية ،املعهد العريب للتخطيط،
الكويت ،العدد املائة والسابع عشر ،أبريل/نيسان ،0212السنة الثاين عشر ،ص ص12-10 :
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.2ايجابيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص:15

 توفري موارد مالية من القطاع اخلاص لصاحل مشاريع البنية التحتية العامة ،خاصة عند عجز املوازنة العامة متويلها. التخفيف من الضغوط على املوازنة العامة للدولة يف بند النفقات ،من خالل توجيه املوارد املالية املخصصةلتنفيذ مشاريع البنية التحتية حنو استخدامات أخرى يف حاجة للتمويل واليت تتكفل الدولة هبا وتتحمل أعباء
متويلها.
 قدرة القطاع اخلاص على االرتقاء بنوعية مستوى اخلدمة وجودهتا املقدمة إىل املواطنني ،وبأسعار مناسبة ،وكذاالقدرة على تنفيذ املشاريع العامة بكفاءة أكرب وسرعة يف اإلجناز ،وبتكلفة أقل.
المحور الثاني :االستثمار عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنى التحتية

إن موضوع ال شراكة بني القطاعني العام واخلاص يف اجلزائر تأسست بوادره األوىل مطلع التسعينات من

القرن املاضي بعد سعي اجلزائر إىل تبين نظام اقتصاد السوق ،حيث حرر القانون رقم 01-88املؤرخ يف 10
جويلية  1888املتعلق بتوجيه االستثمارات االقتصادية اخلاصة الوطنية سقف االستثمار اخلاص ،والذي مت من
خالل صدور القانون  12-82املؤرخ يف  12أفريل 1882املتعلق بالنقد والقرض ،حيث فعل مبدأ اقتصاد
السوق وبالتايل تفعيل دور القطاع اخلاص يف النشاط االقتصادي.
 1مبررات اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشاريع البنية التحتية :ميكن توضيح
أهم األسباب اليت أدت إىل جلوء الدولة إىل الشراكة بني القطاع العام واخلاص يف متويل مشاريع البنية التحتية فيما
يلي:16

 1.1ضخامة حجم االستثمارات وضعف التمويل :حتتاج مشاريع البنية التحتية إىل مصادر متويلية كبرية ،إذ
يشكل االستثمار فيها عبئا ثقيال على م يزانية الدولة خاصة وأن هذه اخلدمات يف أغلب األحيان تقدم مبقابل
رمزي ال يسمح بتغطية التكاليف التشغيلية ،وهو ما يؤدي إىل ضعف التمويل من ايرادات القطاع.

 0.0قصور اإلدارة العامة :حيث أن اضطالع الدولة بإدارة وتقدمي هذه اخلدمات جعلها حمل العديد من
االنتقادات بسبب الكثري من املمارسات اليت أثرت على جودة اخلدمة املقدمة.
 1.0ارتفاع درجة المخاطرة :حيث تنطوي مشاريع البنية التحتية على درجة عالية من املخاطر ،واهلدف من
الشراكة هو اقتسام هذه املخاطر بني الشريكني العام واخلاص حيث يتحمل كل طرف املخاطر اليت يكون أكثر
قدرة ع لى إدارهتا ،وبالتايل يتعني على القطاع اخلاص حتمل خماطر التشغيل والبناء ،وتتحمل الدولة املخاطر اليت
ختضع لسيطرهتا كاملخاطر القانونية والتنظيمية.
 2.0محدودية الموارد المالية والبشرية لدى القطاع العام ،وعدم قدرته على مواكبة التطور التكنولوجي بسبب
تعدد اجملاالت واملشاريع اليت يتطلب تنفيذها .وعليه فإن الشراكة تعمل على ختفيف حدة املنافسة بني هذه
17
اجملاالت من خالل تبادل االلتزامات بني الشركاء.
جملة الدراسات احملاسبية واملالية املتقدمة
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كل هذه العوامل منفردة أو جمتمعة ،إىل جانب امتالك القطاع اخلاص لألموال والتكنولوجيا واملعرفة
واملهارات اإلدارية والقدرة على التعامل مع املخاطر – وهي النقائص اليت يعاين منها القطاع العام -جتعل من
األمهية مبكان إقامة شراكات مع القطاع اخلاص لالستفادة من هذه املزايا يف حتسني جودة وكفاءة اخلدمات
املقدمة.
 :0تمويل مشاريع البنية التحتية باستخدام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص :نتطرق يف هذا اجلزء
إىل بعض املشاريع اليت مت إطالقها يف إطار عقود الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف كل من قطاع املواصالت

واالتصاالت ،قطاع الطاقة ،وقطاع املياه والصرف الصحي كما يلي:
 0.0قطاع المواصالت :يف 11جانفي  0212وقع كل من اجملتمع العمومي الوطين ملصاحل املوانئ وشركتان
صينيان(الشركة الدولة الصني للبناء والشركة الصينية هلندسة املوانئ) على مذكرة تفاهم إلجناز مشروع امليناء

التجاري اجلديد وفقا لقاعدة  11/28باملائة  ،حبيث تنص الوثيقة على إنشاء شركة ختضع للقانون اجلزائري وقد
قدرت تكلفة املشروع ب  0.0مليار دوالر أمريكي ،سيتم متويلها يف اطار القرض الصيين على املدى الطويل على
أن يتم إجنازه يف غضون 1سنوات ،ويدخل حيز اخلدمة تدرجييا يف غضون 2سنوات من انطالق االجناز ،حيث
ستتكفل شركة موانئ شنغهاي الصينية بتسيري امليناء حسب تقديرات وزارة القطاع ،وسيواجه امليناء املستقبلي
للتجارة الوطنية عن طريق البحر حمور املبادالت على املستوى االقليمي بعمق 02مرتا ،ما يشكل فرصة حقيقية
أمام املتعاملني احملليني لالرتقاء مبستوى نشاطاهم إىل مستوى دويل وحيفزهم على خوض جتربة التوريد.
ويف نفس العام حاولت اجلزائر تطوير بنيتها التحتية من خالل تركيزها على 22مشاريع رئيسية من خالل
شراكات عمومية -خاصة تقدر بقيمة 0.20مليار دوالر ،وتتمثل هذه املشاريع يف مشروع طريق سيار شرق
غرب ،ومشروع خط احلافلة النموذجي ذو اخلدمات رفيعة املستوى الرابط بني تافورة ومطار هواري بومدين الدويل
02كلم ،ومشروع ميرتو وهران 18.1كلم املزود بـ 02حمطة بتكلفة إمجالية تقدر ب128مليار دج ،ومشروع
توسيع ميرتو اجلزائر ساحة الشهداء -شوفايل على مسافة 8.1كلم مزود ب 8حمطات بتكلفة امجالية تقدر ب
12مليار دج ،مبعدل حركة نقل تصل إىل 22222مسافر/ساعة.

18

 0.0قطاع المياه والصرف الصحي :يف هذا اجملال مت ابرام عقد شراكة بني كل من اجلزائرية للمياه والتطهري من
جهة ومتعاملني خواص وأجانب من جهة أخرى لتسيري اخلدمات العمومية للمياه والتطهري يف كل من والية اجلزائر

العاصمة ،وهران ،عنابة ،الطارف وقسنطينة حبيث يستفيد املتعامل االجنيب نظري خدماته من إيرادات مالية عالية،
وهذا يف اطار القانون رقم 10-21الصادر بتاريخ 22أوت  0221التعلق باملياه.
ومن أهم البنود التعاقدية اليت مت االتفاق عليها مع اجلزائرية للمياه والديوان الوطين للتطهري:
 أبرم العقد األول شركة اجلزائر للمياه والتطهري  SEAALو Suez Environnementمن خاللالرتاضي مبقتضاه تلتزم هذه األخرية بضمان اإلمداد باملاء وتسيري املنشآت املتعلقة باملياه ،ووضع نظام
58
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استداليل لكفاءة اخلدمات املياه والتطهري ،باإلضافة إىل ذلك تقوم بأداء املاجنمنت للشركة العمومية.
 أما العقد الثاين فقد ابرم بني شركة تسيري املياه والتطهري وهران  SEAORوبني شركة  AGBARمنخالل مناقصة دولية ومقابل مبلغ  02122222مليون أورو ملدة 1.1سنوات.
 والعقد الثالث بني شركة مياه ملرسيليا وبني شركة تسيري مياه لقسنطينة مناقصة دولية وفقا لشروط العقد الذيأبرم مع شركة مياه وهران.
 وأخريا أبرمت شركة تسيري مياه عنابة و GEISENWASSERمن خالل مناقصة وملدة19

1.1سنوات.
وميكن توضيح هذه العقود من خالل اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)20يبن أهم العقود التي تم االتفاق عليها بين الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير
والمتعاملين األجانب
شركة

S/ENVIRONEMENT

شركة

شركة

AGBAR

GEISENWASSER

مرسيليا للمياه

نوع العقد

عقد تفويض

عقد تفويض

عقد تفويض

عقد تفويض

مدة العقد

 1.1سنة

 21سنوات

 1.1سنة

 1.1سنة

مبلغ العقد

111.101مليون أورو

02.122.222
مليون أورو

 00.011مليون أورو

 02.181مليون
أورو

0222/20/21

0221/11/02

0221/10/11

0228/22/02

مكان العقد

اجلزائر العاصمة

وهران

عنابة والطارف

قسنطينة

جنسية الشركة

فرنسية

اسبانية

أملانية

فرنسية

تاريخ سريان العقد

شركة

المصدر :بلغنو مسية ،مرجع سبق ذكره ،ص .11

 1.0قطاع الطاقة :لقد تربعت عقود الشراكة يف جمال الطاقة على الشركات اجلزائرية ،وهذا راجع إىل البعد
االسرتاتيجي والتارخيي لقطاع الطاقة واملناجم ،وكذا طبيعة االقتصاد اجلزائري ذو الطابع الريعي ،ومن أهم هاته
العقود على سبيل املثال جند عقد شركة من نوع شركات تعاقدية  Partnerships Contractingعقد
شراكة بني سونطراك وثالث شركات بيرتولية نروجيية هي" :دراغون أويل" وعقد شراكة بني سونطراك وثالث
شركات بيرتولية نروجيية هي" :دراغون أويل" و"إينيل" و"شتات أويل" هبدف استكشاف والتنقيب عن احملروقات
باإلضافة إىل عملية االستغالل ملدة ترتاوح مابني 2و  1سنوات.
جملة الدراسات احملاسبية واملالية املتقدمة
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 2.0قطاع البناء واألشغال (النقل) :من خالل سياسات العمومية املتبناة يف اجلزائر فقد امتلكت اجلزائر أكثر

من 122ألف كم طرق وطنية ترتكز كثافتها يف الشمال أكثر من اجلنوب ،ومن أبرزها جند:

 0.2.0الطريق السيار شرق غرب :والذي يبلغ طوله 1012كم ،والذي يربط حدود البالد شرقا مع تونس،
وغربا مع املغرب ،وقد أعلن إنشائه عرب مناقصة دولية حمددة يوم 00جويلية  ،0221ليتم اإلعالن بعدها لصاحل
اجملمعني الصيين والياباين ،بعد تنافس أمريكي وفرنسي وأملاين وبرتغايل ،حيث كلف اجملمع الصيين (سييت كسي آر
سي سي) بإجناز شطري الوسط والغرب من اجلزائر العاصمة إىل حدود والية الشلف ،ومن حدود والية الشلف

إىل احلدود املغربية .وقد مت إجناز العديد من األشطر حىت قبل اآلجال الرمسية احملددة ،بينما كلف اجملمع الياباين من
طرف شركة كوجال اليابانية بإجناز الشطر الشرقي ليعرب بوالية الطارف باجتاه احلدود التونسية ،وذلك بالشراكة مع
مؤسسة الطرق السريعة اجلزائرية.
 0.2.0شبكة السكك الحديدية :هي األخرى أخذت نصيبا من املشاريع التنموية ومن الشراكة ،فقد أبرمت

احلكومة اجلزائرية عدة اتفاقيات شراكة من بينها:
 الشراكة اجلزائرية السويسرية بني املؤسسة الوطنية للنقل والسكك احلديدية وشركة "ستادلر" األملانية هبدفصناعة وتركيب عربات القطار باجلزائر.
 وكذا مرتو اجلزائر العاصمة األول مغاربيا والثاين إفريقيا ،والذي توالت عدة شركات يف اجنازه من بينها التكتلاملكون من ثالث شركات :شركتان فرنسيتان "سيميس وفبنبشي" واالسبانية "كاف" ،على أن تقوم باستغالله
21
مؤسسة " مرتو اجلزائر" باإلدارة مع مؤسسة " إدارة وسائل النقل الباريسية".
الخاتمة :إن االسرتاتيجيات املعتمدة اليوم لتنمية االقتصاد الوطين من جهة ولتحسني اخلدمات العمومية من جهة
أخرى ،جتعل من القطاع اخلاص الشريك االساسي للقطاع احلكومي من أجل حتقيق اهداف التنمية وأبعادها،

ومن خالل املشاريع اليت مت دراستها ومتويلها بني القطاع العام واخلاص يف هذه الورقة تبني أن للشراكة بني
القطاعني العام واخلاص دور هام لتطوير ومتويل مشاريع البىن التحتية يف اجلزائر ،باإلضافة فهي تلعب دورا كبريا
ومهما يف التقليل من التدخل واالنفاق احلكومي وهو ما يريح امليزانية العامة للدولة نوعا ما ،وعلى ضوء ما مت
دراسته ميكن ذكر مجلة من النتائج والتوصيات نذكرها كما يلي:
النتائج:

 الشراكة بني القطاع العام واخلاص هي جمموعة الرتتيبات اليت خالهلا ميكن للقطاع اخلاص أخذ فرصته يف متويلاالقتصاد من خالل متويل واجناز وتطوير خمتلف املشاريع.
 تتميز الشراكة بني القطاع القطاع العام واخلاص بتعدد األشكال واملزايا ،وهذا ما يساعد ويتيح للجهاتاحلكومية اختيار صيغة الشراكة وفق الصيغة اليت تساعدها.
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 تساهم الشراكة بني القطاع العام واخلاص يف تقليص نفقات الدولة وحل مشكلة التمويل للمشاريع الكربىكما تسمح كذلك بتبادل اخلربات بني القطاعني.
التوصيات:
 القضاء على القيود البريوقراطية والتوجه حنوى التدريب ونشر ثقافة الشراكة بني القطاع العام واخلاصاملستثمرين اخلواص؛
 وضع التشريعات الالزمة لتنظيم صور الشراكة بني القطاع العام واخلاص؛ االستفادة من جتارب الدول الناجحة يف جمال الشراكة بني القطاع العام واخلاص ،من خالل تقييمها وحتليلهاواستخالص اجيابياهتا وتفادي سلبياهتا.
 الرتكيز على إنشاء مشاريع البنية التحتية االقتصادية ذات املردويدية العالية من أجل حتقيق التنمية املستدامةبكل أبعادها.
قائمة الهوامش والمراجع:
1

بن حيي حيي ،غراب سعيدة ،الشراكة بين القطاع العام والخاص ودورها في دعم مشاريع البنى التحتية -عرض تجربتي

كندا وتركيا مع اإلشارة لحالة الجزائر ،مداخلة ضمن فعاليات امللتقى الدويل املوسوم بـ ـ ـ أليات تطوير الشراكة بني القطاعني
العام واخلاص ودوره ويف حتقيق التمويل املستدام ،يومي  08و 08أفريل  ،0218جامعة غرداية ،ص.111

 2قويدر حاج قورين ،زواتنية عبد الفادر ،الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال الطاقة -التجربة الكندية انموذجا،

جملة التنمية واالقتصاد التطبيقي ،العدد  ،22جامعة املسيلة ،اجلزائر ،ص .020

 3طهراوي دومة علي ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البنى التحتية للطاقات المتجددة ودورها في تخفيف

التبعية الطاقوية –دراسة تجربة المغرب ،جملة مناء لإلقتصاد واالدارة ،العدد  ،20ديسمرب ،0211ص.02
 4بن حيي حيي ،غراب سعيدة ،مرجع سبق ذكره ،ص.112
 5طهراوي دومة علي ،مرجع سبق ذكره ،ص.01

 6بن موفق زروق ،قادري حممد طاهر ،تفعيل استراتيجية الشراكة بين القطاع العام والخاص كخيار لتحفيز التنويع

االقتصادي على ضوء بعض التجارب الدولية ،جملة البديل االقتصادي ،اجمللد ،21العدد،21جامعة اجللفة،اجلزائر،0218 ،
ص.102
 7بن موفق زروق ،قادري حممد طاهر ،مرجع سبق ذكره ،ص.102

 -8قمان عمر ،سعيدي بن شهرة ،التأصيل النظري للشراكة بين القطاع العام والخاص ،مداخلة ضمن فعاليات امللتقى الدويل
املوسوم بـ ـ ـ أليات تطوير الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ودوره ويف حتقيق التمويل املستدام ،يومي  08و 08أفريل ،0218
جامعة غرداية ،ص.011

 9حممد صالح ،لقليطي خلضر ،عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنى التحتية (المفهوم والترتيبات

المؤسسية والتطبيق العملي) ،جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية-دراسات إقتصادية ،اجمللد ،08العدد ،20جامعة اجللفة،
ص.018
جملة الدراسات احملاسبية واملالية املتقدمة

اجمللد :الرابع /العدد :الثاني (أكتوبر .)0404
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الصفحات)260-250( :
بنكوس خمتار ،ذوادي إبراهيم

الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص كآلية لتمويل مشاريع
البنى التحتية يف اجلزائر

 10قويدر حاج قورين ،زواتنية عبد الفادر ،مرجع سبق ذكره ،ص.020

 11أمين حممد فرحات ،معوقات تطبيق الشراكة بين القطاع العام والخاص من وجهة نظر القطاع الخاص ،جملة اإلقتصاد
والتنمية ،العدد ،21جامعة املدية ،0210 ،ص.08
 12بن مسعود عطاء اهلل ،يونسي مصطفى ،الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنى التحتية من خالل تجارب

عالمية ناجحة ،مداخلة ضمن فعاليات امللتقى الدويل املوسوم بـ ـ ـ أليات تطوير الشراكة بني القطاعني العام واخلاص ودوره ويف
حتقيق التمويل املستدام ،يومي  08و 08أفريل  ،0218جامعة غرداية ،ص.110
 13طهراوي دومة علي ،مرجع سبق ذكره ،ص.01
 14طهراوي دومة علي ،مرجع سبق ذكره ،ص.02

 15براق حممد ،عبد احلميد فيجل ،عقد البوت كآلية شراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية

إشارة إلى تجارب غربية وعربية ،مجلة الدراسات االقتصادية المعاصرة ،العدد ،8102/5جامعة المسيلة،
ص.10
 -16عليوط سهام ،بوجعدار خالد ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لتسيير الخدمة العمومية للمياه – دراسة
تقييمية لتجربة والية قسنطينة ،جملة دراسات اقتصادية ،العدد ،22اجمللد ،21جوان  ،0211ص ص .00-02

 -17وسيلة سعود ،فرحات عباس ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنشاء مشاريع البنية التحتية في تركيا ،جملة

البشائر االقتصادية ،جامعة بشار ،اجمللد الرابع ،العدد ،21أفريل  ،0218ص .028

-18بلغنو مسية ،دور الشراكة العمومية الخاصة في استثمارات البنية التحتية في ترقية مناخ االستثمار في الجزائر ،جملة
االقتصاد واملالية ،اجمللد ،22عدد ،0218 ،20ص .12

 -19سيوب سليم ،الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال المياه والتطهير ،جملة البحوث يف احلقوق والعقود
السياسية ،العدد  ،20ص ص.008-008
 -20جبقينة ياسني ،كنزة مغي حامة ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلب تنموي للنهوض بالخدمة العمومية في

الجزائر ،جملة إدارة األعمال والدراسات االقتصادية ،اجمللد ( ،)21العدد( ،0218 ،)20ص .082

 -21يزيد تقرارت ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل بالجزائر في ظل البرامج التنموية(-0220

 )0202االنجازات واالخفاقات ،ورقة حبثية مقدمة للملتقى الدويل الثالث :اسرتاتيجية متويل االستثمار يف البىن التحتية يف ظل
التحديات االقتصادية الراهنة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة الشلف ،يومي 21و 22نوفمرب ،0211
ص .21
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