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 الكلمة االفتتاح�ة

�ا من طرف رجال األعمال ومقرري الس�اسات مما ال شك ف�ه أن هناك توجها عالم

 التنمو�ة نحو دعم وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �صفتها قاطرة التنم�ة اإلقتصاد�ة

وهذا راجع ألهم الخصائص التي تتمیز بها  خاصة في مجال توفیر مناصب الشغل والتأثیر 

على التأقلم السر�ع مع التحوالت �اإلضافة إلى قدرتها  اإلیجابي على مؤشرات اإلقتصاد الكلي

، حیث أص�حت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تشكل اإلقتصاد�ة التي �شهدها العالم الیوم

% من إجمالي المؤسسات في العدید من اإلقتصاد�ات المتطورة ومسؤولة عن توفیر 98حوالي 

 العدید من مناصب العمل في هذه الدول.

م�ة تحاول إضفاء المرونة الالزمة على األداة اإلنتاج�ة الجزائر وكغیرها من الدول النا 

الوطن�ة من خالل تعبئة اإلستثمار ودعم الروح المقاوالت�ة خاصة لدى الش�اب من خالل العدید 

من اآلل�ات والبرامج الموجهة لدعم وترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وهذا بهدف تمكین 

الت اله�كل�ة التي یواجهها في ظل إنخفاض أسعار اإلقتصاد الوطني من معالجة اإلختال

المحروقات والتأقلم مع التغییرات التي تفرضها التكتالت العالم�ة،  لكن و�عد مرور أكثر من 

عشر�تین من بدا�ة اإلهتمام الجدي بدعم المقاوالت�ة وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ال 

 مساهمتها في تحقیق أهداف التنم�ة المنشودة.تزال هناك العدید من التحد�ات التي تعیق 

و�تشرف المخبر بوضع هذا الكتاب بین أیدي ال�احثین إلثراء النقاش حول الدور التنموي 

 للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

 هیئة التحر�ر
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 روح المقاوالت�ة ودورها في تنم�ة التفكیر واإلبداع اإلداري في منظمات األعمال
 

 1جامعة سطیف أأستاذ محاضر   بن دعاس زهیر
 1جامعة سطیف    أستاذ مساعد أ    صادق هادي
 1جامعة سطیف  أستاذة مؤقتة وطال�ة دكتوراه  رقوب نر�مان

 
 مقدمة:

تعمل المنظمات الیوم في بیئة تمتاز �االضطراب والتنافس�ة الشدیدة، وهذا �فعل الثورة المعلومات�ة 
االبتكار واإلبداع. إن هذا الواقع جعل من األسالیب اإلدار�ة الكبیرة التي تعتمد أساس على السرعة والمرونة و 

التقلید�ة غیر قابلة لالستمرار �فعل آثارها السلب�ة المختلفة، خاصة ما ارت�ط �الممارسات البیروقراط�ة، وَحتَّم 
فاه�م على المنظمات األخذ �كل اآلل�ات التي من شأنها أن تدعم اإلبداع واالبتكار اإلداري للوصول إلى م

وس�اسات وتنظ�مات وطرق تسییر�ة جدیدة، تساهم في األخیر في تطو�ر أداء المنظمة، وفي هذا الس�اق 
�مكن أن تلعب روح المقاوالت�ة دورا محور�ا في تحفیز ودفع القوى الذات�ة لدى المقاول نحو التفكیر في 

لة في بیئة المنظمة داخل�ا وخارج�ا استحداث وابتكار طرق إدار�ة جدیدة تتماشى مع مختلف التغیرات الحاص
 وتؤدي إلى تحسین أدائها.

 ومن خالل ما سبق تتضح معالم إشكال�ة هذه الدراسة كالتالي:
 ما هو الدور الذي تلع�ه روح المقاوالت�ة في تنم�ة التفكیر واإلبداع اإلداري في منظمات األعمال

مطروحة فقد تم تقس�م هذه الدراسة إلى المحاور اعتمادا على ما سبق ومن أجل اإلجا�ة على اإلشكال�ة ال
 التال�ة:
 ماه�ة روح المقاوالت�ة أوال: 
 اإلبداع اإلداري في منظمات األعمال ثان�ا:
 التفكیر اإلبداعي لدى قادة المشروعات والمنظمات (القائد المبدع) ثالثا:
 د: تأثیر روح المقاوالت�ة في توج�ه التفكیر واإلبداع عند القائرا�عا

 
نحاول في هذا المحور التمهید لموضوع �حثنا من خالل إبراز �عض المفاه�م  :ماه�ة روح المقاوالت�ة أوال:

  المرت�طة بروح المقاوالت�ة  ومقومات الفكر المقاوالتي.
 مفهوم المقاوالت�ة:  -1

في السوق، و�ین االثنین المقاولة ع�ارة عن السیرورة التي تبدأ �فكرة وتنتهي �عرض منتوج جدید ذو ق�مة      
المغامرة والتنسیق بین مختلف الموارد المتوفرة وخوض كافة المخاطر المترت�ة عن هذه العمل�ة، و�ما أن 
السیرورة هي التجدید سواء على مستوى المنتوج المادي أو الفكري (الطرق والمناهج ... .. )، أو اكتشاف 

 اإلبداع.  موارد جدیدة، فالمقاولة تنطوي إذن على مبدأ



12 

كما تعرف على أنها الفعل الذي �قوم �ه المقاول والذي ینفذ في س�اقات مختلفة و�أشكال متنوعة 
عن تطو�ر مؤسسة قائمة  �عبرإنشاء مؤسسة جدیدة �شكل قانوني، كما �مكن أن  في شكلف�مكن أن �كون 

فقد حددها على أنها   FAYILLEأما  ،Marcel MAUSSبذاتها، إذ إنه عمل اجتماعي �حت على حد قول 
حالة خاصة، یتم من خاللها خلق ثروات اقتصاد�ة واجتماع�ة لها خصائص تتصف �عدم ال�قین، أي تواجد 
الخطر، والتي تدمج فیها أفراد ین�غي أن تكون لهم سلوكات ذات قاعدة متمیزة بتقبل التغییر واألخطار 

س�ة لإلنجلوساكسون وخاصة األمر�كیین فقد استعملوا المشتركة واألخذ �الم�ادرة والتدخل الفردي. أما �الن
  Harvardبجامعة   Howard STEVENSONالمصطلح منذ سنوات التسعینات، إذ نجد أن البروف�سور 

یوضح �أن: "المقاوالت�ة ع�ارة عن مصطلح �غطي التعرف على فرص األعمال من طرف أفراد أو منظمات 
 ومتا�عتها و تجسیدها" .

الت�ة هي األفعال والعمل�ات االجتماع�ة التي �قوم بها المقاول إلنشاء مؤسسة جدیدة أو إذن فالمقاو  
تطو�ر مؤسسة قائمة في إطار القانون السائد، بهدف إنشاء ثروة من خالل األخذ �الم�ادرة، وتحمل المخاطر، 

عنى الذي أُعطي و التعرف على فرص األعمال، ومتا�عتها، و تجسیدها على أرض الواقع، ومهما كان الم
 . 1للمقاولة، فإن هذه األخیرة تجمع بین المفاه�م الثالث الرئ�س�ة: إنشاء مؤسسة، روح المقاولة، والمقاول

 Cantillonهو شخص مخاطر �قوم بتوظیف أمواله الخاصة، و�عتبر  CantillonوSay والمقاول حسب      
ه و�غض النظر عن نشاطه، �أنه: "الشخص الذي عدم ال�قین عنصرا أساس�ا في تعر�فه للمقاول، حیث �عرف

األمر الذي �میز  Say�شتري (أو �ستأجر) �سعر أكید لب�ع ( أو ینتج ) �سعر غیر أكید"، أما �النس�ة لـ 
المقاول وخاصة الصناعي هو قدرته على تطبیق العلم والمعرفة، حیث فرَّق بین كل من العالم الذي یدرس 

 . 2والعامل الذي �عمل لحسابهما ،راء ال�حوث، المقاولقوانین الطب�ع�ة و�قوم بإج
 الروح المقاوالت�ة :  -2

تعد المقاولة أ�ضا مكانا یبرز ف�ه سلوك فردي مرت�ط �األعمال، أي حالة ذهن�ة أو ما �سمى بروح        
ني مجموعة الق�م المقاولة عندما یتعلق األمر �الشخص، وثقافة المقاولة عندما یتعلق األمر �المؤسسة، هذا �ع

كالم�ادرة، األخذ �األخطار، اإلبداع وكل ما تعلق بإنجاز األهداف، هذا �حیل أ�ضا إلى �عض المواقف 
 واالتجاهات مثل: المسؤول�ة والرغ�ة في التغییر. 

�عد السلوك المقاوالتي أو الفعل المقاوالتي نتیجة للروح المقاوالت�ة للمقاول، فخلق المؤسسة یتطلب 
و أشخاص ) لهم رد فعل إیجابي اتجاه األخطار وقبولها و توجه نحو الفرص، وكذلك قدرات على شخص (أ

 Héléneالم�ادرة وعلى حل المشاكل ... الخ. وفي إطار ر�طه بین بروز المقاول وروح الم�ادرة ت�شیر 

VERIN  رجل إلى أن تطور التحلیل االقتصادي �ما ف�ه ش�كة المفاه�م سمح �ظهور شكل جدید لل
 االجتماعي، فهو ی�ادر حسب عقالن�ة غا�اته و�ص�ح بذلك مقاوال. 

كذلك ف�ما یخص مفهوم المقاول، فإنه الیوم یوظف للداللة على أنشطة أشخاص وأفراد في م�ادین 
أخرى غیر األعمال، مثل الم�ادین العلم�ة، الثقاف�ة، والفن�ة... الخ، فمثال ال�احث الذي �ملك روح مقاوالت�ة 

�الضرورة شخص �سعى لخلق مؤسسة جدیدة لكنه شخص �أخذ �المخاطر و�برهن على م�ادراته في  ل�س
 .  3عمله أو داخل مخبره مثال
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 مقومات الفكر المقاوالتي: -3
�حتاج المقاول إلى مجموعة مواصفات تجعل منه المقاول الناجح والمسیر الجید، وهذا عن طر�ق الدمج      

 لشخص�ة والعوامل البیئ�ة، و�مكن تقس�م هذه المقومات إلى قسمین:بین مجموعة من الصفات ا
  مقومات شخص�ة: -3-1

الحاجة إلى االنجاز، أي تقد�م أفضل أداء والسعي إلى إنجاز األهداف وتحمل المسؤول�ة والعمل  وتتضمن
ضوء معاییر ق�اس�ة  على االبتكار والتطو�ر المستمر والتمیز، ولذلك فالمقاول دائما �ق�م أداءه وٕانجازه في

 وغیر اعت�اد�ة، وتشمل المقومات الذات�ة عادة:
حیث �متلك المقومات الذات�ة والقدرات الفكر�ة على إنشاء مشروعات األعمال وذلك من الثقة �النفس:  -    

شكالت خالل االعتماد على الذات واإلمكان�ات الفرد�ة وقدرته على التفكیر واإلدارة واتخاذ القرارات لحل الم
 ومواجهة التحد�ات المستقبل�ة، وذلك �سبب وجود حالة من الثقة �النفس واالطمئنان لقدراته وثقته بها.

أي التطلع إلى المستقبل بنظرة تفاؤل�ة وٕامكان�ة تحقیق مركز متمیز ومستو�ات الرؤ�ا المستقبل�ة:  -   
 ر�ح�ة متزایدة.

تحقیق النجاحات وضمان استمرار�تها، إنما یتحقق من خالل  �عتقد المقاولون �أنالتضح�ة والمثابرة:  -    
المثابرة والصبر والتضح�ة برغ�ات آن�ة من أجل تحقیق آمال وغا�ات مستقبل�ة، ولذلك فالضمانة األكیدة لهذه 

 المشروعات إنما تن�ع من خالل الجد واالجتهاد والعطاء.
ى الذات في تحقیق الغا�ات واألهداف والسعي و�قصد بها االعتماد علالرغ�ة في االستقالل�ة:  -    

�استمرار إلنشاء مشروعات مستقلة ال تتصف �الشراكة خاصة عندما تتوافر لدیهم الموارد المال�ة الكاف�ة، كما 
�ست�عد المقاولون العمل لدى اآلخر�ن تجن�ا لحاالت التحج�م �حیث یتمكنون من التعبیر والتجسید الحق�قي 

وطموحاتهم، كما "یوفر لهم إنشاء المؤسسات الخاصة الدخل الكافي للمع�شة وتحقیق الثراء، ألفكارهم وآرائهم 
  Shumpeterإلى جانب التحكم في شؤون العاملین لدیهم مما �عطیهم استقالل�ة في العمل، وهذا ما سماه

 ."�المملكة الصغیرة
 .اجح�اإلضافة  إلى العدید من المهارات الواجب توفرها في المقاول الن

وهي تتمثل في الخبرة، المعرفة، والقدرة التقن�ة العال�ة المتعلقة �األنشطة الفن�ة المهارات التقن�ة:  -    
للمشروع في مختلف المجاالت من إنتاج، ب�ع، تخز�ن وتمو�ل، وهذه المهارات تساعد في إدارة أعمال المشروع 

 بجدارة.
ل، نقل المعلومات، استالم ردود فعل، مناقشة القرارات قبل وهي قدرات االتصاالمهارات التفاعل�ة:  -    

 إصدارها، اإلقناع...الخ، والتي �حتاجها المقاول في حالة تحو�ل الصالح�ات الالزمة إلدارة النشاط لآلخر�ن.
وتتمثل في القدرات التي تمكن المقاول من تطو�ر عالقاته مع مرؤوس�ه وزمالئه المهارات اإلنسان�ة:  -   
مة المشروع والمؤسسة �شكل عام، حیث أن هذه العالقات ُتبنى على االحترام والثقة والدعم المستمر لخد

للعنصر ال�شري داخل المؤسسة، واالهتمام �مشكالته خارج المؤسسة، وهي قدرات تتعلق �االستجالب 
 والتحفیز واالستمالة لآلخر�ن والمعاملة الحسنة والتصرف اللبق مع أعضاء المؤسسة.
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تتمثل في اكتساب أسس وم�ادئ علم�ة في میدان اإلدارة واتخاذ القرار والمحاكمة مهارات فكر�ة:  -   
 المنطق�ة وتحلیل المشكالت وٕایجاد العالقات بین المشكالت وأس�ابها وحلولها...الخ.

ككل ول�س أي القدرة على التفكیر المجرد ح�ال نظرتهم إلى مؤسساتهم التي تعمل مهارات تحلیل�ة:  -   
كجزء وأن أجزاءها ووظائفها تترا�ط مع �عضها ال�عض لتص�ح كال في مح�طها، حیث أن هذا اإلدراك في حد 
ذاته تخوله تعقیدات العمل الحاصلة أمامه �عد مواجهته أغلب�ة المشاكل لیتمكن ف�ما �عد من وضع الحلول 

 المناس�ة.
 وتشتمل على ما یلي:  المقومات البیئ�ة: -3-2
�عتبر المح�ط االجتماعي عنصرا مهما في الدفع نحو إنشاء المؤسسة نظرا لتركیبته لمح�ط االجتماعي: ا -أ

 المعقدة.
تعمل األسرة على تنم�ة القدرات المقاوالت�ة ألبنائها ودفعهم لتبني إنشاء المؤسسات كمستقبل األسرة:  -   

 مهني خاصة إذا كان هؤالء اآل�اء �متلكون مشار�ع خاصة.
یدعو الدین اإلسالمي الحنیف إلى العمل وٕاتقانه وكذا االعتماد على النفس في الحصول على الدین :  -   

 .  القوت
 تعتبر العادات والتقالید من العوامل المؤثرة على التوجه نحو إنشاء المؤسسات.العادات والتقالید:  -   
مجتمع الذي تنشأ ف�ه ممثال في المؤسسات العامة نظرا ألن ثقافة المقاوالت�ة تنشأ من الالجهات الداعمة:  -ب

والخاصة، وهیئات الدعم المرافقة فإن هذه األخیرة تلعب دورا أساسي في الدفع من كثافة المقاوالت�ة ولعل من 
 أهم هیئات الدعم المتوفرة على المستوى الوطني:

- : ANSEJ الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب 
- CNAC : لتأمین على ال�طالةالصندوق الوطني ل 
-  ANGEM :الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر 
- ANDI   :الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار 

هذه المؤسسة هي مؤسسات عموم�ة مكلفة بتشج�ع وتدع�م ومرافقة الش�اب ال�طال الذین لدیهم فكرة، مشروع 
 إنشاء مؤسسة. �ستفید الش�اب من خالل إنشاء مؤسسة:

 ان�ة استق�ال إعالم مرافقه تكو�ن).مساعدة مج •
امت�ازات ج�ائ�ة ( اإلعفاء من الرسم على الق�مة المضافة و تخف�ض الحقوق الجمرك�ة في مرحلة اإلنجاز  •

 و اإلعفاء من الضرائب في مرحة االستغالل).
 تخف�ض نسب الفوائد البنك�ة). –اإلعانات المال�ة (قرض بدون فائدة  •
تبر التعل�م �صفة عامة والجامعي �صفة خاصة محورا أساس�ا لتطو�ر مهارات �عالجامعة والتعل�م:  -ج

المقاوالت�ة، إذ یجب أن تركز المناهج الدراس�ة على تشج�ع االستقالل�ة والمثابرة، الثقة �النفس وغیرها من 
وتدر�س المفاه�م  المهارات المقاوالت�ة األخرى، كما أن للجامعة دور هام في بناء المعرفة الخاصة �المقاوالت�ة

 العلم�ة التي تبنى علیها.
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وتعتبر تجر�ة دور المقاوالت�ة على مستوى الجامعات الجزائر�ة خطوة مهمة في هذا اإلطار، فهي تتكفل 
بتنش�ط ملتق�ات وندوات لفائدة الطل�ة الراغبین في إنشاء المؤسسات وكذا التكفل بتدر�س مادة المقاوالت�ة في 

 .4كل أقسام الجامعة
  ( Approches basées sur les processus)المقاول وسیر النشاط المقاوالتي:  -4

و اهتمت مقار�ة  ،لقد اهتمت المقار�ة االقتصاد�ة بدراسة دور المقاول في االقتصاد و المجتمع ككل
ن و في هذا اإلطار طهرت مجموعة من الدراسات ركز ال�احثون م ،األفراد �شرح تصرفات المقاول و سلوكه

 من بینها نجد أعمال  ،خاللها على دراسة العوامل األساس�ة التي تسمح للمقاول و المؤسسة الجدیدة �النجاح

P،Drucker  الذي أشار في مطلع الثمانینات من القرن الماضي إلى التحول الكبیر الذي طرأ على النظام
سا على المسیر�ن إلى اقتصاد مبنى االقتصادي والذي انتقل �فضل روح المقاوالت�ة من اقتصاد مرتكز أسا

 على المقاولین . 
تكمن أس�اب نجاح المقاول في اإلبداع الذي �عتبر وسیلة ضرور�ة لز�ادة  Druckerف�النس�ة إلى 

الثروات: یجب على المقاولین ال�حث عن مصادر اإلبداع، وعن المؤشرات التي تدل على االبتكارات التي 
 �ضا اإلطالع على الم�ادئ التي تسمح لهذه االبتكارات �النجاح وتطب�قها. �مكنها النجاح، و�جب علیهم أ

كما ركز أ�ضا على أهم�ة التغییر، والذي �ستط�ع المقاول من خالله استعمال الموارد المتاحة �طر�قة 
وارد كأن �قوم مثال بتغییر المجال أو القطاع الذي �ستغل ف�ه المقاول هذه الم،جدیدة و�شكل مختلف عما سبق

إلى قطاع آخر ذو مردود�ة أحسن وٕانتاج�ة أعلى، أو أن �قوم �استعمال الموارد التي �متلكها أو تنس�قها �طرق 
 جدیدة تعطیها أكثر إنتاج�ة . 

أ�ضا من رواد هذا االتجاه، حیث اقترح على ال�احثین االهتمام بدراسة سیر عمل�ة إنشاء  Gartner و�عتبر
ام �ما �فعله المقاولون فعال عوض االهتمام �ما هم عل�ه، وقدم في هذا الصدد المؤسسة الجدیدة أي االهتم

نموذجا �صف عمل�ة إنشاء مؤسسة جدیدة، هذا النموذج له أر�عة أ�عاد تتمثل في: المح�ط، الفرد، سیر 
العمل�ة والمؤسسة، �عتبر ال�احث مجموعة النشاطات التي تسمح بإنشاء مؤسسة جدیدة كمتغیر واحد ضمن 
النموذج الذي قدمه دون إهمال األ�عاد األخرى. وتتمثل هذه النشاطات في: ال�حث عن الفرصة المناس�ة، 

 جمع الموارد، تصم�م المنتج، إنتاج المنتج، تحمل المسؤول�ة أمام الدولة والمجتمع . 
والمحدودة التي لقد اهتم ال�احثون بهذه المقار�ة ألنها تسمح لهم �الخروج من التصورات السا�قة الض�قة 

تنحصر في دراسة عامل واحد، صفة إنسان�ة، أو وظ�ف�ة اقتصاد�ة لعمل�ة معقدة، والتي یجب إن تدرس ككل 
  .5متكامل ومن جم�ع الجوانب حتى نتمكن من فهمها �شكل أفضل

 اإلبداع اإلداري في منظمات األعمال: ثان�ا:
 مفهوم اإلبداع اإلداري و م�ادئه: -1
 :سرد أهمها ف�ما یلي�مكن العدید من المفاه�م  لإلبداع   :بداعمفهوم اإل -1-1
 .هو تصرف (عمل) یهدف إلى تحقیق إنتاج یتمیز �الجدة والمالئمة وٕامكان�ة التطو�ر اإلبداع -  

هو اإلنتاج غیر المألوف (من خالل فرد أو مجموعة عمل صغیرة) والمتسم �الجد�ة والمتمیز  اإلبداع -  
 .وقابلة للتنفیذ والتوظیف في استخدامات محددة�أفكار مالئمة 
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 اإلبداع هو استحداث شيء جدید وهو قر�ن االبتكار  -  
�شیر مفهوم اإلبداع إلى الوحدة المتكاملة لمجموعة العوامل الذات�ة التي تقود إلى تحقیق إنتاج جدید كما   -  

 .وأصیل وذو ق�مة من قبل الفرد والجماعة
  .(Creativity is a product)ل�ة التي تقود إلى منتج أو مخرجات ذات ق�مةهو العماإلبداع  -  

إن اإلبداع هو جانب ال یتجزأ من السیرة الذات�ة للمبدع وتحقیق شخصیته، فالشخص�ة مثل أفالطون 
وأوغسطین وفوكو  أو شدروفیتسكي، تفهم ح�اتها من حیث هي إبداع منفصل وح�اة خاصة فهما الشيء 

 .6ذاته
جمع على أنه قدرة عقل�ة تظهر على مستوى الفرد أو الجماعة أو ت سبق یتضح أن  هذه التعر�فاتمما 

المنظمة، وهو عمل�ة ذات مراحل متعددة ینتج عنها فكر أو عمل جدید یتمیز �أكبر قدر من الطالقة والمرونة 
رة على التركیز لفترات طو�لة واألصالة والحساس�ة للمشكالت واالحتفاظ �االتجاه ومواصلته، كما یتمیز �القد

في مجال االهتمام، والقدرة على تكو�ن ترا�طات واكتشافات وعالقات جدیدة، وهذه القدرة �مكن تنمیتها 
 .وتطو�رها حسب قدرات وٕامكانات األفراد والجماعات والمنظمات

  :مفهوم اإلبداع اإلداري   -1-2

�اسات أو اإلجراءات وأدوات وأسالیب العمل ومراجعتها هو إجراء تحسین فائق في اإلستراتیج�ات أو الس -  
 .من وقت إلى آخر لضمان جودة العمل

وكما �مكننا تعر�فه �أنه: ابتكار آل�ة جدیدة للعمل عن طر�ق التوظیف األمثل لإلمكانات المتاحة من  -   
 .أجل الوصول للهدف �أقل تكلفة وأسرع وقت ممكن

جدیدة یتم تنفیذها �قصد تطو�ر اإلنتاج أو العمل�ة أو الخدمة،  كما �عرف اإلبداع على أنه " فكرة
و�مكن أن یتراوح أثر اإلبداع في المنظمات من إحداث تحسینات طف�فة على األداء إلى إحداث تطو�ر 

 . 7جوهري وهائل

   :ما یلي تتمثل في : أهم�ة اإلبداع اإلداري  -2
 .قد�م خدماتها �شكل أفضلحاجة المؤسسات إلى ز�ادة قدرتها التنافس�ة وت -
یز�د اإلبداع من تقدم المؤسسات، وقابلیتها للتكیف مع المتغیرات وز�ادة المرونة في عمل�اتها اإلدار�ة  -

 .والفن�ة المستمرة
 .�ساعد اإلبداع على اكتشاف ودعم قدرات األفراد الذات�ة وتوجیهها نحو تطو�ر المؤسسة -

 .لشعور �اإلنجاز لجم�ع العاملین في المؤسسة�ساعد اإلبداع في تحقیق الذات وا -
 .تطو�ر وتنم�ة معارف ومهارات األفراد والتأثیر على اتجاهاتهم وسلوكهم -
 .�سهم في بناء الثقة لدى األفراد العاملین  -
�ساعد الفرد على التغلب على المعوقات الشخص�ة التي تحول دون قدرته على التعبیر عن إمكاناته  -

 .اإلبداع�ة
 .یوضح لألفراد مسارات التطو�ر والتجدید في منظماتهم  -

 . یدفع األفراد إلى الدخول في منافسات التحدي والتمیز مع اآلخر�ن -
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�ساعد األفراد في إعادة تحدید أهدافهم وتصوراتهم عن العمل، و�التالي قدرتهم على الظهور �صور   -
عادة تحدید أهدافهم وتصوراتهم عن العمل، و�التالي قدرتهم إبداع�ة متجددة ومستمرة، كما �ساعد األفراد في إ 

 .على الظهور �صور إبداع�ة متجددة ومستمرة
 لإلبداع اإلداري م�ادئ أساس�ة، نذكرها ف�ما یلي:  :م�ادئ أساس�ة في اإلبداع اإلداري   -3

الصالح العام، ولم  إفساح المجال أل�ة فكرة لكي تولد وتنمو ما دامت في االتجاه الصح�ح وفي خدمة -  
فاالبتكار قائم على اإلبداع ال تقلید اآلخر�ن، و�جب أن ُ�عطى األفراد حر�ة كبیرة ا، ُ�قطع �عد بخطئها أو فشله

 .لیبدعوا على أن تتركز هذه الحر�ة في المجاالت الرئ�س�ة للعمل، وتصب في األهداف األهم
اقتصاد�ة �شر�ة لتنم�ة وتطو�ر مسار المنشأة مما یجعلها  االعتناء بتنم�ة ورعا�ة األفراد ألنهم مصدر قوة -  

األكبر واألفضل واألكثر ابتكارًا ور�حًا، ولتكن المكافأة على أساس الجدارة والل�اقة مع احترام وتشج�ع وتنم�ة 
األفراد بإتاحة الفرص لهم للمشاركة في القرار، وتحقیق النجاحات للمنشأة، وذلك كفیل �أن یبذلوا قصارى 
 .جهدهم ألداء العمل على الوجه األكمل، فالمنشأة ما هي إال مجموعة جهود أبنائها وتضافرهم

التخلي عن الروتین والالمركز�ة في التعامل مما ینمي القدرة اإلبداع�ة، وهي تساوي ث�ات القدم في سبیل  -  
 .التقدم والتفوق والنجاح

ك �أن یتم تحو�ل النشاط إلى مسؤول�ة، والمسؤول�ة تحو�ل العمل إلى شيء ممتع ال وظ�فة فحسب وذل -  
 .إلى طموح

التجدید المستمر للنفس والفكر والطموحات، وهذا ال یتحقق إال إذا شعر الفرد �أنه یتكامل في عمله، وأنه   -  
فها یبني نفسه وشخصیته أ�ضًا، فهذا الشعور الحق�قي یدفعه لتفجیر الطاقة اإلبداع�ة الكامنة بداخله، وتوظ�

 .في خدمة األهداف
التطلع إلى األعلى دائما ألنه �حرك حوافز األفراد إلى العمل و�ذل المز�د ومن ثم یجب السعي إلى  -  

تحقیق األهداف األ�عد �استمرار وكلما تحقق هدف یجب النظر إلى الهدف األ�عد لضمان مسیرة فاعلة 
 .ومستمرة ومتكاملة للفرد وللمنشأة

رب اآلخر�ن و تقو�مها، وأخذ الجید وترك الرديء، مع وضع التعد�الت الالزمة یجب مالحظة تجا - 
 .لألفضل

ال ین�غي ترك الفكرة الجیدة التي تفتقد إلى آل�ات التنفیذ، بل یجب وضعها في ال�ال، وُتعرض للمناقشة،  -   
مقدرة على تنفیذها، فر�ما لم فكثیر من األفكار الجدیدة تتولد مع مرور الزمن، والمناقشة المتكررة ر�ما تعطي 

 .تصل المناقشة األولى والثان�ة إلى تمام نضجها، فتكتمل في المحاوالت األخرى 
یجب إعطاء التعلم عن طر�ق العمل أهم�ة كبرى، ألنه الطر�ق األفضل لتطو�ر الكفاءات وتوس�ع  -  

 .النشاطات
ستعود �منافع أكثر لهم وللمنشأة، كما أنها ستجعلهم من المهم جدًا أن �عتقد األفراد أن أعمالهم اإلبداع�ة  -  

 .في محّط الرعا�ة األكثر واالحترام األكبر
 :دوافع اإلبداع -4

  :تصنف هذه الدوافع إلى
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 وتشتمل على:الدوافع الذات�ة (الداخل�ة):  -4-1

 .الحماس في تحقیق األهداف الشخص�ة -   

 .تكرةالرغ�ة في تقد�م مساهمة وق�مة جدیدة مب -   
 .الرغ�ة في معالجة األش�اء الغامضة والمعقدة -   
 .الحصول على رضا النفس وتحقیق الذات -   
اإلبداع �عطي مجال إلش�اع الحاجات اإلنسان�ة �طر�قة أفضل من السابق و�ساعد على تحقیق   -   

 .األهداف �طر�قة أسهل وأفضل
 وتتضمن:الدوافع البیئ�ة (الخارج�ة):  -4-2

 .لحاجة إلى اإلبداع في مجاالت العمل المختلفةا -   

 .الحیو�ة والنمو �حتاجان إلى ومضة اإلبداع -   
 .التصدي للمشكالت العامة والخاصة یتطلب اإلبداع  -   
 .أننا في عالم سر�ع التغیر و�حتاج إلى صنع األحداث �طر�قة إبداع�ة  -   
 .اع�ةالتقدم واالزدهار مرت�طان �قدراتنا اإلبد -   

  :دوافع ماد�ة ومعنو�ة -4-3

 .الحصول على مكافآت مال�ة -   
 .الحصول على تقدیر وثناء وسمعة وشهرة جیدة -   
 .التصدي للمشكالت العامة والخاصة یتطلب اإلبداع -   
 .التقدم واالزدهار مرت�طان �قدراتنا اإلبداع�ة -   
 .األحداث �طر�قة إبداع�ةأننا في عالم سر�ع التغیر و�حتاج إلى صنع   -   

  :دوافع خاصة �العمل اإلبداعي -4-5

�قول شارلي شابلن: على مدى األعوام اكتشفت أن األفكار تأتي من خالل الرغ�ة الشدیدة في إیجادها، 
والرغ�ة المتصلة تحول العقل إلى برج مراق�ة �فتش عن الجدید في المال�سات التي تثیر الخ�ال، فقد یؤدي 

 .ین�عث السرور في النفس وتنشأ رغ�ة قو�ة في االستمرار س إلى إلهام �فكرة جدیدة، وعندهاغروب الشم
 : التفكیر اإلبداعي لدى قادة المشروعات(المنظمات):( القائد المبدع ):ثالثا

تتسم الشخص�ة المبدعة �مجموعة من الخصائص والسمات  خصائص وسمات الشخص�ة المبدعة:  -1
 لي: �مكن تلخ�صها ف�ما ی

 :ما یلي وتتضمن :الخصائص العقل�ة -1-1
 :الحساس�ة في تلمس المشكالت - أ

�متاز المبدع �أنه یدرك األزمات والمشكالت في المواقف المختلفة أكثر من غیره، فقد یتلمس أكثر من 
أزمة أو مشكلة تلح على ال�حث عن حل لها، في حین یرى اآلخرون أن "كل شيء على ما یرام" أو 

 .ون مشكلة دون األخر�اتیتلمس

 :الطالقة - ب
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وتتمثل في القدرة على استدعاء أكبر عدد ممكن من األفكار في فترة زمن�ة قصیرة نسب�ًا، و�ازد�اد تلك 
 ن: وتنمو شجرته، وهذه الطالقة تتضم اإلبداع القدرة یزداد

 .الطالقة الفكر�ة: سرعة إنتاج و�لورة عدد كبیر من األفكار -

 .طالقة الكلمات: سرعة إنتاج الكلمات والوحدات التعبیر�ة واستحضارها �صورة تدعم التفكیر  -

 .طالقة التعبیر: سهولة التعبیر عن األفكار وص�اغتها في قالب مفهوم -

 :المرونة -ج

التفكیر (من األعلى إلى األسفل والعكس، ومن ال�مین إلى ال�سار والعكس، وتعني القدرة على تغییر زوا�ا 
ومن الداخل إلى الخارج والعكس وهكذا) من أجل تولید األفكار، عبر التخلص من "القیود الذهن�ة المتوهمة" 

 (المرونة التلقائ�ة)، أو من خالل إعادة بناء أجزاء المشكلة (المرونة التك�ف�ة).

 :األصالة -د

 .�شرط كونها مفیدة وعمل�ة –على منتجها  –تعني القدرة على إنتاج األفكار الجدیدة و 

وهو استنتاج حلول متعددة قد ، وتشكل هذه الخصائص �مجموعها ما �سمى �التفكیر المنطلق (المتشعب)
 تكون صح�حة من معلومات معینة، وهذا اللون من التفكیر �ستخدمه المبدع أكثر من التفكیر المحدد

 .(التقار�ي)، وهو استنتاج حل واحد صح�ح من معلومات معینة

 :الذكاء -ه

 .أثبتت العدید من الدراسات أن الذكاء المرتفع ل�س شرطًا لإلبداع، إنما �كفي الذكاء العادي إلنتاج اإلبداع
 :�متاز المبدع نفس�ًا �ما یلي :الخصائص النفس�ة -1-2

 .لكن �ال غرورالثقة �النفس واالعتداد �قدراتها، و  -

 .قوة العز�مة ومضاء اإلرادة وحب المغامرة -  

 .القدرة العال�ة على تحمل المسؤول�ات -  

 .تعدد المیول واالهتمامات -  

 .عدم التعصب -  

 .المیل إلى اإلنفراد في أداء �عض أعماله، وقدرة عال�ة على اكتساب األصدقاء -  

 .االتصاف �المرح واألر�ح�ة -  

 .درة على نقد الذات والتعرف على عیو�هاالق -  
 نذكر أهمها ف�ما یلي: :خصائص متفرقة -1-3

 ...حب االستكشاف واالستطالع �القراءة والمالحظة والتأمل -  

 .المیل إلى النقاش الهادئ  -  

 ."اإل�مان غال�ُا �أنه في "اإلمكان أبدع مما كان -  

 هو العائق الذي یتجدد و�تلون لصرفك عن اإلنتاج والعطاء).دائم التغلب على "العائق الوحید"، (و  -  

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/16736/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/16736/posts
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البذل بإخالص وتفان، وعدم التطلع إلى الوجاهة والنفوذ، �معنى أن تأثره �الدافع الداخلي (كالرغ�ة في  - 
اإلسهام والعطاء، تحقق الذات، لذة االكتشاف، واالنجذاب المعرفي ونحوها) أكثر من الدافع الخارجي 

 .شهرة، المنصب ونحوها)(المال، ال
إن مراجعة ألكثر اخت�ارات التفكیر اإلبداعي شیوعا وهي اخت�ارات تورنس مهارات التفكیر اإلبداعي:  -2

 واخت�ارات جیلفورد تشیر إلى أهم مهارات التفكیر اإلبداعي أو قدراته التي حاول ال�احثون ق�اسها و هي :
بیر من البدائل أو المترادفات أو األفكار أو المشكالت أو وتعني القدرة على تولید عدد كالطالقة:  -  

االستعماالت عند االستجا�ة لمثیر معین، والسرعة والسهولة في تولیدها، وهي في جوهرها عمل�ة تذكر 
واستدعاء اخت�ار�ة لمعلومات أو خبرات أو مفاه�م سبق تعلمها. و قد تم التوصل إلى عدة أنواع للطالقة عن 

ل العاملي منها : الطالقة اللفظ�ة أو طالقة الكلمات، طالقة المعاني أو الطالقة الفكر�ة، طالقة طر�ق التحلی
 األشكال.

وهي القدرة على تولید أفكار متنوعة ل�ست من نوع األفكار المتوقعة عادة، وتوج�ه أو تحول  المرونة:  -  
هي عكس الجمود الذهني الذي �عني تبني مسار التفكیر مع تغییر المثیر أو متطل�ات الموقف، و المرونة 

أنماط ذهن�ة محددة سلفا وغیر قابلة للتغییر حسب ما تستدعي الحاجة، ومن أشكال المرونة: المرونة 
 التلقائ�ة، المرونة التك�ف�ة، مرونة إعادة التعر�ف أو التخلي عن مفهوم أو عالقة قد�مة لمعالجة مشكلة جدیدة.

خصائص ارت�اطا �اإلبداع والتفكیر اإلبداعي، واألصالة هنا �معنى الجدة والتفرد، وهي أكثر الاألصالة:   -  
وهي العامل المشترك بین معظم التعر�فات التي تركز على النواتج اإلبداع�ة كمحدد للحكم على مستوى 

 اإلبداع .
و لوحة من شأنها أن وتعني القدرة على إضافة تفاصیل جدیدة و متنوعة لفكرة أو حل لمشكلة أاإلضافة:  -  

  تساعد على تطو�رها وٕاغنائها وتنفیذها .
 الحساس�ة للمشكالت   -  

و�قصد بها الوعي بوجود مشكالت أو حاجات أو عناصر ضعف في البیئة أو الموقف، و�عني ذلك أن      
ن اكتشاف �عض األفراد أسرع من غیرهم في مالحظة المشكلة والتحقق من وجودها في الموقف. وال شك في أ

المشكلة �مثل خطوة أولى في عمل�ة ال�حث عن حل لها، ومن ثم إضافة معرفة جدیدة أو إدخال تحسینات و 
تعد�الت على معارف أو منتجات موجودة. و�رت�ط بهذه القدرة مالحظة األش�اء غیر العاد�ة أو الشاذة أو 

 تساؤالت حولها. المحیرة في مح�ط الفرد، أو إعادة توظ�فها أو استخدامها وٕاثارة

 إستراتیج�ات تنم�ة مهارات التفكیر اإلبداعي : -3
�عني استخدام الدماغ أو العقل في التصدي النشط للمشكلة، وتهدف جلسة العصف العصف الذهني:  -  

 الذهني أساسا إلى تولید قائمة من األفكار التي �مكن أن تؤدي إلى حل للمشكلة مدار ال�حث .
الفرض�ة ع�ارة عن استنتاج غیر نهائي أو تجر�بي من شأنه أن ف االفتراضات: وضع فرض�ات وكش -  

یر�ط بین متغیر�ن أو مجموعة متغیرات استنادا لمعلومات أول�ة متوافرة بهدف تفسیر طب�عة العالقات بین هذه 
حق�قة أو  المتغیرات أو التوصل إلى تعم�مات أو حل مشكالت قائمة، أما االفتراض فهو ع�ارة عن مسلمة أو
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معلومة قد ال تكون مكشوفة في النص أو الكالم أو الرسالة، وتتوقف عمل�ة فهم الموقف أو مضمون الرسالة 
 على استخالص ما بها من افتراضات بین السطور. 

إن الفرض�ة تستلزم �الضرورة إجراء فحص أو تجر�ب إلث�اتها أو نفییها حتى �مكن تفسیر الغموض الذي    
ف أو المشكلة . و هي مفیدة و ضرور�ة في عمل�ة اإلبداع أو التفكیر اإلبداعي في مجاالت �كتنف الموق

  .العلوم و امور الح�اة المعاصرة �أشكالها المختلفة . و�عتمد علیها ال�احثون في الدراسات المستقبل�ة و التنبؤ�ة
نى أن المعلومات تشكل المادة التي �مع ،أما العالقة بین الفرض�ات و المعلومات فهي ذات طب�عة ت�ادل�ة   

و �المقابل  فإن الفرض�ات تقود عمل�ة ال�حث عن المز�د و الجدید من  ،تبنى على أساسها الفرض�ات
المعلومات التي البد من جمعها لفحص الفرض�ة و من ثم التوصل الستنتاجات قد تفتح آفاقا جدیدة لوضع 

 كذا حتى �مكن تفسیر الظاهرة أو المشكلة موضع ال�حث . فرض�ة أخرى و جمع معلومات إضاف�ة .... و ه
�قصد �التحو�ل معالجة المعط�ات أو المعلومات اللفظ�ة أو العدد�ة أو الرمز�ة أو الشكل�ة، التحو�ل:  -  

�طر�قة أو أكثر من الطرائق إثارة التفكیر اإلبداعي التي تشمل التعدیل، اإلحالل، اإلزاحة، التكبیر، التصغیر، 
ست�عاد، اإلضافة، إعادة الص�اغة، إعادة البناء، التمثیل، أو لعب األدوار، وتستخدم هذه اإلستراتج�ة لتعمیق اال

وتولید أفكار أو  ،فهم الطل�ة لمضمون المشكلة، واإلحاطة بجم�ع جوانبها، وٕادراك العالقة القائمة بین مكوناتها
 .  8معلومات جدیدة

 قاول : تنم�ة وتطو�ر اإلبداع لدى الم -4

�عدما تطرقنا سا�قا إلى استراتیج�ات تنم�ة مهارات التفكیر اإلبداعي، وخصائص الشخص�ة المبدعة، سوف 
 نتطرق إلى �عض الوصفات الفعالة لتنم�ة وتطو�ر اإلبداع عند المقاول منها:

فمجرد  ،إن أكبر عائق �قف في وجه اإلبداع عندما �عتقد المقاول �أنه غیر مبدع التصرف كالمبدعین: -
لذلك ننصحه  ،التصر�ح بذلك �عني منع المقاول من الق�ام �أي م�ادرة في اتجاه الحصول على أفكار إبداع�ة

و هذه خطوة أولى في  ،أن �سمح لنفسه �التظاهر �أنه شخص مبدع و قادر على إنتاج أفكار إبداع�ة
 سیرورة التفكیر اإلبداعي.

لمخ حتى �ستط�ع العمل على إنتاج أفكار إبداع�ة، األمر و هو ما �ش�ه غذاس ا تجدید مدخالت الذهن: -
الذي س�ساع على خلق منبهات ذهن�ة تساعد على خلق أفكار جدیدة مثل: سماع الموس�قى، الق�ام بجولة 

 في الطب�عة، التسوق، المطالعة... الخ. 
لى المقاول أن �كتب أي لذلك ین�غي ع ،ال یوجد أسهل من ض�اع األفكار إن لم یتم تدونها تدو�ن األفكار:  -

 فكرة تخطر ب�اله ف�مكنها أن تكون مصدرا ألفكار أخرى في المستقبل. 
ال �مكن للشخص المبدع و خاصة المقاول االستغناء عن أوقات الراحة و الهدوء  تخص�ص وقت للراحة : -

یدة حیث حتى یتمكن من الحصول على نفس إبداعي جدید، ففترة االسترخاء تمكنه من إنتاج أفكار عد
 تسمح للذهن �اإل�حار �عیدا و لو لفترة قصیرة �حثا عن أفكار إبداع�ة 

إن التفكیر المبدع سیرورة ل�س من السهل  مطالعة كتب حول اإلبداع أو المشاركة في دورات اإلبداع: -
ل اإلبداع الوصول إلیها لذلك فالمقاول �حتاج إلى تنم�ة قدراته اإلبداع�ة من خالل المطالعة و قراءة كتب حو 

 . 9دون التردد في المشاركة في دورات تدر�ب�ة خاصة �اإلبداع
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 تأثیر روح المقاوالت�ة في توج�ه التفكیر واإلبداع عند القائد و في إدارة التغییر:  را�عا:

 إدارة التغییر: -1

 ،المشار�ع في التغییر إدارة أو العمل في التغییر إدارة هما مجالین في �ستعمل مصطلح هو التغییر إدارة
 راهنة حالة من منظمة أو ،عمل فر�ق ،الفرد انتقال أو لتحو�ل یت�ع نهج فهو العمل في التغییر إدارة مجال ففي
 و�التالي التغییر، لقبول المصلحة أصحاب مساعدة إلى تهدف تنظ�م�ة ل�ةعم إنها منشودة، مستقبل�ة حالة إلى

 إلى التغییر إدارة فترمز ،المشار�ع إدارة مجال �عض في بهم، أما الخاصة األعمال بیئة في التغییرات تبني
 هذه على المعن�ة األطراف موافقة وك�ف�ة المشروع تنفیذ عمل�ة خالل تحدث قد التي التغییرات معالجة عمل�ة

 .التغییرات
 المقاول و إدارة التغییر:  -2

ي التنظ�م من خالل عناصر �شكل عام �مكن تعر�ف التغییر على أنه إحداث نقلة كم�ة أو نوع�ة ف
المؤسسة الماد�ة والسلوك�ة (المهام)، اله�كل التنظ�مي، القوى ال�شر�ة، والتكنولوج�ا، وذلك �غرض رفع مستوى 
 أداء المؤسسة �شكل أفضل �ما �حقق الكفاءة والفعال�ة، وذلك عن طر�ق االستعانة بتقن�ات و معارف سلوك�ة. 

 إلدارة التغییر داخل المؤسسة : األس�اب التي تدفع المقاول   2-1

هناك العدید من القوى واألس�اب التي تدفع المقاول نحو التغییر والتطو�ر، إذ یواجه عمل المؤسسات     
 مصدر�ن من الضغوط، مصدر داخلي، ومصدر خارجي. 

عمل�اتها  هي القوى والمسب�ات الناشئة من داخل المؤسسة المقاولة �سببالقوى والمسب�ات الداخل�ة:  -أ
وعمالها، و�مكن أن تتمثل بتضارب االهتمامات والمصالح بین اإلدارة والعمال، واالنفعال بین الثقافة العامة 
السائدة والنظام االجتماعي للمؤسسة المقاولة، وكذلك االتصاالت داخل النظام االجتماعي لنفس المؤسسة 

 �ة التي تستدعي التغییر في المؤسسة المقاولة نوعان:عندما تتضارب أولو�اتها و�مكن القول أن القوى الداخل
مشكالت وٕامكان�ات تتعلق �القوى العاملة، مثل المشكالت الناشئة عن إدراك العمال �ك�ف�ة معاملة المقاول  •

 .10لهم
سلوك أو قرارات المقاول، فالصراع واالحتدام بین الرؤساء والمرؤوسین یتطلب تنم�ة مهارات في التعامل  •

 م�ع .لدى الج
�سبب التفاعل المستمر بین المؤسسة و�یئتها،  القوى والمسب�ات الناشئة من خارج المؤسسة المقاولة: -ب

وتتمثل األس�اب الخارج�ة في جم�ع التطورات، المستجدات، المشاكل، التوقعات، والمتطل�ات في البیئة 
تغیرات السكان�ة، مستوى الثقافة العامة الخارج�ة المح�طة �المؤسسة، ومن الضغوط الخارج�ة هناك البیئة، ال

 هي :   Hellriegleالسائدة ... و من أهم القوى الخارج�ة حسب 
 التطور التكنولوجي السر�ع  •
 الثورة المعرف�ة و النمو السر�ع في جم�ع م�ادین المعرفة  •
 التقادم السر�ع للمنتجات  •

 التغییر في نوع�ة و جودة ح�اة العمال  •
 ت إدار�ة حدیثة، مثل إدارة الجودة الشاملة، إعادة هندسة نظم العمل (الهندسة). ظهور أفكار وفلسفا •

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_(%D8%B9%D9%85%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_(%D8%B9%D9%85%D9%84)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_(%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_(%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%B9%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9
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 ومن ناح�ة أخرى یرى آخرون �أن أس�اب التغییر والتطو�ر قد تكون :
 التطور الذي �حصل لألسالیب المستخدمة في العمل  •

  التغیرات في الس�اسات، القوانین واألنظمة •
 وحاجاتهم  تطور وعي العمال وز�ادة طموحاتهم •
 تغییر نظرة الجمهور وتوقعاته من المؤسسات العموم�ة والخاصة   •
 تطور المعرفة اإلنسان�ة في مجال العلوم السلوك�ة   •
 التغیرات في الظروف الس�اس�ة واالقتصاد�ة  •
 ز�ادة المنافسة بین التنظ�مات اإلدار�ة  •

 للمشاركة في اتخاذ القرار إدراك الصلة بین أسلوب التعامل مع العامل وٕافساح المجال له  •
 
 دور المقاول في إدارة التغییر داخل المنظمة:  -2-2

�مكن للمقاول أن یدیر مؤسسته �أسالیب مختلفة تساعده على تفجیر الطاقات اإلبداع�ة للعمال، �ما 
كن للمقاولة �ساعد المؤسسة المقاولة على االستجا�ة للمتغیرات البیئ�ة المتسارعة، ومن بین األسالیب التي �م

 إت�اعها ما یلي : 
 العمل على تهیئة بیئ�ة تنظ�م�ة تشجع األفراد على تقد�م أفكارهم ومساهماتهم اإلبداع�ة وتجر�بها . -
جعل اإلبداع ثقافة مقاوالت�ة مشتركة لجم�ع أفراد المقاولة، عن طر�ق إعطاء العاملین مز�دا من الحر�ة في  -

ات الروتین والبیروقراط�ة، ومساعدتهم على تقبل التغییر وٕازالة مخاوفهم أداء أعمالهم، وتخل�صهم من معوق
 على أمنهم الوظ�في. 

 .  11تمكین األفراد من أن یلمسوا فوائد اإلبداع من الناح�ة الماد�ة والمعنو�ة، كحافز لهم على اإلبداع -
 

 :خالصة
خاللها اإلجا�ة على اإلشكال�ة �عد هذا العرض الموجز لمختلف محاور الدراسة والتي حاولنا من    

المطروحة وٕابراز دور الروح المقاوالت�ة في تعز�ز فرص اإلبداع واالبتكار اإلداري في منظمات األعمال في 
 الجزائر، خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج �مكن سردها ف�ما یلي:

لمقاول إلنشاء مؤسسة جدیدة أو یرت�ط مفهوم المقاوالت�ة �مختلف النشاطات واألعمال التي �قوم بها ا -
 تطو�ر مؤسسة قائمة، في إطار مجموعة القوانین السائدة داخل الدولة محل النشاط.

تنعكس الروح المقاوالت�ة لدى األفراد في السلوك المقاوالتي لدیهم، عبر ردود األفعال اإلیجاب�ة تجاه  -
 فرص قابلة لالستغالل. مختلف المخاطر التي یتعرضون لها، فیواجهونها و�حولونها إلى

�حتاج المقاول إلى مجموعة من المقومات والمواصفات الشخص�ة والعوامل البیئ�ة التي تجعل منه مقاوال  -
 ناجحا ومسیرا جیدا.

�قوم اإلبداع اإلداري داخل منظمات األعمال �شكل أساسي على المراجعة الدائمة والمستمرة لالستراتیج�ات  -
 لضمان جودة العمل اإلداري وتطو�ره. والس�اسات وٕاجراءات العمل
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یرت�ط اإلبداع اإلداري برغ�ة األفراد في التجدید المستمر لألفكار والطموحات، والتطلع إلى األعلى دائما،  -
 وهذا ما �حرك في داخلهم حوافز العمل و�ذل المز�د من الجهود.

ألن هذا األمر یدفعه في اتجاه  إن تصرف المقاول كمبدع �عتبر من أهم محفزات النشاط اإلبداعي لد�ه، -
 ال�حث والحصول على أفكار إبداع�ة جدیدة.

ترت�ط إدارة التغییر في مجال إدارة المشروعات والمنظمات بجملة اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة  -
االت والكفیلة �معالجة التغییرات التي تحدث خالل عمل�ة تنفیذ المشروع، هذه التغییرات ترت�ط في معظم الح

 �البیئة الداخل�ة أو الخارج�ة للمؤسسة.
المقاول المبدع على مستوى اإلدارة هو الذي یدیر مؤسسته �أسالیب مختلفة ومتطورة تساعده على تفجیر  -

 الطاقات اإلبداع�ة للعمال �ما �ساعد المنظمة على االستجا�ة للمتغیرات البیئ�ة المتسارعة.
 

 الهوامش والمراجع:
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 فعال لنجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المقاولة كخ�ار
 

  جامعة البو�رة    أستاذ محاضر أ عاشور  حیدوشي
 2طالب دكتوراه     جامعة وهران  د  �اسین     قرا 

    
 مقدمة: 

 االقتصاد أقطاب أحد تمثل وهذا كونها أضحت الحكومات، طرف من كبیرا اهتماما المقاوالت�ة موضوع عرف
 مختلف في الموضوع تناقش التي الدول�ة والمؤتمرات العلم�ة الملتق�ات تزاید هذا على یؤكد اوم نموه، وقاطرات

لتشج�عها كما تحتل المقاوالت الصغرى  الدولة تمنحها التي والتسه�الت اإلعانات وكذا والمناس�ات، المحافل
قتصاد الوطني حیث أنها تؤمن والمتوسطة مكانة استراتیج�ة في عمل�ة التنم�ة، وتعتبر الركیزة األساس�ة لال

 فرص عمل كبیرة، كما تشارك في إنتاج ق�مة مضافة.
تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عمودا من األعمدة الداعمة لالقتصاد الجزائري والفاعلة في 

فض تحقیق التنم�ة، ونظرا المتالكها لممیزات جد هامة من انخفاض التكلفة االستثمار�ة لها، قدرتها على خ
ال�طالة، ز�ادة الصادرات خارج قطاع المحروقات وكذا نقل التكنولوج�ا وز�ادة اإلنتاج ورفع تحد�ات التنافس�ة 

األسواق الخارج�ة، فإنها تعد من أفصل الوسائل وأكثرها مساهمة في  ومنحها إلمكان�ة غزو داخل األسواق
 .دورها التنموي  زإنعاش االقتصاد الوطني إلى جانب المؤسسات الكبیرة، مما �عز 

سنحاول في هذه الدراسة ابراز دور المقاوالت�ة في نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل 
 االشكال�ة التال�ة:

 كیف تؤثر المقاوالت�ة في نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؟
 وسنحاول اإلجا�ة على اإلشكال�ة التال�ة من خالل التطرق إلى المحاور التال�ة:

 محور األول: مفاه�م أساس�ة حول المقاوالت�ةال
 المحور الثاني: ماه�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

 المحور الثالث: دور المقاوالت�ة في نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
 

 المحور األول: مفاه�م أساس�ة حول المقاوالت�ة
من توض�ح مفهوم المقاول، إذ تطور هذا المفهوم مع  قبل التطرق إلى تعر�ف المقاوالت�ة البد      

مرور الزمن، ففي فرنسا وخالل العصور الوسطى كانت كلمة المقاول تعني الشخص الذي �شرف على 
مسؤول�ة و�تحمل أع�اء مجموعة من األفراد، ثم أص�ح �عني الفرد الجريء الذي �سعى من أجل تحمل 

سادس عشر والسا�ع عشر فقد كان �عد الفرد الذي یتجه إلى أنشطة مخاطر اقتصاد�ة، أما خالل القرنین ال
من أوائل المنظر�ن لهذا المفهوم  إذ اعتبره المبدع الذي �قوم بجمع   SayJ.B (1803) المضار�ة. و�عتبر

) �أنه ذلك الشخص 1950، كما عرف شومبتر المقاول (1وتنظ�م وسائل اإلنتاج، بهدف خلق منفعة جدیدة
إلرادة والقدرة لتحو�ل فكرة جدیدة أو اختراع جدید إلى ابتكار و�التالي فوجود قوى الر�ادة" "التدمیر الذي لد�ه ا
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الخالق" في األسواق والصناعات المختلفة تنشأ منتجات ونماذج عمل جدیدة، و�التالي فإن الر�ادیین �ساعدون 
 االقتصادي على المدى الطو�ل. و�قودون التطور الصناعي والنمو

" فهوالذي یتكفل �حمل مجموعة من الخصائص Marchesney"   و"Julienب كل من "وحس
األساس�ة: یتخیل الجدید ولد�ه ثقة كبیرة في نفسه، المتحمس والصلب الذي �حب حل المشاكل و�حب 

 .2التسییر، الذي �صارع الروتین و�رفض المصاعب والعق�ات وهوالذي یخلق معلومة هامة
�س �الشخص الخ�الي، وٕانما هو ع�ارة عن شخص�ة تتصرف �مفردها و�شكل مستقل غیر أن المقاول ل    

 .3"مقاوم، متمرد، ومبدع"
الشخص الذي لد�ه اإلرادة، القدرة، االستقالل والموارد الكاف�ة على تحو�ل فكرة  وعل�ه فالمقاول هو

رة، و�تصف المقاول جدیدة إلى ابتكار یجسد على ارض الواقع من اجل تحقیق أر�اح مع تحمل المخاط
 �اإلضافة إلى ما سبق ذكره �الجرأة، الثقة �النفس، المعارف التسییر�ة، والقدرة على االبتكار.

 4تعددت المقار�ات التي تناولت المقاول من عدة جوانب، وهي: ولقد    

 الوظ�ف�ة أوال: المقار�ة
ه إال عن طر�ق مناهج وطرائق موضوع�ة العدید من الدراسات اعتبرت أن النشاط المقاوالتي ال �مكن ق�اس 

موجودة في حد ذاتها ومستقلة عن االدراك الذاتي للمقاول، في هذا الصدد ر�طت المدرسة النیوكالس�ك�ة 
انفتاح وازدهار النشاط المقاوالتي للظروف والشروط االقتصاد�ة المشجعة مثل: سهولة الوصول إلى األسواق، 

 اد الخام، توفر الید العاملة، توفر التكنولوج�ا.توافر رؤوس األموال، توفر المو 
أشار رواد هذا االتجاه إلى الدور المركزي للمقاول �صفته محرك التنم�ة االقتصاد�ة، القادر على تحمل 

األب الحق�قي للحقل المقاوالتي من خالل نظر�ته " التطور  األخطار ومواجهة الال�قین، فجوز�ف شومبیتر وهو
تبر المقاول الشخص�ة المحور�ة في التنم�ة االقتصاد�ة، اعتبر المقاول الشخص�ة المحور�ة االقتصادي "، اع

 في التنم�ة االقتصاد�ة، بتحمل مخاطر من أجل االبداع، وخاصة خلق طرق انتاج جدیدة.
فهو شخص مبتكر ومسیر مجموعة من الموارد و��حث عن أقصى ر�ح، فالمقاول �عتبر أحد األعوان 

ی�حث عن فرصة ألجل إنشاء المؤسسة وما یت�ع ذلك من استغالل للنشاط لتحقیق الر�ح وتعظ�م  االقتصادیین
رأس المال، فعندما �كون النظام االقتصادي في حالة توازن بین العرض والطلب، فإن رائد األعمال ( المقاول 

یدة وأسالیب إنتاج حدیثة الذي �كسر حالة التوازن المس�طرة وذلك من خالل ما �قدمه من ابتكارات جد ) هو
وأسواق ناشئة، حیث یتمكن رواد األعمال من كسر القیود والحوافز والجمود والركود السائد في األنظمة 
االقتصاد�ة �ما �طرحونه من ابتكارات وأسالیب جدیدة فیت�عهم اآلخرون فتحدث النقلة االقتصاد�ة اإلیجاب�ة 

 وهذا ما �سمى ب " التدمیر الخالق ".
، لظاهرة المقاولة من الناح�ة -المقاولین  اقتصادالذي �مكن تسمیته  -هذا النموذج األول المه�من  ینظر

االقتصاد�ة و �الخصوص ما تعلق بخلق المؤسسات الجدیدة، هذا النهج االقتصادي التقلیدي تعامل مع 
ا المنهج االقتصادي المقاولة من الناح�ة االقتصاد�ة و�الخصوص ما تعلق بخلق المؤسسات الجدیدة، هذ

التقلیدي تعامل مع المقاولة �اعت�ارها ظاهرة اقتصاد�ة �حتة تستند إلى العقالن�ة في السوق ومن خالل طرح 
حتمي أحادي، هذا �غض النظر عن الس�اق والبیئة المجتمع�ة وٕاهمال الدور الذي تلع�ه الثقافة، فیجب اإلشارة 
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ن االعت�ار الجوانب غیر الكم�ة للفعل المقاوالتي، إنها النظر�ات إلى أن النظر�ات االقتصاد�ة لم تأخذ �عی
 السلوك�ة والنظر�ات الثقاف�ة التي من شأنها معالجة هذا الجانب من المسألة.

 ثان�ا: المقار�ة السلوك�ة
عمل الكثیر من المختصین في العلوم السلوك�ة على اإلجا�ة على الكثیر من التساؤالت المتعلقة �طب�عة 

قاولة وخصائص المقاول، وذلك من خالل معالجتهم للمقاول �مقار�ة السمات الشخص�ة والمقار�ة الم
 النموذج�ة.

هذه المقار�ة ترتكز على الخصائص ال�س�كولوج�ة للمقاولین مثل الصفات الشخص�ة والدوافع والسلوك 
الق�م ودوره في إضفاء الشرع�ة �اإلضافة إلى أصولهم ومساراتهم االجتماع�ة لذا نجد ماكس فیبر اهتم بنظام 

ونظر�ته  وتشج�ع أنشطة المقاوالت�ة كشرط ال غنى عنه للتطور الرأسمالي، في نفس اإلطار نجد ماكل�الند
 حول اإلنجاز والذي حاول تفسیر سلوك المقاول من خالل الحاجة لإلنجاز والحاجة للقوة.

المؤسسة: "المقاول النموذج �حمل  س�كولوج�ة في إنشاء-الخصائص السوسیو أهم�ة GASSE یلخص 
حاجة قو�ة لإلنجاز الشخصي، لد�ه الثقة �النفس، یرغب في أن �كون مستقال و�جب المخاطر المعتدلة، إنه 
ممتلئ �الطاقة والدافع�ة "، لكن في الحق�قة مجموع هذه الخصائص ال توجد كلها و�درجة مرتفعة لدى 

عاد إلنتاج تأثیر مشترك، فإن كل كائن �شري هو كائن معقد في المقاول، و�ضیف حتى إذا اجتمعت هذه األ�
الشخص�ة وموحد، و��قى أنه ل�س من الضروري للنجاح اكتساب كل هذه الخصائص، لكنه ی�قى تشج�ع 

 ظهورها ونموها لدى المقاولین مرغوب ف�ه ".
یئته الفعل�ة من خالل الفضاء إن سلوك المقاول هو كذلك نتاج لمؤثرات متعلقة �الوسط الذي ینتمي إل�ه و�   

والزمن، فماكل�الند كغیره من ال�احثین القر�بین منه في التحلیل، لم یخرج من النطاق االقتصادي للحاجة 
لإلنجاز ولم �عر اهتماما إلى أن المقاول هو أ�ضا نتاج للوسط والمجتمع الذي یتواجد ف�ه، فالواقع أن الحاجة 

خالل الق�م الموجهة من قبل الكل، لكن ماكل�الند است�عد الخصائص  لإلنجاز لدى المقاول تتمظهر من
 المتعددة األ�عاد عن النشاط المقاوالتي.

اال اسطورة، واقترح  یرى أن المقاول النموذج ما هو GARTNERف�ما یخص فكرة المقاول النموذج فإن    
واالقتصاد�ة ضمن نظر�ة  الجتماع�ةوامستوى نظري حول المقاولة یدمج العوامل والمتغیرات الس�كولوج�ة 

 سلوك�ة تفسر المسار المقاوالتي للمقاول.
 ثالثا: المقار�ة العمل�ات�ة

هذه المقار�ة أظهرت القیود المفروضة على المقار�ة السا�قة، واقترحت االهتمام �ماذا �فعل المقاول، ول�س 
العدید من ال�احثین لدراسة المسار  شخصه، حیث تعدد وتنوع المقاولین والمقاوالت ومشار�عهم عبئ على

هذا األخیر �مكن تعر�فه كما یلي :" المسار المقاوالتي یتضمن جم�ع الوظائف والنشاطات  ،المقاوالتي
واألفعال المتضمنة إلدراك الفرص وٕانشاء المؤسسة التي تلحق بها، من خالل هذا التعر�ف نالحظ تصور�ن 

( إنشاء المؤسسة ) والثاني المتعلق �الفرصة المقاوالت�ة ( فرصة  اثنین، األول یتعلق �الظهور التنظ�مي
الذي �عتبر المقاولة ظاهرة ترتكز على إنشاء  GARTNERاألعمال )، فالظهور المقاوالتي یتعلق بتصور 
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یتكون من أر�عة أ�عاد "  GARTNERوتنظ�م مؤسسات جدیدة، كما أن النموذج التفاعلي المتبنى من قبل 
 فراد، المسار والتنظ�م".البیئة، األ

الذي یدافع عن فكرة " فرصة األعمال" فهو یختلف عن وجهة النطر  VENKATARMANأما 
المتعلقة �الظهور التنظ�مي وذلك بدال من بروز أو ظهور تنظ�م جدید فإنه یركز على ظهور نشاطات 

بیئ�ة واالجتماع�ة والخصائص اقتصاد�ة جدیدة، عالوة على ذلك، فإن معظم الدراسات تركز على العوامل ال
الفرد�ة لتفسیر السلوك المقاوالتي، ألن التفاعل الدینام�كي لهذه العناصر �سهم في تفعیل المسار المقاوالتي 

 �ظهور نشاط ابتكاري جدید من عدمه.
ل�ست �السهلة، فهناك العدید من التعار�ف والتي  عمل�ة Entrepreneuriat تعر�ف مصطلح المقاولة

 وضوع نقاشات عدیدة وفي مختلف التخصصات.مثلت م
المقاولة ع�ارة عن السیرورة التي تبدأ �فكرة وتنتهي �عرض منتج جدید ذو ق�مة في السوق، و�ین 
االثنین المغامرة لجمع والتنسیق بین مختلف الموارد المتوفرة وخوض كافة المخاطر المترت�ة عن هذه العمل�ة، 

الفكري)، الطرق والمناهج...أو اكتشاف  واء على مستوى المنتج (المادي أوالتجدید س و�ما أن السیرورة هو
 .5موارد جدیدة، فتنطوي المقاولة على مبدأ االبتكار

كما تعرف على أنها " الفعل الذي �قوم �ه المقاول والذي ینفذ في س�اقات مختلفة وأشكال متنوعة، 
وني، كما �مكن أن �كون ع�ارة عن تطو�ر مؤسسة ف�مكن أن �كون ع�ارة عن إنشاء مؤسسة جدیدة �شكل قان

 .6قائمة بذاتها، إذ أنه عمل اجتماعي �حت"
ساكسون وخاصة األمر�كیون فقد استعملوا المصطلح منذ سنوات التسعینات، "  -أما �النس�ة لالنجلو

تها المقاوالت�ة ع�ارة عن مصطلح �غطي التعرف على فرص األعمال من طرف أفراد أو منظمات ومتا�ع
 . 7وتجسیدها"

إذن فالمقاوالت�ة هي األفعال والعمل�ات االقتصاد�ة واالجتماع�ة التي �قوم بها المقاول إلنشاء مؤسسة    
جدیدة أو تطو�ر مؤسسة قائمة في إطار القانون السائد، من أجل إنشاء ثروة، من خالل األخذ �الم�ادرة، 

عتها وتجسیدها على أرض الواقع. كما أن المقاوالت�ة وتحمل المخاطر، والتعرف على فرص األعمال، ومتا�
هي مجموع النشاطات التي تسمح بإنشاء مؤسسة جدیدة من خالل اكتشاف، تثمین واستغالل الفرص المتاحة 
في السوق، وذلك بتوفیر الوقت، العمل، رأس المال ومختلف الموارد األخرى الضرور�ة، وكل ذلك بهدف 

 تقد�م ق�مة معینة.
 الثاني: ماه�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. المحور

نظرا لعدم اتفاق معظم الدول على ص�اغة تعر�ف محدد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وفي �عض  
األح�ان اختالف تعر�فها داخل الدولة الواحدة، فإن تحدید مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �عتبر ذا 

الحقوق والمسؤول�ات القانون�ة، ورسم الس�اسات التنمو�ة لهذا القطاع  أهم�ة كبیرة، حیث یترتب عنه تحدید
 وطن�ا.
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 أوال: تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
تعددت التعار�ف للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، واختلفت بین الدول النام�ة والمتقدمة وف�ما یلي  

 أهمها:
غیرة �أنها تلك التي تضم وحدات صغیرة الحجم تعرف المؤسسات الص تعر�ف منظمة العمل الدول�ة: -1

تنتج وتوزع سلعا وخدمات تتألف غال�ا من منتجین مستقلین، وفي �عضها �عتمد على العمل من 
 .8داخل العائلة وال�عض قد �ستأجر عمال وحرفیین ومعظمها �عمل برأس مال ثابت صغیر

ا األخیر عن طر�ق فرعه المؤسسة �میز هذ :تعر�ف البنك الدولي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2
 89الدول�ة للتمو�ل ما بین ثالث أنواع من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهي:

وٕاجمالي أصولها اقل من  10تشترط أن �كون عدد موظفیها اقل من  المؤسسة المصغرة:-أ
 ونفس الشرط السابق ینطبق على حجم المب�عات السنو�ة. ٬دوالر أمر�كي 100000

ملیون دوالر 3موظفا وتبلغ أصولها اقل من  50هي التي تضم اقل من سة الصغیرة:المؤس-ب
 أمر�كي وكذلك الحال �النس�ة لحجم المب�عات.

 15موظف أما أصولها فهي اقل من  300یبلغ عدد موظفیها اقل من المؤسسة المتوسطة: -ج           
 ملیون دوالر أمر�كي ونفس الشيء ینطبق على حجم المب�عات.

أثبتت مختلف الدراسات اختالف المعاییر المستخدمة في تصنیف تعر�ف االتحاد األورو�ي:  -3
المؤسسات حتى في البلدان األورو��ة، وهنا تكمن صعو�ة توحید تعر�ف هذا النوع من المؤسسات في 

إلى تكو�ن مجمع خاص �المؤسسات  1992أورو�ا، األمر الذي دفع االتحاد األورو�ي سنة 
والصغیرة. توصلت هذه اللجنة األورو��ة في النها�ة إلى االعتراف �عدم قدرتها على وضع المتوسطة 

تعر�ف محدد ووحید لكل الدول األورو��ة. لكن حاولت من جهة أخرى دعم الدراسات التي من شانها 
إیجاد معاییر متقار�ة لجمع الرؤ�ة. وأقر المجمع األورو�ي �عدم وجود أي تعر�ف علمي، حتى تلك 
التي تستخدم معاییر ماد�ة كعدد العمال مثال. فحسب المجمع �مكن تحدید المؤسسات الصغیرة 

 والمتوسطة كما یلي:
 .9إلى  0المؤسسات المصغرة (الفت�ة) یتراوح عدد عمالها بین  -
 عامل. 99إلى  10المؤسسات الصغیرة من  -
 عامل. 499إلى  100المؤسسات المتوسطة من  -

 .10جنة األورو��ةوهذا ما توصلت ال�ه الل
المتضمن القانون  2001د�سمبر  12الصادر في  18-01یتلخص في القانون رقم  تعر�ف الجزائر: -4

التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والذي اعتمدت ف�ه الجزائر على مع�اري عدد العمال 
القانون�ة �أنها  ورقم األعمال، حیث تعرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مهما كانت طب�عتها

 مؤسسة إنتاج السلع والخدمات:
 مل�ار دینار جزائري  2ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي  -
 تستوفي معاییر االستقالل�ة. -
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�المائة فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعات مؤسسات  25�حیث ال �متلك رأس مالها �مقدار  -
 .أخرى ال ینطبق علیها تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

حیث �حتوي هذا القانون في مادته الرا�عة على تعر�ف مجمل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ثم تأتي �عد 
 .11.لتبیین الحدود بین هذه المؤسسات ف�ما بینها5.6.7ذلك المواد 

 و�مكن تلخ�ص تعر�ف المشرع الجزائري للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة كما یلي:
 (الوحدة ملیون دج)   ة لتعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر): المعاییر الكم�01الجدول رقم(

 نوع المؤسسة

 مجموع الحصیلة السنو�ة رقم العمال عدد العمال

حدود 
 دن�ا

حدود 
 قصوى 

 حدود قصوى  حدود دن�ا حدود قصوى  حدود دن�ا

 10 01 20 10 09 01 المصغرةالمؤسسة 

 100 10 200 20 49 10 المؤسسة الصغیرة

 500 100 مل�ار�ن 200 250 50 المؤسسة المتوسطة
المتضمن القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة ، 2001د�سمبر  12المؤرخ في  18-01المرسوم التشر�عي رقمالمصدر: 

 .05ص ٬2001د�سمبر15، 77الجر�دة الرسم�ة للجمهور�ة الجزائر�ة العدد ٬والمتوسطة

 
 صغیرة والمتوسطة.ثان�ا: خصائص المؤسسات ال

 12للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مجموعة من الخصائص التي تتصف بها، أهمها یتمثل ف�ما یلي:     
 أن اغلبها �حمل صفة العائل�ة ومحرومة من تطبیق جم�ع الطرق العلم�ة للتسییر والتنظ�م. -
 ضعف الق�مة المضافة في نشاطها. -
 االبتكار والتجدید. ضعف استعمالها لالستثمارات الماد�ة وغ�اب -
 قدرة مال�ة محدودة وغیر كاف�ة. -
 تأطیر غیر كافي للمسیر�ن. -

 غ�اب مقومات ال�حث والتطو�ر. -
 عالقات وروا�ط محدودة مع الجامعات. -
 ال تملك معلومات اقتصاد�ة كاف�ة. -

 ثالثا: تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب  یتممعاییر تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: -1
 نوعین من المعاییر كالتالي:

 : تتمثل المعاییر الكم�ة المعتمدة لتصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في: أ/المعاییر الكم�ة
 هو أكثر المقای�س استخداما نظرا لسهولة الحصول على المعلومات المتعلقة  :مع�ار حجم العمالة

 صة أن هذه األخیرة متوفرة في اغلب الدول وتنشر �صفة مستمرة ودور�ة.�عدد العمال، خا
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 وهو مع�ار أساسي ومتداول �اعت�اره أحد محددات الطاقة اإلنتاج�ة للمنشأة  :مع�ار رأس المال
و�قصد برأس المال المستثمر رأس المال طو�ل األجل المستعمل في تمو�ل األصول الثابتة للمؤسسة، وقد 

السالم المؤسسات الصغیرة وفقا لمع�ار رأس المال المستثمر �أنها: "تلك المشروعات  عرف صفوت عبد
 التي ال یتجاوز رأس المال المستثمر فیها حدا أقصى معینا یختلف �اختالف الدولة ودرجة النمو

 .13االقتصادي التي بلغتها"
 التنافس�ة وقدرتها لمشروعاتا نشاط لمستوى  مق�اس المب�عات ق�مة مع�ار مع�ار ق�مة المب�عات: �عتبر 

 وهو أخر مشكل یواجههال ترتفع وقد تنخفض فقد السنوات، بین المب�عات ق�مة اختالف ی�قي مشكل ولكن

 .14التضخم
 :(مع�ار مزدوج) عتمد هذا المع�ار في تحدید المشروعات الصناع�ة  مع�ار العمالة ورأس المال�

ین السا�قین أي مع�ار العمالة ومع�ار رأس المال في مع�ار والتجار�ة المختلفة وذلك �الجمع بین المع�ار�
واحد �عمل على وضع حد أقصى لعدد العمال بجانب مبلغ معین لالستثمارات الرأسمال�ة الثابتة في 

 .15المشروعات الصناع�ة الصغیرة
إن المعاییر الكم�ة �ما أن مستو�ات النمو واستخدام التكنولوج�ا هي معاییر غیر ثابتة ف ب/ المعاییر النوع�ة:

 غیر كاف�ة    لوحدها، لذلك وجب إضافة مجموعة من المعاییر النوع�ة المتمثلة في:
 في اغلبها تعود للقطاع الخاص، في شكل شركات أشخاص أو أموال، والنس�ة الكبیرة : مع�ار الملك�ة

 منها هي ع�ارة عن مشروعات فرد�ة وعائل�ة. 
  :(المسؤول�ة):حیث أن القرارات المتخذة داخل المؤسسة وفي عدة وظائف كالتسییر مع�ار االستقالل�ة

هي من اختصاص صاحب المؤسسة و�ذلك یلعب دورا مؤثرا في طب�عة التنظ�م وأسلوب  ٬والتسو�ق والتمو�ل
 اإلدارة.

  المؤسسة، حجم صغر محدودة �سبب تكون  م ص م ل السوق�ة الحصة :مع�ار حصة المؤسسة من السوق 

 الشدیدة لمنافسةوكذا االض�قة،  المحل�ة لألسواق موجه مالها وٕانتاجها رأس جها، صغر حجمإنتا حجم صغر

 للتساوي في الفرص والتهدیدات. الصغیرة والمتوسطة نظرا المؤسسات بین
 وتكون  واحد مكان أو منطقة على المؤسسة نشاط �قتصر أن النشاط محل�ة تعني :مع�ار محل�ة النشاط 

تنتمي  الذي اإلنتاج قطاع في نسب�ا صغیرا حجما وتشكل فروع، خالل من نشاطها ارستم وأالف�ه،  معروفة
 .16الداخل والخارج في أخرى  مناطق إلى للمنتجات التسو�قي النشاط امتداد �منع ال ط�عا وهذا .المنطقة في إل�ه

ب عدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى عدة حستنقسم  أشكال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:-2
 منها ما یلي: معاییر معتمدة في تصن�فها، نذكر

: تأخذ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب توجهها-أ
 توجهها األشكال التال�ة:

 :هویتم إنشاؤها من طرف أفراد العائلة و�مثلون الید العاملة فیها، كما أن مكان إقامتها  المؤسسات العائل�ة 

حیث یلعب فیها الك�ان العائلي دورا  وتنتج منتجات تقلید�ة للسوق �كم�ات محدودة.المنزل الخاص �العائلة، 
 . 17إدار�ا ومال�ا ورقاب�ا مؤثرا على العمل�ات الحال�ة والمستقبل�ة للشركة
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 :عن  تعتمد على األجیر �شكل كبیر، وتتمیز كون محل إقامتها هو محل مستقل المؤسسات التقلید�ة
 المنزل أو ورشات صغیرة، كما تعتمد األدوات ال�س�طة في عملها.

وما �الحظ على النوعین السا�قین أنهما �عتمدان كثیرا على كثافة أكبر لعنصر العمل واستخدام ضعیف 
 للتكنولوج�ا وتتم عمل�ة التسو�ق ب�ساطة.

 :ن النوعین السا�قین  في اتجاهها تتمیز هذه المؤسسات عن غیرها م المؤسسات المتطورة وش�ه المتطورة
�فنون اإلنتاج الحدیثة سواء من ناح�ة التوسع في استخدام رأس المال الثابت أ عمرو عالء الدین ز�دان، 

الشركات الصناع�ة العائل�ة، المنظمة العر��ة للتنم�ة اإلدار�ة، ومن ناح�ة تنظ�م العمل  مراحل ومعوقات نمو
م صنعها �طر�قة منظمة ومنتظمة وط�قا لمقای�س صناع�ة حدیثة، وتختلف أو من ناح�ة المنتجات التي یت

�طب�عة الحال درجة تطبیق هذه التكنولوج�ا بین كل من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ش�ه المتطورة من 
 .18جهة والمتطورة من جهة أخرى 

 
 19: وتنقسم إلى تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب طب�عة اإلنتاج:-ب
  منتجات  والنسیج،على تصن�ع منتجات الجلد واألحذ�ة  و�رتكز نشاطهاسسات إنتاج السلع االستهالك�ة: مؤ

 الفالح�ة. وتحو�ل المنتجات الغذائ�ة،المنتجات  ومشتقاته،الخشب 
  :والكهر�ائ�ة،المؤسسات التي تختص في الصناعات الم�كان�ك�ة  وهي تجمعمؤسسات إنتاج السلع الوس�ط�ة 

 صناعة تحو�ل المعادن والصناعة الك�م�او�ة وال�الست�ك�ة. والمناجم،د البناء، المحاجر صناعة موا
  :تتمیز �كونها تتطلب لتنفیذ إنتاجها إلى تكنولوج�ا حدیثة �اإلضافة إلى  وهيمؤسسات إنتاج سلع التجهیز

لى خصائص األمر الذي ال یتفق ع أكبر،فهي بذلك صناعة ذات كثافة رأس مال  واألدوات،المعدات 
 لهذا فإن مجال تدخل هذه المؤسسات �كون ض�قا.  والمتوسطة،المؤسسات الصغیرة 

 إلى:: تنقسم تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب طب�عة النشاط-ج

  :إلى مواد تامة  ونصف مصنعةتقوم بتحو�ل المواد الخام إلى مواد مصنعة  وهي التيمؤسسات صناع�ة
 غلیف.والت أو التعبئةالصنع، 

  :المتكاملة،�التجزئة  ومؤسسات الب�عتجارة الجملة، مؤسسات تجارة التجزئة  وهي مؤسساتمؤسسات تجار�ة 
 وتعتبر المحرك األساسي للنشاط التجاري في أي بلد.

  مؤسسات خدم�ة: هي المؤسسات التي تقدم مختلف الخدمات لمختلف الفئات من المنتجین والمستهلكین
 والصحةوالتعل�م حجمها إال تلك التي تقدم خدمات النقل والكهر�اء واالتصاالت  وعادة ما تتمیز �صغر

 وتزداد الحاجة إلى هاته المؤسسات كلما زاد مستوى الدخل.
  مؤسسات زراع�ة: هي المؤسسات التي تعمل في مشروعات الثروة الزراع�ة، الثروة الحیوان�ة والثروة

 السمك�ة.
 مؤسسات في تجسید التعاون بین المؤسسات الكبیرة والمؤسسات الصغیرة مؤسسات المقاولة: تتمثل هذه ال

 والمتوسطة، و�موجبها �قوم المتعهد بإتمام أعمال معینة للغیر �مقابل.
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 المقاوالت�ة في نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر الثالث: دورالمحور 
 في تساهم التي المنتجة �األیدي وٕالحاقها المعطلة طاقاتال استغالل إلى یهدف الصغیرة المؤسسات إقامة إن    

 .الوظ�فة وانتظار العوز دائرة من یخرجها والذي الدخل، خلق في الذات على واالعتماد والتنم�ة البناء
 الصغیرة للصناعات �مكن وطني، اقتصاد ألي الفقري  العمود أنها على الصغیرة المؤسسات اعت�ار �مكن    

 واحد، وقت في ضخمة استثمارات تتطلب ال ألنها �التنم�ة اإلسراع عمل�ة في فعال بدور تساهم أن والمتوسطة

 المحلي، السوق  في یوَسع أن الصناعات هذه إلنتاج و�مكن الصغیرة، الفرد�ة المدخرات تعبئة على قادرة وهي

 من �مكنها مما الفن�ة، الكوادر إعداد في تساعد كما علیها، الحصول �صعب التي السلع �عض إنتاج و�ضمن

 �اإلضافة .النام�ة الدول مدفوعات مواز�ن تحسین و�التالي األجنب�ة العملة على الحصول ومنه الصادرات تنم�ة

 لتقدم الذاتي الدفع تحقیق في و�ساهم الوطني االقتصاد یخدم متوازن  صناعي قطاع تكو�ن في إلى مساهمتها

 .منها النام�ة س�ما ال المجتمعات
ن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أهم�ة تعود بها على صاحبها (مالكها) وكذا المجتمع، �اإلضافة إ    

 20 ألهمیتها على المستوى العالمي:
 مستوى الفرد صاحب المشروع: على-أوال 

 تتمثل أهمیتها على مستوى مالكها ف�ما یلي: 
 لها ك�انها الخاص؛إث�ات الذات كشخص�ة مستقلة  المشروع فيإش�اع حاجة الفرد صاحب  -
 توفر له فرصة تحقیق رسالته وغایته في الح�اة العمل�ة؛ -
 ضمان الحصول على دخل ذاتي له ولعائلته؛ -
 تسمح له بتوظیف مهاراته وقدراته الفن�ة وخبرته العمل�ة. -
 مستوى المجتمع: على-ثان�ا

 یلي: المجتمع ف�ماتتمثل أهمیتها على مستوى  
 لقومي من خالل عملیتي االدخار واالستثمار.المساهمة في ز�ادة الناتج ا -
 تغطي جزاء كبیر من احت�اجات السوق المحلي. -
 المحل�ة.تمثل وسیلة الستثمار المواد األول�ة  -
 الحد من مشكلة ال�طالة في المجتمع. -
 تعتبر المكون األساسي في ه�كل اإلنتاج واالقتصاد في �الد العالم. -
 والتنم�ة.حظا في النمو  األقل وتنم�ة المناطقمحار�ة الفقر  -
 ز�ادة حدة المنافسة بین المؤسسات و�التالي تحسین جودة المنتجات. -
 المحروقات.المساهمة في تنم�ة الصادرات خارج قطاع  -
 المستوى العالمي:  على-ثالثا

 تتمثل أهمیتها على المستوى العالمي ف�ما یلي:
 أص�حت علما قائما بذاته یدرس في الجامعات والمعاهد. -
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في مجال التدر�ب والتنم�ة أص�حت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة برامج تدر�ب�ة ومتنوعة مثل  -
 دراسة السوق او طرق إدارتها.

 تهتم العدید من الدول بها من خالل أقامت ملتق�ات وندوات لتب�ان أثرها. -
 انتشار المنظمات والصنادیق المعن�ة بدعمها عبر العالم. -
 م�ة االقتصاد�ة في العالم.تعتبر من أهم أدوات التن -
 االقتصادي: الفائض وتعظ�م اإلنتاج�ة الكفاءة رفععلى مستوى -را�عا

 االقتصادي، الفائض وتعظ�م اإلنتاج�ة الكفاءة رفع على األقدر هي الكبیرة الصناع�ة المؤسسات تبدو
 وفورات من �ه تتمتع لما ونتیجة والمتوسطة، الصغیرة �المقاوالت �المقارنة فیها العامل إنتاج�ة ارتفاع إلى نظرا

 وهي الحجم، كبر �حققها التي المزا�ا وجم�ع العمل، وتنظ�م الحدیثة اإلدار�ة األسالیب تطبیق عن فضال الحجم،

 صح�ح، غیر االعتقاد هذا مثل أن إال كبیرة، اقتصاد�ة فوائض تحقیق ثم ومن اإلنتاج�ة، الكفاءة رفع في تساهم

 ومن �حققه، الذي االقتصادي والفائض للعامل المستثمر المال رأس بین لعالقة وهوا مهما أمرا یتجاهل ألنه وذلك

 الفائض �ان التسل�م ومع المال، رأس من معین مبلغ �استثمار ككل للمجتمع یتحقق الذي االقتصادي الفائض ثم

 المستثمر المال رأس بین الر�ط تم إذا أنه إال المؤسسة، حجم كبر مع یتزاید العامل �حققه الذي االقتصادي

 فائض من للمجتمع یتحقق ما ثم ومن المختلفة، المؤسسات أحجام �حسب �حققه الذي االقتصادي والفائض

 .المال رأس من معین مبلغ استثمار أساس على اقتصادي
 االقتصادي الفائض تعظ�م على األقدر هي والمتوسطة الصغیرة الصناعات مؤسسات أن لنا یتضح       

 انه �معنى اإلنتاج�ة،    الكفاءة تحقیق على قادرة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات فان أخرى، ناح�ة ومن جتمعللم

 هي أو ،أكبر �كفاءة النادرة الموارد استخدام على قادرة بذلك فهي المال، رأس عنصر وفرة من تحققه ما خالل من

 .اإلنتاج لعناصر األمثل الستخداما �حقق الذي المناسب الفن اإلنتاجي استخدام على القادرة
 

 :خاتمة
 لل�حث، كمجال حال�ا تعرف �اتت حیث واسع، �شكل ومتداول االستعمال شائع مفهوم المقاوالت�ة أص�حت   

 أكثر یهتمون  عام �شكل والمجتمع والجامعیین وال�احثین الحكومات من كل أص�حت المتزایدة، ألهمیتها ونظرا

  .والنمو ال�قاء على و�قدرتهم كبیرة، أو متوسطة صغیرة، كانت سواءا مومؤسساته المقاولین بتطور
 وز�ادة اإلنتاج، مستو�ات من الرفع على) المقاوالت�ة( قدرتها في المتزاید االهتمام هذا تفسیر �مكنكما    

 تعو�ض لخال من االقتصادي النسیج وتجدید إنشائها، تم التي الجدیدة المؤسسات نشاط عن الناتجة العائدات

 إنشاء طر�ق عن االبتكار تشج�ع في الكبیر دورها إلى �اإلضافة لألسواق، التوازن  وٕاعادة الفاشلة المؤسسات

من  توفره ما خالل من للعمال االجتماعي االندماج إلعادة وسیلة ل�شمل تأثیرها �متد جدیدة مبتكرة مؤسسات
 .شغل مناصب
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 روح الم�ادرة واالبداع المقاوالت�ة ودورها في تشج�ع
 

       جامعة األغواط أستاذ محاضر أ  سعد أوالد العید 

   جامعة األغواط أستاذ مساعد أ بوعالم مسعودي
 

 مقدمة:
 أخرى  واستغالل للفرص المتاحة، و�ع�ارة وتقی�م اكتشاف على تنطوي  األعمال "المقاوالت�ة" ر�ادة ان وظ�فة    

 واألسواق التنظ�م�ة واألشكال واستخدام االستراتیج�ات جدیدة، إنتاج عمل�ات وأ خدمات أو هي انتاج منتجات
 اقتصاد�ة فرصة األعمال هي ر�ادة فرصة السابق، كما أن في موجودة تكن التي لم والمدخالت للمنتجات الجدیدة

 .اآلن حتى مق�مة وغیر متوقعة غیر
 عندما أو للموارد النسب�ة الق�مة مختلفة على أفكار لدیهم المختلفین الوكالء ألن األعمال ر�ادة فرص وتوجد     
 الموارد. ق�مة األفكار حول تجانس عدم على "المقاول" نظر�ة وتركز إلى النواتج، المدخالت من الموارد تحول
 خلق من تالها وما الفرص أن تكون حول اكتشاف �مكن  "األعمال ر�ادة وظ�فة" األعمال كما ان ر�ادة    

 جدیدة. منظمة إنشاء طر�ق عن جدید، غال�ا قتصاديا نشاط
 �طور أن یجب أنه �عني مما المشروع استغاللهم، صاحب على یجب ،"الفرص" ل سوق  وجود عدم و�سبب      
" األفكار" للسوق من السلبي الجانب الفرص، كما أن واستغالل تنظ�م عن فضال علیها والموارد، للحصول قدراته

 التألیف حقوق  أو االختراع براءات مع ترت�ط ال التي األفكار" الملك�ة "حقوق  حما�ة صعو�ة يف تكمن" الفرص" أو
 التجار�ة، والفرص لألفكار االقتصاد�ة الق�مة على والمستثمر�ن المشار�ع أصحاب مختلف توقعات من والنشر
 .المشروع ق�مة على تؤثر قد المعلومات التي حجب إلى المشروع صاحب وحاجة

 تنظ�م وم�ادرة المشار�ع، تنظ�م المشار�ع ووظ�فة تنظ�م عامل عنوان تحت األعمال ر�ادة تناقش ما غال�او     
 في األعمال �مكن في ر�ادة عامل ، كما ان" الم�ادرة روح �اسم إل�ه الر�ادي الذي �شار والسلوك المشار�ع،

 طر�ق عن تفسیرها یجب والتي المال، ورأس والعمل األرض الكالس�ك�ة من األفكار عن یختلف الذي اإلنتاج
 الدخل. خالل من األجر

 
 مفاه�م أساس�ة حول المقاوالت�ة "ر�ادة األعمال: -1
المشار�ع،  إنشاء أو الفرص االكتشاف واستغالل إلى المشار�ع تنظ�م وظ�فة الى المقاوالت�ة بوصفها �شار     

 فإنه أخرى  و�ع�ارة والمخاطرة، االبتكار بین الجمع إلى یؤدي سلوك أنها الحرة التي ینظر الیها على واألعمال
 األعمال ورجل ،)1942 -1934( "شومبیترحسب " المبتكر األعمال رجل الكالس�ك�ة من النظر�ات بین یجمع

 الذي والخ�ال روح الم�ادرة مع ومنظم ،)1921( نایت"" اقترح كما ال�قین عدم من مكانة �حتل المخاطر الذي
 أو السوق  الصح�ح عیوب التوقع أس�اب التي یبرز األعمال ر�ادة مرجع لم�ادرة وأن �كون  جدیدة، فرصا یخلق
 .من الفرص والتحد�ات "جدید مز�ج" خلق أجل من االبتكار على القدرة
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 خارجها، أو قائمة منظمة داخل االبتكار التجدید أو المخاطرة، الخلق، مفاه�م تغطي الر�اد�ة كما الم�ادرة    
 المتعلقة األعمال فرص من استغالل بدال واالبتكار، وال�حث االستكشاف تؤكد األعمال هي روح ادةر� وأخیرا

 .�المدراء فقط
 وتقی�م تحدید عمل�ة �حیث تشمل العمل وتشمل مختلفة، �طرق  األعمال ر�ادة وصف یتم لماذا �فسر هذا كل    

 التجاري  المشروع وتنظ�م والتنم�ة واستراتیج�ة الموارد على للحصول المبذولة والجهود ،والقرار واستغاللها الفرص،
 ادعى �المنظمات، وقد �المساهمة في النهوض �قوم األفراد خاللها من عمل�ة" هي األعمال الجدید، كما ان ر�ادة

 وضع عند المشار�ع تنظ�م سلوك تتبنى شركاتنا من كانت العدید من األعمال ورجال المدیر�ن كان إذا أنه مؤخرا
 الحال�ة. التصورات تقترحه مما إشراقا أكثر مستق�ال ستواجه الشركات ستراتیج�اتها، فإنا

 أو الفرد مستوى  �كون على أن �مكن والذي األعمال، خلق نشاط هو األعمال لرجل الرئ�سي كما ان النشاط     
البیئة العامة أو  في سواء رةاألس أو والخلف�ة ،االجتماع�ة والمتغیرات  النفس�ة الجوانب تحلیل المجموعة، مع

 االقتصاد�ة جوانب والبیئة تحلیل خالل من أو األعمال، تطو�ر تمكن التي المتغیرات �استخدام الخاصة، و
 .والثقاف�ة واالجتماع�ة

 الشخص�ة، الخصائص مثل تفسر مظهرها، التي المتغیرات �كون بتحلیل كأفراد األعمال رواد دراسة     
 أو ،)المخاطر والمیل لتحمل الغموض ،والتسامح الس�طرة على والقدرة اإلنجاز، إلى والحاجة( النفس�ة والشخص�ة
 ).ذلك إلى وما والش�كات، واألسرة، والخبرة، التعل�م،( النفس�ة غیر المتغیرات

 فزكمح االجتماعي االست�عاد والتغییر دور على یركز والمؤسسي الثقافي االجتماعي التركیز فإن و�المثل،    
 على البیئ�ة �المتغیرات المتعلقة الدراسات وتؤكد المهمشة، أو المجموعات األقل�ة في المشار�ع تنظ�م لوظ�فة
 االقتصاد�ة ومتغیرات البیئة القانوني، �اإلطار المرت�طة والمؤسسات المجتمع، في المشتركة أو الق�م الثقافة

 واقتصاد�ات مجموعات( المكان�ة البیئة مع جنب إلى جن�ا ،)و التكلفة االستثماري  المال رأس( والمال�ة) الطلب(
 ).التكتل
 و�ع�ارة الفرد، على یركز األول األعمال كنشاط، ر�ادة مظهر تفسر التي أساس�ة أفكار ثالثة هناك لذلك    

 لحاجةوا المخاطر، وقبول  ال�قین عدم مواجهة في الرغ�ة مثل إنسان�ة، سمة العمل األعمال تعتبر ر�ادة أخرى 
 .المجتمع �ق�ة عن األعمال رجال تمیز التي اإلنجاز إلى

 ال�عد مثل الر�ادي، النشاط وتمكین والتحفیز والبیئ�ة االقتصاد�ة على العوامل تؤكد الثان�ة األساس�ة والفكرة     
 العامل و�رت�ط اع�ة،الصن والد�مغراف�ة، والدینام�ك�ة وه�كل السوق  التكنولوج�ة، التغیرات و دینام�ك�ة األسواق، من

 تنظ�م نشاط أن إلى �النظر حصر�ة، ل�ست النهج هذه المجتمع�ة، والثقافة والق�م المؤسسات �عمل الثالث
 التكنولوج�ة، والتغیرات أو االقتصاد�ة البیئة �سبب فقط عفوي  ذلك �شكل �فعل وال �شري  نشاط أ�ضا هو المشار�ع
 .الد�موغراف�ة أو المع�ار�ة

 وأصحاب) المستقلین( األعمال رجال بین تمایز هناك �كون  ما عادة األعمال، رجال إلى شارةاإل عند     
 األخیر هذا لوصف أسماء استخدمت وقد الشركة، إلدارة العل�ا �المستو�ات المرت�طین األعمال رجال المشار�ع أو

 التجدید"و "للشركات الداخل�ة األعمال �ادةر " ،"الداخل�ة الر�ادة" ،"المغامرة الشركات"،"للشركات األعمال ر�ادة" مثل
 ".االستراتیجي
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 المدیر�ن من فالعدید المنظمات، إدارة التقلید�ة في طرق  عن مختلفة أنها على المشار�ع إدارة اعت�ار و�مكن    
 االستراتیجي منها التوجه الجوانب، من العدید في نجاحا أكثر منظماتهم یجعل جدیدة مما طرق  إلى یتطلعون 

 1المكافآت. لخطط
 ال�حث وكثافة للشركات الم�ادرة روح بین إیجاب�ة عالقة وجود على) 1999( "بلو�دورن  و �ار�نجر" أكد وقد     
 أن إلى الشركات تحتاج" ،)2001( وآخرون  "هیت" أشار كما الق�مة، وخلق االستراتیجي، الفرص، والتكیف عن

 ".تیج�ةواالسترا للمشار�ع منظمة نفسه الوقت في تكون 
 خاللها من یتم �طرق  األساس�ة یتجلى وأهمیتها كما االقتصادي للتقدم أساسي عنصر األعمال كما أن ر�ادة     
 جعلها خالل قائمة األهداف من تجدید أو جدیدة شركات إنشاء خالل من عمل، واستغالل فرص وتقی�م تحدید
 العمل، فرص وخلق والكفاءة، االبتكار، خالل من  األمام إلى االقتصاد دفع خالل ومن دینام�ك�ة، أكثر

 .المجتمع عام رفاه�ة �شكل و�تحسینها
 هیئة تعتبر سواء فإنها العمر، أو الحجم، عن النظر �غض المنظمات جم�ع على تؤثر األعمال ر�ادة     

 بوصفه المرئي نموه في لالقتصاد �النس�ة أهمیته أهدافها، وتنعكس عن مستقلة و�صورة عامة، أو خاصة
 ورجال األكاد�میین تهم هو مسألة السبب لهذا األكاد�مي، األدب وفي االقتصاد�ة اهتمام للصحافة محل موضوعا
 .العالم أنحاء جم�ع في والحكومات األعمال

 یتصرف عندما �حدث ماذا: األسئلة مثل من سلسلة على اإلجا�ة محاولة إلى تقودنا األعمال ر�ادة دراسة     
 والخدمات السلع الفرص لخلق وكیف تستغل ومتى لماذا یتصرفون؟، وكیف هل تتصرف؟ لماذا ل؟األعما رواد
 الفرص؟ هذه �مكنه اكتشاف اآلخر�ن ول�س الناس �عض وكیف یتقنصون الفرص، لماذا ومتى لماذا الوجود؟ حیز

 والفرص.المشار�ع  الستغالل المستخدمة العمل من مختلفة أنماط تكون  وكیف متى وأخیرا، لماذا
 والمهارات إلیها، �سعون  الذین التجار�ة والناس األعمال وفرص األعمال، رجال رأي من محدودة معرفة لدینا   

 تجري  ذلك على األنشطة، وعالوة لهذه مالءمة األكثر البیئ�ة والظروف واستغالل والفرص لتنظ�م المستخدمة
 لتنفیذ أساس�ة نظر�ة توجد ال العام والخاص، كما أنهالقطاع  شركات، أفراد، مختلفة، مستو�ات على الدراسات

�عد، وال یزال قید  فتحه یتم األعمال لم ر�ادة وظ�فة من األسود الصندوق  �حیث أن من الدراسات، النوع هذا
 ال�حث والتمح�ص.

 �الظواهر بؤالتفسیر والتن من تمكن التي المفاه�م�ة البن�ة على واالعتماد الدراسة مجال و�التالي لتحدید    
من  مجموعة تطو�ر نموذج لتولید الضروري  فمن المعرفة، اآلخرون في مجاالت �فسرها ال التي التجر�ب�ة

 لالخت�ار. القابلة الفرض�ات
 كما األعمال ر�ادة الموضوع من هذا حول المؤلفات من كبیرة مجموعة تراكمت فقد هذا كل من الرغم وعلى    
 المجالت في في األعمال في ر�ادة الصلة ذات الدراسات من كبیر عدد نشر كما تم أخرى، مجاالت في حدث

 ر�ادة المتعلقة في مجاالت قر��ة من الموضوعات في تخصصت المجاالت أن حین في والتنظ�م، اإلدارة مجاالت
 األعمال.
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 اإلدارة تیج�ة مجلةاالسترا: مثل المجاالت المتعلقة �المقاوالت�ة في خاصة قضا�ا في منظم تحلیل تم وقد     
 التي ال�حوث في واإلدارة، األعمال یتم نشرها في ر�ادة مجلة مائة من �قرب ما مالحظة و�مكن اإلدارة، ومجلة
 .2006 عام صیف في أجر�ت
والمشاكل  والمناهج ال�حث، موضوع األخرى على العلوم االدار�ة من األعمال ر�ادة مجال في التمییز و�عتمد     

 ،" اإلدارة للدراسة ضمن كمجال األعمال ر�ادة"ب االعتراف أهم�ة على ال�احثین، كما تؤكد تي تواجهالعلم�ة ال
األساس�ة یتم العلماء �االستمرار  األفكار هذه أساس الم�ادرة، وعلى روح تنم�ة یدعم الذي المعرفة من مجال وهو

 في ال�حث في هذا المجال.
 أهم�ة ذو الموضوع هذا في وال�حث األساتذة للتعل�م �ه �قوم الذي الدورو  األعمال ر�ادة وتعل�م ان دراسة     

 الوال�ات في األعمال ر�ادة في والدورات التكو�ن�ة الدورات في االزدهار خالل المبین من النحو على متزایدة،
هذا  من كرسي أول إنشاء خالل من االتجاه هذا إلى في اس�ان�ا انضمت فالنس�ا جامعة من وفي ،المتحدة الوضع

 من والتطو�ر وال�حث الدراسة مكرسة إلى الش�اب، األعمال لرجال �انكاجا كرسي: اإلس�ان�ة الجامعات في نوع
 2.األعمال ر�ادة المتعلقة الجوانب

 خصائص وممیزات المقاول: -2
 جحة تأتيالنا المشار�ع أصحاب واحد، ان نهائي تعر�ف ملف هناك ل�س أعمال، رجل �ص�ح أن �ستط�ع من    
 أن إلى تشیر ال�حوث ولكن و تجر�ة، التعل�م في تختلف وهي والدخل والمستو�ات واألعراق، األعمار مختلف في

 التصم�م، التفاني، اإلبداع، :ذلك في �ما الشخص�ة، السمات �عض نجاحا یتقاسمون  األكثر األعمال رواد
 ."الذكاء" و �النفس، والثقة والعاطفة، المرونة، والق�ادة،

 تجار�ة، هو �أعمال للق�ام طرق  أو جدیدة خدمات أو منتجات التنم�ة من تدفع التي الشرارة هو : اإلبداع •
 الموصوفة؛ الص�غ والتفكیر خارج والتشك�ك، المستمر، التعلم هذا هو والتحسین، لالبتكار دفع

أ�ام،  س�عة ىحت أكثر، أو الیوم في ساعة 12 بجد، للعمل المشروع صاحب �حفز ما هو :التفاني •
 واألفكار انضمت التخط�ط �كون  أن كما یجب األهداف وتحق�قها، للحصول البدا�ة، في وخاصة أسبوع،

  یجعل ذلك �حدث؛ التفاني النجاح، لتحقیق الشاق العمل إلى
 األوقات �عد أخرى  مرة المحاولة على والقدرة الث�ات و�شمل النجاح، لتحقیق قو�ة رغ�ة هو التحدید: •

 .المكافأة هو والمال المحفز، النجاح هو الدافع في حد ذاته ولكن ل�س والمال التنظ�م، ،العصی�ة
 االعت�ار في األخذ مع السوق، احت�اجات االستجا�ة لتغیر في �سرعة التحرك على القدرة هي المرونة: •

العمالء  نولك الفرنس�ة، المعجنات فقط ب�ع في متجر بدأ أعمال رجل ونجد قصة عن السوق، واقع أ�ضا
 هذه الست�عاب بتعدیل رؤ�ته قام العمالء، هؤالء المخاطرة وفقدان من بدال كذلك، الكعك شراء أراد

 .االحت�اجات
 وتحقیق القواعد وتت�ع المتا�عة على القدرة إنها ووضع أهداف، قواعد خلق على القدرة هي الق�ادة: •

 .األهداف
 �مكن أن �كون بد�ال ال برؤ�تهم، �االعتقاد اآلخر�ن قناعالقدرة إل األعمال لرجال وهو ما �قدم العاطفة: •

 .خططهم في للنظر اآلخر�ن على ال�قاء وتركز على ستساعدهم ولكنها التخط�ط، عن
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 مع �أتي هذا كما المخاطر، ومستوى  ال�قین عدم من �قلل الشامل، مما التخط�ط من تأتي �النفس الثقة: •
 یتخوف. أو �سهولة �كون یتأثر أن دون  االستماع على القدرة منظمتعطي ال �النفس الثقة الخبرة، كما أن

 �عطي أو أن الصلة ذات التجار�ة األعمال في الخبرة أو والمعرفة السل�م الحس من یتكون  الذكاء: •
 الذي الشخص غیر مفعل ومستخدم، ذكاء لدیهم الناس من كثیر جیدة والخبرة، كما أن محفزات شخص
 والتعل�م، التوظیف، ومال�ة ومهارات قدرة تنظ�م�ة لد�ه المیزان�ة في مع�ش�ةال بنجاح األسرة �حتفظ

 .الذكاء في تسهم الح�ات�ة وكلها والتجارب
 من أكثر أو واحد إلى �فتقر الشخص كان لو ماذا مختلفة، ولكن بدرجات الصفات هذه لد�ه أعمال رجل كل    

أهم�ة أن  واألمر األكثر المشروع، صاحب إلیها �فتقر التي القوة لد�ه نقاط ما شخص تعیین �مكن أو المهارات،
 والضعف. القوة نقاط من بینة على تكون  تكون هناك استراتیج�ة

 من المحلي، االقتصاد �ساعدون  الجدد األعمال رواد معظم لجعل إسهام لشخص فرصة تخلق األعمال ر�ادة    
 شارك الذي "،جو�ز "ستیف األعمال ذلك رجل على مثلةاأل ومن ككل، المجتمع في تسهم التي ابتكاراتهم خالل

 .المكتب�ة الكمبیوتر أجهزة في الحقة وأشعلت ثورة ،1976 عام في آبل"" شركة تأس�س في
في سبیل تحقیق ذلك وأخذ  �ع�شون  حیث والمهن الوظائف إمكان�ات لدیهم القدرة على تقی�م الناس �عض    

 ومع النجاح، �ضمن شيء ال آخر و من صحة أكثر واحد سبب هناك ل، ل�ساألعما ر�ادة لمتا�عة واع�ة قرارات
 الشاق، والعمل الدقیق، والتخط�ط جیدة، فكرة مع جنب إلى جن�ا التجار�ة األعمال لبدء قو�ة رغ�ة ذلك توجد

 و�دء ملك�ة الى العمل على تحقیق الشخص یجعل ومر�ح، ما للغا�ة جذاب إلى تحقیق مسعى یؤدي أن و�مكن
 3التجار�ة. ألعمالا

 أفضل على وظ�ف�ة فرص أي یرى  الحالي وال مشروعه مع �اإلح�اط الشخص �شعر األح�ان �عض في    
 أن �مكن التي تفكر التخف�ضات قد شركة للخطر، معرضة وظ�فته أن له أو أن الشخص یدرك أح�انا األفق،
 الشخص یرى  ال ر�ما للترق�ة، شخص أكثر تمر�ر �الفعل تم ر�ما الرواتب، أو الوظ�في تهدد الحد أو وظ�فة تنهي
 صدمت الواقع في الناس ومهاراتها، كما أن �عض أو مصالحها له مع لشخص القائمة الشركات فرص في أي

على  ول�س األقدم�ة على المكافأة تعتمد ما غال�ا نظام حیث على تعترض أو أنها آخر، لشخص �فكرة العمل
 .الشركة ثقافة مع فقتتوا أن یجب حیث أو اإلنجاز،

 أو الس�اسة البیروقراط�ة قبل من األمل بخی�ة �شعرون  ألنهم أعمال رجال �ص�حوا أن �قررون  اآلخر�ن الناس    
 للمنتج محاولة الترو�ج من اآلخر تعب وال�عض المهنة، أو التجار�ة إنشاء األعمال في قدما المضي في المشاركة

 إلى الناس �عض ینجذب المقابل للشركة، في الرئ�س�ة العمل�ات خارج ل وهذااألعما ممارسة طر�قة أو الخدمة أو
 .التجار�ة األعمال بدء مزا�ا خالل األعمال من ر�ادة

 :هذه وتشمل
 سوف الذي العمل �أعمالهم وما �قومون  من یختارون  الذین �صنعون القرارات، وهم ورؤسائهم األعمال رواد    

 األعمال العطالت، ر�ادة تأخذ كان أن إذا وما لدفع ما یلزم وكذلك العمل، عاتماهي سا �قررون  وهم �فعلونه،
 .آخر العمل ألحد من كبیرة مال�ة مكافآت أكبر لتحقیق إمكان�ة توفر
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التصم�م وخلق  إلى المفهوم من التجار�ة، األعمال المجموع تشغیل في المشاركة على القدرة یوفر أنه  •
 .العمالء ر�ة واستجا�ةالتجا العمل�ات إلى المب�عات

 إلى الجیل تمر�رها أو ب�عها، بها، االحتفاظ �مكن العدالة التنظ�م�ة، والتي لبناء فرصة الفرد �عطي  •
 .القادم

 الجدد �ساهمون في مساعدة األعمال رجال فمعظم مساهمة، لتقد�م لشخص فرصة تخلق األعمال ر�ادة  •
 المنظم هو واحد مثال ككل، المجتمع في تسهم كاراتهمخالل ابت من قلیل عدد وهناك المحلي، االقتصاد

 أجهزة في تاله من ثورة وما ،1976 عام في آبل شركة تأس�س في شارك "، الذيجو�ز ستیف"
 .المكتب�ة الكمبیوتر

 ر�ادة وع�ا لمتا�عة قراراتهم أكثر و�جعلون  �ع�شون  حیث والمهن العمل إمكان�ات �قومون بتقی�م الناس �عض   
 األعمال لبدء قو�ة هناك رغ�ة ذلك، ومع ضمان النجاح ال آخر من صحة أكثر واحد سبب هناك ل، ل�ساألعما

 مؤسسة جیدة إلى یؤدي أن �مكن الشاق، والعمل الدقیق، والتخط�ط جیدة، فكرة مع جنب إلى التجار�ة، جن�ا
 4ومر�حة.
 األعمال رجال من العدید صح�ح أن المال وحده؟ هو هل التجار�ة؟ األعمال لبدء الحافز هو ما :الدافع •

 من الم�كرة والمراحل التشغیل بدء في محدود هو دائما فالمال ذلك ومع كبیرة، ثروة �سعون لتحقیق
بتحقیق الهدف من  الق�ام من یتمكنوا حتى رواتبهم �أخذون  ال األعمال الجدیدة، وكثیر من رجال األعمال
 .إیجابي نقدي وحتى تحقیق تدفق الشركة،

 سعر أساس على فقط للتنافس هي خطة الخدمة؟ أو المنتج بین التمییز استراتیج�ة هي ما :راتیج�ةإست •
السعر  على التنافس للغا�ة الخطورة من أنه على یتفقون  االقتصادیین معظم مهم ولكن السعر الب�ع؟
 .التكالیف في خفض میزة لدیها ضخمة كم�ات تنتج التي الكبیرة فالشركات وحده،

 السبب هي التشغیل�ة األموال كفا�ة المؤسسة؟ الن عدم إلمكانات واقع�ة رؤ�ة هناك هل: اقع�ةو  رؤ�ة •
 .الفاشلة الشركات من العدید في

أعمالهم،  خطط في المب�عات إلیرادات تقدیر في والم�الغة البدء تكالیف من �قللون  ما غال�ا األعمال رجال     
 فقط عندئذ المب�عات، توقعات وتخف�ض النهائ�ة، التكلفة تقدیرات إلى % 50 بإضافة المحللین �عض ینصح كما

 .جدید عمل مستعدا إلطالق كان إذا ما و�قرر النقدي التدفق توقعات المشروع صاحب �مكن أن یدرس
 وٕادارة قبل إطالق من القرارات من العدید اتخاذ یجب جذا�ة، ولكن مهنة اخت�ار هو أن یتم األعمال ان ر�ادة    
 فمن بین األسئلة المتعلقة بهذا المجال ما یلي: الجدیدة، عمالاأل

 عن عمل؟ مسؤوال �كون  أن حقا الفرد یر�د هل •
 أساس هذا العمل؟ تکون  أن یجب التي الخدمة أو المنتج ما •
 موجودا؟ �كون  أن ین�غي وأین السوق، هو ما •
 كاف�ة؟ العمل إمكانات هل •
 والمالك؟ لموظفیها المع�شة أجور •
 للبدء؟ المال رأس رفع للشخص �مكن كیف •
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مع  أو وحده الشخص یبدأ أن هل یجب الجدیدة؟ لبدء األعمال جزئي أو كامل بدوام �عمل الفرد كان إذا •
 شركاء؟

منها  كل على اإلجا�ات تستند سوف ذلك من فبدال تجر�ب�ا، صح�حة ل�ست األسئلة هذه على ان اإلجا�ات   
 القرارات اتخاذ هذه قبل ممكن والمشورة المعلومات من الكثیر یجمع األعمال رجل على أساس واقعي، كما أن

 الحاسمة.
 العمل من شخصا �كون  الحسم �حذر، وأن بین التوازن  تحقیق في المشار�ع منظم یواجه الذي التحدي و�كمن    
 الق�ام �عد فرصةال القتناص استعداد على �كون  وأن المناسب، الوقت الفرصة وفي اغتنام �فعل والقدرة على الذي

 5.الجدید المسعى هذا للحد من مخاطر الممكنة التحضیر�ة �األعمال
 ومعرفة جیدة، عمل خطة الخدمة، إعداد أو المنتج تطو�ر فرص السوق، تقی�م التحضیري  العمل و�شمل    

 أصحاب لنجاح دقیق تحلیل خالل المال، من رأس على الترتی�ات للحصول واتخاذ المال، رأس إلى الحاجة
 في سبیل الق�ام �المتا�عة األعمال ل أصحاب الرئ�س�ة العوامل االقتصادیون  كما وحدد المشار�ع وفرص الفشل،
بإنشاء  �عجل أن �مكن اهتمام أي المقابل دفع فى المخاطر، من التقلیل �عین االعت�ار لمشار�عهم، والتي تأخذ

 مؤسسة جدیدة.
 األعمال لبدء ما اذا كان أن �قرروا  الجدد یجب األعمال رجال ي أنتكمن ف الهامة الخ�ارات كما ان أحد   

 ذلك الصفات في �ما العوامل، من العدید في النظر إلى �حاجة اآلخر�ن، وهم األعمال رجال مع أو لوحدهم
 .لها المخطط األعمال و طب�عة والمهارات الشخص�ة

 الشركات جم�ع نصف من �قرب ما إنشاء أن یتم ساتالدرا تظهر المثال، سبیل على المتحدة الوال�ات وفي    
 في جید، �شكل ال�عض الناس �عضهم �عرف األح�ان من كثیر وفي أكثر، أو شخصین من قبل فرق  من الجدیدة
 .الفرق مكونة من الزوج والزوجة تكون  أن الشائع من الواقع
 اتخاذ في الفر�ق أعضاء و�شارك خر�ن،اآل األعمال مع رجال شركة لبدء المزا�ا من العدید كما أن هناك    

 التوتر تقلیل في �مكن تساعد والتي لآلخر، المعنوي  الدعم و�ستط�عون في تقد�م اإلدارة، القرار ومسؤول�ات
 .الفردي

معها  للتعامل متاح غیر المؤسسین أحد كان إذا أقل مخاطر، ما حد إلى لدیها فرق  شكلتها التي الشركات    
 أفراد الفر�ق ما �عرف �اإلبداع، كما ان الفر�ق تفاعالت تولد ما یتدخل وغال�ا أن آلخر �مكن ته،واج�ا أو واج�اته
وهو الذي �ساعد على تقد�م " الذهني �العصف"ف�ما �عرف  ال�عض �عضها مع األفكار تخلق العدید من أن �مكن
 6.للمشاكل حلول
من  أكثر أنشأها التي الجدیدة الشركات یبدو تمو�ل ام على �فضلون  والبنوك المستثمر�ن أن الدراسات وتظهر    
 والذي �ساهم في الفر�ق من أخرى  هامة تشكیل الفر�ق، كما توجد فوائد یبرر قد وحده وهذا واحد، أعمال رجل

 من واحد �كون  تكمیل�ة، كما قد مهارات لدیهم الفر�ق أعضاء أفضل الحاالت وفي النقد�ة، والخبرات جمع الموارد
 لدیها القو�ة الفرق  عام الترق�ة، و�شكل في خبیرا �كون  قد المثال، واآلخر سبیل على الهندسة في برةالخ ذوي 

 معهد من "رو�رتس إدوارد" العال�ة، التكنولوج�ا في األعمال عن رجل ف لدینا مثال في النجاح، أفضل فرصة



 

44 

 لدیها انخفاض المشار�ع فرق  شكلتها التي التكنولوج�ا في الشركات أن ذكر) MIT( للتكنولوج�ا ماساتشوستس""
 األفراد لوحدهم. بدأها التي تلك من الفشل في معدل

 األعمار مختلف من األعمال لرواد التسو�ق، �حیث �مكن الفر�ق خبیر یتضمن عندما خاص �شكل وهذا    
و  الخبرة یجلب العمر أن حین في الش�اب، تمیز التي یجب أن التفاؤل تكمیل�ة أ�ضا، مع ضرورة فرق  انشاء

 فكرة مبتكرة، والذي نجح �سبب الكمبیوتر " عالمأندرسن مارك" كان المثال، سبیل على 1994 عام في الواقع�ة،
 وكل اختراعاتهم ساهمت في تطو�ر الحاسوب الشخصي. الرسومات، السیل�كون  ورئ�س مؤسس "كالرك "ج�مس

 األعمال رجال على یجب وعموما الملك�ة، الفرق  قاسمتت أوال محتملة كذلك، عیوب لدیها المشار�ع فرق  ولكن   
 في كبیرة بذلك من خالل مساهمة الق�ام من المحتمل الشر�ك یتمكن لم ما للمشاركة الملك�ة �قدموا أن ال

من  أو صعیف الحكم الفر�ق عضو كان إذا مشكلة تخلق التي قد القرارات اتخاذ في الفرق  المشروع، كما تتشارك
 .خطیرا صراعا تواجه المطاف نها�ة في الفرق  عمل الغیر مالؤمة، فمعظمال خالل عادات

 غیر من االلتزام تن�ع قد المستقبل�ة األهداف أو وتشغیل�ة وٕاجراءات، إدار�ة خطط على ذلك ینطوي  وقد    
 .الشخصي الصدام أو �الوقت المتكافئ

 من أسوأ الشركة أو ب�ع إلى یؤدي ىحت للصراع في �مكن الصراعات، هذه حل �مكن األح�ان �عض وفي    
 .فشلها إلى ذلك،
 المزا�ا من االعت�ار �عین األخذ مع المحتملة من المشاكل بینة على الجدید األعمال منظم �كون  أن المهم من

 7.المخاطر للتفوق  الفر�ق والقدرة على تحدید فوائد اآلخر�ن، المشار�ع أصحاب مع العمل
 خاتمة:

ر�ادة األعمال" تعتبر المجال االساسي في وقتنا الحالي الذي �مكن من خالله خلق وتوفیر ان المقاوالت�ة "   
الق�مة المضافة لألفراد والمجتمعات، فمعظم دول العالم المتقدم �عتمد اقتصاد�اتها على المؤسسات الصغیرة 

الدول النام�ة ومن بینها الجزائر والمتوسطة "على سبیل المثال ألمان�ا والوال�ات المتحدة األمر�ك�ة"، وال شك أن 
تسعى جاهدة الى النهوض �المشار�ع المقاوالت�ة عن طر�ق دعم العدید من البرامج والمشار�ع التي �مكن من 

 خالال للش�اب من أن �حقق افكاره وٕابداعاته على أرض الواقع.
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 في الجزائر دور مشار�ع المقاولة المستدامة في ظل تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة
 

 جامعة شلف    محاضر أستاذ    أمین بر�ري دمحم
 جامعة شلف     طال�ة دكتوراه        حدیدي أمنة
 جامعة شلف     أستاذة مؤقتة       بورزاق أس�ة

 
 مقدمة
إذ أص�ح  ،أص�ح �حتل حیزًا كبیرًا من اهتمام الحكومات والعدید من الدول المستدامة موضوع المقاوالت�ة     

دورها ال �قتصر فقط على خلق الثروة ورفع مستو�ات اإلنتاج فقط بل یتعداه ل�شمل تجدید وتنو�ع النسیج 
حقیق للمقاوالت�ة یهدف لتاالقتصادي من خالل تنوع القطاعات التي تنشط فیها المؤسسات �اعت�ارها نموذج 

الجزائر بإنشاء العدید من هیئات قامت كما عجلة النمو االقتصادي في الجزائر،  ودفعالتنو�ع االقتصادي 
من أجل  والمتمثلة في مشاتل المؤسسات، مراكز التسهیل، أجهزة الدعم والوكاالت...الخفي هذا المجال  المختصة

 .مرافقة المؤسسات المقاولة حدیثا ودعمها على ال�قاء واالستمرار
سي التالي: ما مدى اهم�ة دور مشار�ع إن اإلشكال�ة الرئ�س�ة التي نود معالجتها تتمحور حول السؤال الرئ�

 المقاولة المستدامة في ظل تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة في الجزائر؟
ولإلجا�ة على هذا السؤال تم تقس�م الدراسة إلى محور�ن، فالمحور األول تطرقنا إلى واقع  المقاولة في الجزائر، 

جزائر، أما المحور الثاني فأوردنا الدور المستدام لمشار�ع وتم التطرق ف�ه الى مفهوم المقاولة وواقع المقاولة في ال
 ،المقاوالت�ة واثرها على التنم�ة االقتصاد�ة وتطرقنا ف�ه الى العناصر التال�ة: الدور المستدام لمشار�ع المقاوالت�ة

 .تنم�ة االقتصاد�ةأهم�ة مشار�ع المقاولة المستدامة في تحقیق ال اثار التنم�ة االقتصاد�ة لمشار�ع المقاوالت�ة و
 

 المحور األول: واقع المقاوالت�ة في الجزائر 
تتمیز المقاولة �ان لها اثارا إیجاب�ة على مستوى كل من االقتصاد واالفراد والمجتمع، اذ ان االهتمام        

ثر الوسائل �المقاولة وتطو�رها في شتى المحاالت سیؤدي الى خلق اثار التنم�ة االقتصاد�ة، اذ اتها تعد من أك
 التي تخلق الق�مة وتسمح �اإلبداع واالبتكار في نفس الوقت.

 مفهوم المقاوالت�ة-1
  تعر�ف المقاول:-أ

) فهو الذي یتكفل �حمل مجموعة من الخصائص األساس�ة: Julien et Marchesneyوحسب كل من ( -
اكل و�حب التسییر، ثقة كبیرة في نفسه، المتحمس والصلب الذي �حب حل المش یتخیل الجدید ولد�ه

 1والعق�ات وهو الذي یخلق معلومة هامة الذي �صارع الروتین و�رفض المصاعب
 2هو الشخص الذي یرى فرصة و�خلق مؤسسة لمتا�عة ذلك.المقاول  -

                                                            
 .5،4: ص ،2008-2009 قسنطینة، المقاوالت�ة، دار المرافقة، أسالیب المؤسسة، إنشاء سیرورة ،صایبي صندرة 1

2 William bygrave & andrew zacharakis, entrepreneurship, 2nd edition, edition wiley & sons,2008,p 49. 
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على أنها: "حالة خاصة یتم من خاللها خلق ثروات اقتصاد�ة واجتماع�ة لها خصائص FAYOL�عرفها  -
ي تدمج فیها أفرادا ین�غي أن تكون لهم سلوكات ذات قاعدة تتخصص تتصف �عدم تواجد الخطر والت

 .1"بتقبل التغییر وأخطار مشتركة واألخذ �الم�ادرة والتدخل الفردي
 تعر�ف المقاولة-ب
ینا في مدة معینة لقاء أجر المقاولة هي " اتفاق بین طرفین بتعهد أحدهما �أن �عمل لآلخر عمال مع-

 .2"محدود
سیرورة التي تبدأ �فكرة وتنتهي �عرض منتوج جدید ذو ق�مة في السوق، و�ین إثنین المغامرة هي ع�ارة عن ال-

�الجمع والتنسیق بین مختلف الموارد المتوفرة وخوض كافة المخاطر المترت�ة عن هذه العمل�ة و�ما أن 
كتشاف موارد جدیدة، السیرورة هو التجدید على مستوى المنتوج المادي أو الفكري (الطرق والمناهج...) أو ا

 .3فتنطوي المقاولة على مبدأ اإلبداع
�عتبر مفهومها من المفاه�م األكثر غموضا �اعت�ار أن األمر یتعلق �مفهوم خاضع لظروف متقل�ة وط�قا -

لمجاالت عملها فمحاولة منح المقاول مفهوم قانوني محدد �اءت �الفشل لما كان الهدف من وراءها إعطاء 
 .4ا جامعا وشامال تدخل ف�ه المقاوالت �كل أشكالهاالمقاولة مفهوم

 .5أما في حقل األعمال ف�قصد بها إنشاء مشروع جدید أو تقد�م فعال�ة مضافة إلى االقتصاد-
تعبر عن مجموع المراحل المتعاق�ة بدءا من امتالك الشخص لمیول المقاوالت�ة إلى غا�ة تبني السلوك -

رحلة اتخاذ القرار والذي تس�قه مرحلة التوجه المقاوالتي والذي �عبر عن " المقاوالتي و�توسط هذه المراحل م
 .6اإلرادة الفرد�ة واالستعداد الفكري الالزم إلنشاء مؤسسة في ظروف معینة "

 
 
 
 

                                                            
المسارات و -فعال لنجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ة المقاولة كخ�ار بن االزهر حسین، خذري توفیق، 1

مداخلة مقدمة صمن الملتقى الوطني حول واقع وافاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ،المحددات
 .05ص ، 2013ماي 6-5جامعة الوادي، و علوم التسییر، كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة الجزائر،

للممارسة المقاوالت�ة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة سطیف كل�ة العلوم اإلنسان�ة  االجتماع�ةلون�سي مر�م، المعوقات  2
 32، ص 2015-2014، واالجتماع�ة

ة لل�حوث العدد الثالث، مركز ال�صیر  اجتماع�ةالجزء األول، مجلة دراسات -مراح ح�اة، إشكال�ة المقاول الجزائري الجدید  3
 .26، ص 2010العلم�ة، الجزائر، جانفي  واالستشارات

تنم�ة وتسییر الموارد ال�شر�ة، جامعة قسنطینة،  اإلجماعشلوف فر�دة، المرأة المقاولة في الجزائر، رسالة ماجستیر تخصص علم  4
 .9، ص 2008-2009

ة في الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول تأهیل متطل�ات تأهیل وتفعیل إدارة المؤسسات الصغیر : بوشناقة أحمد وآخرون  5
 .  3، الشلف، الجزائر، ص 2006أفر�ل  18-17المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العر��ة، یومي 

ض�ط تجر�ة وكالة الوساطة و ال المرافقة،التوجه المقاوالتي للش�اب في الجزائر بین متطل�ات الثقافة و ضرورة "  سالمي،منیرة  6
، مداخلة للمشاركة في ملتقى وطني حول  استراتیج�ات تنظ�م و مرافقة المؤسسات "العقاري و تجر�ة الحضیرة التكنولولج�ة �الجزائر 

 .02، ص2012أفر�ل  18/19الصغیرة والمتوسطة في الجزائر،جامعة قاصدي مر�اح وال�ة ورقلة، یوم 
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  :المقاوالت�ة دور-ت
 دالموار  استخدام في الكفاءة خالل من ذلك و�تحقق :واألنشطة األعمال جم�ع في اإلنتاج�ة مستوى  رفع −

 من الموارد تحو�ل على القدرة خالل من الجدیدة التوافقات وخلق المجتمع، في أنفسهم المقاولین قبل من

 .أعلى مستوى  إلى إنتاج�ة أقل مستوى 
 مختلفة نشاط مجاالت في الخاص للقطاع ینتمون  الذین المقاولون  �عمل :جدیدة عمل فرص خلق −

 الذي المجتمع في وصغیرة ومتوسطة كبیرة مؤسسات و�أحجام وغیرها وخدم�ة تجار�ة صناع�ة،

 .لهم حق�ق�ة عمل فرص وخلق العاملین آالف لتوظیف الفرصة یت�حون  �حیث ف�ه، �ع�شون 
 أو السلع من نشاطاتهم تنوع خالل من المقاولین إبداعات وتعدد لت�این نظرا :اإلنتاج تنو�ع في اإلسهام −

 إضافة إلى تؤدي والتي الوس�ط�ة المنتجات أو توالخدما العناصر إلى الكاملة والخدمات المنتجات

 في أو الخدمات، في أو الصناعة في أو التكنولوج�ا في اإلبداع هذا �كون  وقد للمجتمع، جدیدة ق�مة

 أو التسییر أو التنظ�م أو الترو�ج أو التوز�ع أو التسو�ق مثل المؤسسة في المختلفة والوظائف األنشطة

 .العمل أداء في جدیدة طر�قة أو ،لألعمال جدید مدخل خالل من
 الخارج�ة والبیئة المحل�ة للبیئة الواع�ة الدق�قة المعرفة خالل من وذلك :المنافسة على القدرة ز�ادة −

 المقاوالت�ة، في الحدیثة الم�ادرات أن كما بإیجاب�ة، معها والتفاعل خاللها من العمل أسالیب وتطو�ر

 من التنافس�ة تنمي عوامل كلها اإلنتاج�ة، تحفز قائمة، ؤسساتم �عث إعادة أو جدیدة مؤسسات إطالق

 في واالبتكار األداء مستوى  رفع وابتكار، أداء �أحسن العمل على األخرى  المؤسسات تجبر أنها خالل
 التنافس�ة وتدعم األسواق، أو الخدمات المنتجات، العمل�ات، التنظ�م، مستوى  كان مهما المؤسسات
 .واألسعار الخ�ارات تنوع خالل من المستهلكون  منه �ستفید ما وهذا م،عا �شكل االقتصاد�ة

 الدول إلى المتقدمة الدول من التكنولوج�ا ووسائل أدوات بنقل المقاولون  �قوم إذ: التكنولوج�ا نقل −
 وخلق المستدامة االقتصاد�ة التنم�ة تحقیق أجل من جدیدة، تكنولوج�ة �ابتكارات الق�ام أو النام�ة،
 ابتكار حیث من الحت�اجاتهم مطا�قة تكون  المجتمع في األفراد من ولغیرهم لهم دیدةج فرص

 عمل أسالیب الخام، للمواد جدیدة تور�د مصادر لألعمال، جدیدة مداخیل جدیدة، وخدمات منتجات
 .وغیرها جدیدة

 في هامة اتتغییر  إحداث أي: وتطو�رها وتنمیتها االقتصاد�ة المشار�ع في اله�كلة وٕاعادة التجدید −
 هذه تحو�ل ذلك و�شمل القائمة، االقتصاد�ة المشار�ع تعر�ف وٕاعادة القائمة، االقتصاد�ة المؤسسات
 الموارد وأنظمة األداء مجال في التغییر خالل من ابتكارا أكثر بجعلها والمنظمات المشار�ع

 اإلجراءات ص�اغة وٕاعادة المنظمة، ثقافة إلى �اإلضافة والمكافآت الحوافز وأنظمة والمصادر،
 .فیها المؤسس�ة والمعاییر

 في والكفاءة الموارد في جدیدة توافقات إجراء خالل من ذلك و�تحقق: جدیدة أسواق إیجاد −
 طلب وخلق جدد عمالء إیجاد أجل من السوق  في الفرص واستغالل المقاول، لدى استخدامها

 .السوق  في المنتج على جدیدین وعرض
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 تقدم وٕانجازاتهم السوق  القتصاد المحركة القوة هم المقاولون : الجتماع�ةا والق�م المقاولة روح −
 یتعلق ف�ما للمجتمع المتزایدة للمطالب استجا�ة للمستهلكین، متنوعة وخ�ارات تشغیل ثروة للمجتمع

 فعاال دورا أ�ضا تؤدي أن �مكن المقاوالت�ة أن كما. والبیئة المجتمع على المقاوالتي النشاط �أثر
 االقتصاد مؤسسات والتعل�م، الصحة االجتماعي، المجال في الخدمات فعال�ة دعم ستوى م على

 االبتكار و�تمییز الخدمات هذه ودعم تسییر في االقتصادیین الفاعلین مع تشترك االجتماعي،
 .1الز�ون  نحو والتوجه

 واقع المقاوالت�ة في الجزائر-2
 في: أجهزة المرافقة المقاوالت�ةتتمثل 

 المرافقة هیئات-أ
قامت الجزائر بإنشاء العدید من هیئات المختصة في هذا المجال من أجل مرافقة المؤسسات المقاولة  

 حدیثا ودعمها على ال�قاء واالستمرار، ومن صور هذه الهیئات نجد كل من:

 یتمثل ،2003 ف�فري  في المؤرخ 78-03 رقم التنفیذي المرسوم �موجب انشائها تم: المؤسسات مشاتل 
 طا�ع ذات عموم�ة مؤسسات فهي ودعمها، والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساعدة في نشاطها
 وتكزن " المحضنة" من كل وتضم المالي، واالستقالل المعنو�ة �الشخص�ة تتمتع وتجاري  صناعي

 خزل" الحرف�ة، والمهن الصغیرة الصناعة لقطاع موجه" ر�ط ورشة" الخدمات، لقطاع مخصصة
 .   ال�حث میدان إلى المنتمین �مشار�ع یتكفل ه�كل" المؤسسات

 هي ،2003 ف�فري  في المؤرخ 79-03 رقم التنفیذي المرسوم �مقتضى انشاؤها تم: التسهیل مراكز 
 وتلب�ة التقاول ثقافة تطو�ر إلى �اإلضافة والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات انشاء بإجراءات تتكفل هیئات

 تقر�ب خالل من العلمي ال�حث تثمین وكدا الضرور�ة، التسه�الت مختلف وتقد�م المقاولین احت�اجات
 .التكو�ن ومؤسسات ال�حث مراكز من المقاولین

  الدعم أجهزة-ب
قامت الجزائر �استحداث العدید من أجهزة الدعم لمساعدة الش�اب على إنشاء نشاطاتهم الخاصة وتفر�غ 

ادة من هذه االفكار في التنم�ة االقتصاد�ة، ومن أهم طاقاتهم وأفكارهم االبداع�ة على أرض الواقع، لالستف
 الوسائل التي قامت الجزائر بإنشائها للق�ام بهذه الوظ�فة نجد:

 االستثمار لتطو�ر الوطن�ة الوكالة ANDI :االستثمار ومرافقة ترق�ة عن مسؤولة حكوم�ة مؤسسة هي 
 وتتواجد الضر�بي، والتخف�ض العفاءا إجراءات في المتمثلة التحفیز أجهزة خالل من المؤسسات وخلق

 �كون  أن على �حرص الذي الوحید الالمركزي  الش�اك خالل من الوطني التراب كامل على الوكالة
 المتعلقة واإلجراءات الشكل�ات في والتسهیل التخفیف أجل من المشروع لصاحب الوحید المخاطب
 .�المشروع

                                                            
–الملتقى الدولي األول حول المقاوالت�ة المستدامة ة وأسالیب دعمها في الجزائر، سعود وسیلة، فرحات ع�اس، مدخل الى المقاوالت� 1

 .7،6ص:2017افر�ل18/19،یومي -میلة–،المركز الجامعي عبد الحف�ظ �ة الصوف -بین إشكال�ة ال�قاء وحتم�ة االبتكار
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  ال�طالة عن للتأمین الوطني الصندوق CNAC :للش�اب المخصصة النشاطات وتوس�ع بإنشاء فلیتك 
 لشهر اقتصاد�ة ألس�اب وظائفهم فقدوا والذین سنة، 50-30 العمر من وال�الغ العمل عن العاطل
 المقاول للش�اب مال�ة مساعدات بتقد�م �قوم الصندوق  هذا العمل�ة، الح�ات في ادماجهم إلعادة واحد،

 المؤسسات تسییر مجال في وتكو�ن�ة تدر�ب�ة دورات من ستفادةواال ضر�ب�ة مزا�ا تقد�م إلى �اإلضافة
 .المهنیین والتعل�م التكو�ن وزارة مع �الشراكة

 الش�اب وتشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة ANSEJ  :العاطل للش�اب موجهة ،1996 عام الوكالة أنشئت 
 مؤسسات خلق من تمكنهم وابتكار�ة إبداع�ة ألفكار والحامل سنة 35-19 العمر من وال�الغ العمل عن

 في هدفها یتمثل �حیث وتوس�عها المؤسسات خلق لمراحل المرافقة عمل�ة الوكالة تضمن �حیث جدیدة،
 من جملة وتو�ر عمل خطط وضع خالل من المشروع صاحب الش�اب وتكو�ن ومساعدة دعم

 من 29 إلى 28 من ه�ة شكل على قرض في والمتمثلة المالي كالمساعدات الضرور�ة، المساعدات
 التمو�ل عمل�ة في المساعدة إلى �اإلضافة البنك�ة، الضرائب من والتخف�ض للمشروع االجمال�ة التكلفة

 .ضر�ب�ة مزا�ا من واالستفادة
 الصغیرة القروض لتسییر الوطن�ة الوكالة ANGEM  :بهدف المصغر القرض بتطو�ر الوكالة تقوم 

 تجهیز �شراء �سمح القرض وهذا الخاصة، نشاطاتهم خلق في الراغبین لألشخاص الفرد�ة القدرات تنم�ة
 للقرض المرشحین ومساعدة واإلعالم االستق�ال في دورها و�تمثل معین، نشاط لبناء أول�ة ومواد صغیر

 F1.مشار�عهم تجسید على المصغر
 المحور الثاني: دور المستدام للمشار�ع المقاوالت�ة وأثرها على التنم�ة االقتصاد�ة

 ور المستدام لمشار�ع المقاوالت�ةالد-1
الشخص القادر على التصرف "المقاول المسؤول اتجاه المجتمع والبیئة التي �عمل فیها، فعرف �أنه  ظهر-أ

ها فی كال �مل متناقضة وغیر مؤكدة، بیئةواتخاذ القرار وتحمل المسؤول�ة اتجاه االطراف ذات المصلحة في ظل 
الشخص القادر على انشاء واستغالل الفرص االستراتیج�ة المقاول هو ذلك " إن هذا ."ن�هجي ضمانات لما سیأ

مثل للموارد �قوم �االستغالل األا" و�كون ذلك �أن مستدام اسلوك متحلي بذلكمحترما بذللك المتطل�ات البیئ�ة، 
لوك ة وهذا في ظل مخاطر یتحملها، فهو بذلك یتصف �السبیئنتاج وتطو�ر منتجات وخدمات صد�قة للإل

 ته.ئالمسؤول أمام مجتمعه و�ی
إن ممارسة التنم�ة المستدامة من طرف المشروع المقاوالتي یجب أن �حفزه على إشراك األطراف ذات -ب

المصلحة في هذه العمل�ة. "فالمقاول الذي ترغب في إدماج أ�عاد التنم�ة المستدامة في إدارتها یجب أن تضع 
لصالح المساهمین فقط ولكن تحقیق التوازن بین المصالح التي قد تكون ضمن أهدافها ل�س فقط تعظ�م األر�اح 

إن المقصود بهؤالء األطراف هم كل األشخاص والجهات التي -متناقضة لكل األطراف ذات المصلحة. " ج
تر�طها �المؤسسة مصلحة سواء كان �شكل م�اشر أو غیر م�اشر. "�النس�ة للمؤسسة، یندمج مفهوم التنم�ة 

                                                            
ع�ة لدى الش�اب الجزائري، الملتقى الدولي األول مق�مح صبري، هرموش ا�مان، ال�ات دعم المقاوالت�ة كأساس لتجسید األفكار اإلبدا  1
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ة ضمن المنطلق الذي تسیر عل�ه نظر�ة األطراف ذات المصلحة، هذه النظر�ة تشغل حال�ا اهتمام العدید المستدام
من ال�احثین الجامعیین وكذلك مسیري كبر�ات الشركات في العالم". إن أول �احث اهتم �األطراف ذات المصلحة 

ذین تتوفر فیهم القدرة على التأثیر وقد عرفهم �أنهم "كل شخص أو مجموعة ال 1984هو فر�مان وكان ذلك سنة 
ولقد قدم نفس ال�احث  على المؤسسة في تحقیق أهدافها وكذلك الذین تؤثر فیهم المؤسسة في نفس المجال. "

 قائمة بهؤالء الشركاء وهم الز�ائن والموردین والعمال والمساهمین وكذلك الدولة والجماعات المحل�ة والمواطنین. 
لمصلحة من المؤسسة االعتماد على أسالیب في التعامل معهم تمكنهم من الحصول دون تنتظر األطراف ذات او 

عناء على معلومات شفافة مما �عود على المؤسسة �الفائدة حیث تعلن للجم�ع أن نشاطها یخدم مصلحتهم فتحقق 
تي العدید من الفوائد منها بذلك الشراكة والثقة في آن واحد. إن الوفاء �المسؤول�ة المجتمع�ة �حقق للمشروع المقاوال

تحسین صورة المؤسسة االقتصاد�ة �المجتمع وترسیخ المظهر اإلیجابي لدى العمالء والعاملین وأفراد المجتمع 
�صورة خاصة. ذلك أن "المسؤول�ة االجتماع�ة للشركات "تمثل م�ادرات طوع�ة للمنظمة اتجاه أطراف متعددة 

 " 1وجود المؤسسة االقتصاد�ة.ذات مصلحة م�اشرة أو غیر م�اشرة من 
 اثار التنم�ة االقتصاد�ة لمشار�ع المقاوالت�ة-2
  االقتصادي النسیج ه�كلةالمقاوالت�ة على إعادة  أثر-أ

سیرورات التحوالت اله�كلة،  األح�انإنشاء المؤسسات في كثیر من  وعمل�ةتصاحب الظاهرة المقاوالت�ة     
وعدم  والتغیرات، حیث أن هذه التحوالت التنظ�ميوالتكنولوجي وكذا  واالجتماعي الس�اسي المح�ط وتغیرات

 الذي األمر وهو االمرومؤسسات جدیدة،  اقتصاد�ةنشاطات  إنشاء فرص عنها ظهور تنجماالستقرار والتي 
 وتعد هذا.الدولي الصعیداالقتصادي بین المناطق، إضافة إلى االنفتاح على  النسیج في تنوع إلى بدوره یؤدي

عن العمل خلق  العاطلین لألفراد نها تت�حكبیر في االندماج االجتماعي، حیث أ تسهم �شكل دفع قوة لمقاوالت�ةا
التوسع في إنشاء المؤسسات المقاوالت�ة �ما  �حقق �ما لدیهم واالبداع الم�ادرة روح من انطالقا أعمالهم لخاصة

 .التنوع في االقتصاد �ضمن
 االقتصادي المقاوالت�ة على النمو أثر-ب

المشروعات  أن حیث االقتصاد�ة، العوائد وز�ادة االقتصاد تطو�ر في هاما تعلب األعمال المقاوالت�ة دورا
 . إضافة إلىالكبیرة�المؤسسات  ق�اسا أفضل اقتصادي فائض إلى فیها یؤدي المقاوالت�ة ورأس المال المستثمر

 .لمجتمعوا األعمال ه�اكل في والتغییر الفردي الدخل متوسط ز�ادة في فعال و�شكل انها تسهم
 حرك�اتالخصوص في وجه وعلى  االقتصاد�ة �التنم�ةفي السیرورات المتعلقة  محور�احیث یلعب المقاول دورا 

المقاوالت�ة ظروف المقاولة والتي  الحرك�ةتت�ع  GEM نموذج وحسب للمؤسسات، وٕاعادة اله�كلة وتوس�عإنشاء 
، التحت�ة البن�ة، التكنولوج�ا تحو�ل، والتدر�ب التعل�م، التمو�لالبرامج المتخصصة، ، الحكوم�ة الس�اساتتحوي: 

 .إلخ .... ثقاف�ة وكذا المعاییر السوسیو
 

                                                            
الملتقى الدولي األول  تبني ا�عاد التنم�ة المستدامة،المقاولت�ة في ظل  المستدام للمشار�ع الرحمن، التوحهالعایب عبد أحالم، قراوي  1

 ي، یوم-میلة–الصوف  والجامعي عبد الحف�ظ ب ز، المرك-بین إشكال�ة ال�قاء وحتم�ة االبتكار–حول المقاوالت�ة المستدامة 
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  المقاوالت�ة على حجم االستثمار أثر-ج
المؤسسات المقاوالت�ة و التي تكون غال�ا مؤسسات صغیرة و متوسطة �ارتفاع معدالت دوران رأس المال،  تتمیز

إضافة جزء من األر�اح المحققة لرأس المال،  إلى الخصلتان هتان ، حیث تؤدير�ح�ةأعلى  تحقیقو قدرة على 
 نواة المشار�ع ن هذهلإلضافات المتكررة، مما یجعل م نتیجة المال رأس حجم في عنه نمواألمر الذي ینجر 

حجم االستثمار الكلي و كذا معدالت  ادةز�على اقتصاد الدول من خالل  إیجابي �شكل یؤثر و الكبیرة للصناعات
المؤسسات المتواجدة في أماكن  ك�ار غالب�ةالنمو من خالل عمل مضاعفة االستثمار المعجل، خاصة و أن 

 .كبیرةغیر  أموال رؤوس �متلكون  مقاولین طرف من أسست فیها أمر�كا،مختلفة من العالم �ما 
 یئاتالهأثر المقاوالت�ة على المؤسسات و -ج
الخصائص  �عض على والحفاظ وٕایجاد تطو�ر عن لهیئاتمن المؤسسات �ما في ذلك �عض ا الكثیر�حث ت 

�مرونة، أو �معنى أشمل الروح  الفرص نحو جهالمقاوالت�ة من شاكلة روح تحمل المخاطرة، وروح الم�ادرة، والتو 
 .المقاوالت�ة

من المؤسسات  العدید تسعى ولذا التحول، حتى ناوأح�ا التغییر نهج في التجند عن تتوانى ال فهي السبب ولهذا
 كیف ؟هو: الحالة  سه في هذهفي الوقت الحالي لالستحواذ على الكفاءات المقاوالت�ة. لكن السؤال الذي �طرح نف

  :ها ف�مایلينستعرض أساسیتین فكرتین في أساسا تتمحور األخیر هذا على واإلجا�ة
 غیر من: "نهأ اعت�ار على للمؤسسات، والتنظ�م�ة اله�كل�ةالشروط تتمثل الفكرة األولى في الحصول على -

 هذه تم اقتراح األخیرةسنة  الثالثین فخالل". الفیل وضع�ة في نكون  عندما الغزال رشاقة على الحصول الممكن
  .مسیري المؤسسات وكذا االستشار�ین من العدید قبل من الفكرة

في  ال�عض، المؤسسة لدرجة تفكیر في ال�حث عن الروح المقاوالت�ة وروح �ةالثان الرئ�س�ةفي حین تتمركز الفكرة  -
 لهدفالذي �عتبر أن ا" Claude Allègre " شاكلة على لها والترو�ج تعل�مها �غ�ة التعل�مي النظام في جهاإدرا

 .إنشاء المؤسسات واالبتكار واالختراع على األفراد تعو�دهو  عموما العالي التعل�م من المرجو
 والتجدیدة في اإلبداع �المقاوالت أثر-د
المشروعات المقاوالت�ة  بإمكان�اتتتعلق  أساس�ةإن االبتكار واالبداع ومحاولة الخروج عن المألوف تعتبر سمة  

 سلع إنتاج یتبنون  المقاولین فإن �هالسوق، وعل وحاج�ات المعرف�ة الجوانب بین الهوةفي ردم  الصغیرةوالمؤسسات 
المقاوالت�ة، أو بین المبدع  و�مكن القول �أن الرا�ط األكثر وضوحا بین االبتكار و  .إبداع�ة دةجدی وخدمات

والذي حدد خمسة " Schumpeter.J" إلى العمل المنجز من قبل االقتصادي النمساوي  �عزى  الصغیرةوالمؤسسات 
  :التالةفي النقاط  �مكن توض�حهاوالتي  (destruction Creative) الخالق للتدمیر أساس�ةمصادر 

 ؛ جدیدإدخال منتج -
 ؛ جدیدأسلوب إنتاجي  تقد�م -
 ؛جدیدفتح سوق  -
 ؛ الصناع�ةمن المؤسسات  جدیدخلق نوع -

  .األول�ةالمواد  لتور�د جدیدالحصول على مصدر  -
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ى اعت�ار الخالق، عل والتفك�ك التغییر بوكالء تهمو�نع المبدعینالمقاولین �األفراد  Schumpeter حیث �صف
 الحدیث أنقاضه) و�بني على یهدم القد�مفي النظام االقتصادي ( المس�طرالمقاول شخصا �كسر القیود والركود 

  الجدیدة. اإلبداعات من انطالقا المسبوق  وغیر
 المؤسسات حظیرة تجدیدأثر المقاوالت�ة على -و
من سنة ألخرى،  متزاید�شكل  المؤسسات حظیرة بتجدیدإنشاء المؤسسات واألنشطة المقاوالت�ة  عمل�ةتسمح  

 1ة.ملیون مؤسس 2ذلك �ما �سمح لألعمال المقاوالت�ة �ضخ حوالي  ،%10والذي �كون في فرنسا مثال في حدود 
 أهم�ة مشار�ع المقاولة المستدامة في تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة-3

 مساهمة المقاوالت�ة في االقتصاد:-أ
: ال یؤثر نشاط المقاوالت�ة م�اشرة على النمو االقتصادي ولكن �مكن أن المقاوالت�ة والنمو االقتصادي -

�سرعه، وهذا لوجود عدد كبیر من األفراد المقاولین، وهذا ما أكدته نتائج الدراسة التي قامت بها 
GEMGlobal EntrepreneurshipMinotor  والتي اقترحت نموذجا مقارنا بین عدة بلدان من مختلف

اع�ة والثقاف�ة، �حیث بین هذا البرنامج أن البلدان التي تعرف نشاط مقاوالتي مرتفع، تشهد األ�عاد االجتم
كل سنة. وذلك العتمادها على الخامات المحل�ة مما س�ساعد على عالج  PIBتطورا في نس�ة معدالت 

 االختالالت اله�كل�ة لمواز�ن المدفوعات وخاصة في الدول النام�ة.

للعمل : تعتبر المقاوالت�ة بد�ال �ساعد في القضاء على مشكلة ال�طالة أو الحد  المقاوالت�ة و خلق فرص -
�حیث تستقطب عدد ال�أس من األفراد الذین ال یلبون حاجات المؤسسات الكبرى حیث تكون عادة  ،منها

و هذا  ،مؤهالتهم العلم�ة أدنى من تلك التي یتحصل علیها اولئك الذین �عملون في المؤسسات الكبرى 
ما �حدث في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة �حیث تشهد تزایدا مستمرا في عدد العاملین في المؤسسات 

 الصغیرة و المتوسطة.
المقاوالت�ة وتجدید الحقل المؤسساتي: تسمح المقاوالت�ة بتجدید واعادة بناء النسیج االقتصادي من خالل  -

 ؤسسات أخرى وهذا لتعو�ض اختفاء مؤسساتانشاء وخلق مؤسسات من العدم، وٕاعادة تطو�ر وتشغیل م
 وفشل أخرى موجودة. 

المحافظة على استمرار�ة المنافسة: تلعب المنظمات الصغیرة دورا هاما في تلب�ة حاج�ات المنظمات  -
الكبیرة فهي تلعب دور الموزع والمورد وتعتمد علیها هذه األخیرة في جزء من إنتاجها، مما �ساعداه في 

 �التالي إعطائها القدرة على االستمرار �التنافس في األسواق العالم�ة.خفض التكالیف و 

 مساهمة المقاوالت�ة في المجال االجتماعي:-ب
هذا ق التوازن اإلقل�مي في المجتمع و عدالة التنم�ة االجتماع�ة و توز�ع الثروة: تساهم المقاوالت�ة في تحقی -

ن في أقال�م الدولة (صناعة، خدمات، تجارة ..) لز�ادة من خالل االنتشار الجغرافي لتحقیق النمط المتواز 
 فرص العمل والحد من الفوارق اإلقل�م�ة الناتجة عن تركیز النشاطات االقتصاد�ة في إقل�م معین.

                                                            
 .210.... 207صمعة سك�كدة، الموقع اإللكتروني،مسیخ أیوب، دور المشار�ع المقاوالت�ة في دعم التنم�ة االقتصاد�ة، جا  1
-file:///C:/Users/ASUSX540L/Downloads/2a679bb610f0d1701c3d4db55aaef25d.pdf 
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المساهمة في تشغیل المرأة: تلعب المقاوالت�ة دورا هاما في االهتمام �المرأة العاملة، وذلك من خالل  -
ي تتناسب مع المرأة كالخ�اطة، لتسهم بذلك مساهمة فعالة في تدع�م االقتصاد إدخال �عض األعمال الت

 الوطني.
الحد من هجرة السكان من الر�ف للمدن: تعد األعمال الصغیرة إحدى الدعائم األساس�ة في تثبیت  -

ة السكان، لذا البد من وجود برامج تنمو�ة تساعد في التخفیف من ال�طالة و الفقر، و هذا لبناء ط�ق
 .1متوسطة فب األر�اف بدال من الهجرة للمدن أین التلوث و الضغط على البنى التحت�ة 

 
 خاتمة

على حد سواء في سبیل دعم وتنم�ة  الجزائرمن بین أهم الحلول التي تعتمد علیها المستدامة تعد المقاوالت�ة 
یزة تسمح بتحقیق ممیزات هامة وخصائصها المم المستدامة اقتصادها، على اعت�ار أن المشار�ع المقاوالت�ة

 لالقتصاد، تنعكس إیجا�ا على المجتمع، إذا ما توفرت الظروف المالئمة لذلك.
الجزائر مختلف األنظمة التي تسمح بدعم وتشج�ع األفراد على الدخول في میدان المقاوالت�ة  توفر في حین    

من خالل إنشاء العدید من  حقیق الق�مة المضافةوتحقیق الرقي �االقتصاد الوطني وت في كافة المجاالت الممكنة،
األجهزة والهیئات التي أوكلت لها مهمة تقد�م المرافقة والدعم للمقاولین من بینها المشاتل ومراكز التسهیل، 

الوكالة الوطن�ة  ،الصندوق الوطني للتأمین عن ال�طالة ،الوكالة الوطن�ة لدعم وتشغیل الش�اب�اإلضافة إلى 
على  هالتي تقدم دعما مال�ا للش�اب المقاول وتشجع الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار و روض الصغیرةلتسییر الق

 االستثمار .
 النتائج والتوص�ات

تكمن أهم�ة المقاولة المستدامة في تحق�قها لق�مة مضافة ودفعها لعجلة النمو االقتصاد�ة وغیرها من النتائج -
 اإلیجاب�ة؛

تشج�ع المقاوالت �اإلضافة العمل على ، م�ة المقاوالت�ة المستدامة في خلق ق�مة مضافةنشر الوعي �مدى أه -
 ؛الناجحة من خالل التخف�ضات الضر�ب�ة

 الموارد إلى النظرة مع یتوافق ؤسسةالم لعمل استراتیجي سارم وخلق التنافس�ة والمیزة االستدامة ما بین جمعال-
 المتاحة؛ مواردغالل األمثل للفي نفس الوقت االستو  المتاحة الطب�ع�ة

  ؛�اإلنتاج المرت�طة الجودة معاییر وفق وتبن�ه مؤسسةال داخل �ه األخذ یتوجب استراتیجي منهج الستدامةا أص�حت -
المستدامة في جم�ع المجاالت دون  الناجحة في مجال المقاوالت�ة (الدول المتقدمة)من التجارب الدول�ة االستفادة -

 استثناء.
 
 
 

                                                            
    ANGEMامینة بن ع�سى، نر�مان بوز�دي، تقی�م مشار�ع المقاوالت�ة الممولة من طرف الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر 1

، المركز الجامعي عبد الحف�ظ -بین إشكال�ة ال�قاء وحتم�ة االبتكار–لوال�ة تلمسان، الملتقى الدولي األول حول المقاوالت�ة المستدامة 
 ،2017افر�ل18/19، یومي -میلة–بو الصوف 



 

54 

 راجعالم
 الملتقى الجزائري، الش�اب لدى اإلبداع�ة األفكار لتجسید كأساس المقاوالت�ة دعم ال�ات ا�مان، هرموش صبري، مق�مح -1

 الصوف وب الحف�ظ عبد الجامعي المركز ،-االبتكار وحتم�ة ال�قاء إشكال�ة بین– المستدامة المقاوالت�ة حول األول الدولي
 .2017افر�ل18/19 یومي ،-میلة–
 المسارات-الجزائر�ة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لنجاح فعال كخ�ار المقاولة توفیق، خذري  حسین، االزهر بن-2

 الصغیرة المؤسسات في المالي المحاسبي النظام وافاق واقع حول الوطني الملتقى صمن مقدمة مداخلة والمحددات،
 .2013 ماي6-5الوادي، جامعة ،التسییر وعلوم ةوالتجار� االقتصاد�ة العلوم كل�ة الجزائر، في والمتوسطة

 الدولي الملتقى ضمن مداخلة الجزائر، في الصغیرة المؤسسات إدارة وتفعیل تأهیل متطل�ات:  وآخرون  أحمد بوشناقة-3
 .  الجزائر الشلف، ،2006 أفر�ل 18-17 یومي العر��ة، الدول في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تأهیل حول

 جامعة ال�شر�ة، الموارد وتسییر تنم�ة االجتماع علم تخصص ماجستیر رسالة الجزائر، في المقاولة المرأة ة،فر�د شلوف-4
 .2009-2008 قسنطینة،

 .5،4: ص ،2008-2009 قسنطینة، المقاوالت�ة، دار المرافقة، أسالیب المؤسسة، إنشاء سیرورة ،صایبي صندرة-5
 العلوم كل�ة سطیف جامعة ماجستیر، مذكرة الجزائر، في المقاوالت�ة مارسةللم االجتماع�ة المعوقات مر�م، لون�سي-6

  .2015-2014 واالجتماع�ة، اإلنسان�ة
 ال�صیرة مركز الثالث، العدد إجتماع�ة دراسات مجلة األول، الجزء- الجدید الجزائري  المقاول إشكال�ة ح�اة، مراح-7

 .2010 جانفي الجزائر، العلم�ة، واإلستشارات لل�حوث
 و الوساطة وكالة تجر�ة ،المرافقة ضرورة و الثقافة متطل�ات بین الجزائر في للش�اب المقاوالتي التوجه"  ،سالمي منیرة-8

 و تنظ�م استراتیج�ات حول وطني ملتقى في للمشاركة مداخلة ،" �الجزائر التكنولولج�ة الحضیرة وتجر�ة العقاري  الض�ط
 .2012 أفر�ل 18/19 یوم ،ورقلة وال�ة مر�اح قاصدي جامعة،الجزائر في ةوالمتوسط الصغیرة المؤسسات مرافقة

الملتقى الدولي األول حول المقاوالت�ة سعود وسیلة، فرحات ع�اس، مدخل الى المقاوالت�ة وأسالیب دعمها في الجزائر،  -9
،یومي -میلة–صوف ال والمركز الجامعي عبد الحف�ظ ب ،-بین إشكال�ة ال�قاء وحتم�ة االبتكار–المستدامة 

 .2017افر�ل18/19
الملتقى  للمشار�ع المقاولت�ة في ظل تبني ا�عاد التنم�ة المستدامة، المستدام التوجه،العایب عبد الرحمن ،أحالم قراوي  -10

–ف الصو  و،المركز الجامعي عبد الحف�ظ ب-بین إشكال�ة ال�قاء وحتم�ة االبتكار–الدولي األول حول المقاوالت�ة المستدامة 
 .2017افر�ل18/19،یومي -میلة
 الموقع االلكتروني جامعة سك�كدة، ،مسیخ أیوب، دور المشار�ع المقاوالت�ة في دعم التنم�ة االقتصاد�ة -11

file:///C:/Users/ASUS- 
X540L/Downloads/2a679bb610f0d1701c3d4db55aaef25d.pdf 

 ن بوز�دي، تقی�م مشار�ع المقاوالت�ة الممّولة من طرف الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصّغربن ع�سى، نر�ما امینة-12
ANGEM    ز، المرك-بین إشكال�ة ال�قاء وحتم�ة االبتكار–لوال�ة تلمسان، الملتقى الدولي األول حول المقاوالت�ة المستدامة 

 ،2017افر�ل18/19 ي، یوم-میلة–الصوف  والجامعي عبد الحف�ظ ب
-13William bygrave & andrew zacharakis, entrepreneurship, 2nd edition, edition wiley & sons,2008,p 

49 



 

55 

 المقاوالت�ة (ر�ادة األعمال): قراءة في أثارها التنمو�ة وُسُبل تفعیلها
 

 جامعة الجلفة أستاذ محاضر    دمحم بن موسى
 م�س مل�انةجامعة خ أستاذ مساعد أ  شهاب إل�مي     

 
 مقدمة:

 اإلنجلیز�ـة �اللغة الكلمة اشتقت حیث عام، مائتي من أكثرمنذ  (المقاوالت�ة) الر�ادة مصطلح مستخدِ اُ  لقد
)Entrepreneurship (الفرنس�ة �اللغة الكلمة مـن )Entreprendre (عـلى الشيء �أخذ من أو المتعهد تعني وهي 

 مع بدأت الر�ادة موضوع دراسة أن األكاد�میین �عض و�رى . والخسارة الر�ح و�تحمـل إنهـاءه و�تـولى عاتقـه
 والتجدید التغییر إحداث یتطلب الثروة تحقیق أن على أعماله في شدد والذي) Joseph Schumpeter( االقتصادي

 ـةإقام أو جدیـد، سوق  دخول أو اإلنتاج، في جدیدة طر�قة أو الـسوق، إلى جدیـدة خدمـة/منتج بإدخال سواء
  ) 1(.جدیـدة أعـمال منظمـة

 ،متكاملة ،تعتبر �مثا�ة عمل�ة ذك�ة ق�مة، فهيشيء جدید ذي  إیجادتتضمن عمل�ة إن المقاوالت�ة 
 مالئمةناشئة في السوق، واخت�ار أنسبها  فـرص جدیدةمنتظمة ومستمرة، تبدأ �الترقب لمالحظة  ،متفاعلة

 . المخاطرة وقبول تعد لتحمـللتطلعـات ورغبـات ومـوارد ذلـك الفـرد المسـ
واالست�اق�ة توصف �أنها منظمات  ،رةوالمخــاط ،رمـن خـالل االبتكـاالمقاوالت�ة تتبنـى  التيالمنظمات 

 هؤالء الـذین اللشخص الذي یتمكن من التعرف على فرص موجودة �شكل مختلف عن اآلخر�ن، ر�اد�ة. كما أن ا
المعضالت  یجعـل مـن تلـك المشـاكل أو أن هو، في حـین �سـتط�ع �شاهدون فقط سوى المشاكل أو المعضالت

 �سمى �المقاول أو الر�ادي أو رائد األعمال. فرصا �حد ذاتها
 من خالل هذه الورقة ال�حث�ة سنعمل على اإلجا�ة عن السؤال االتي:

كیف �مكن الدفع ما هي اآلثار التنمو�ة والمزا�ا االقتصاد�ة التي تساهم بها المشار�ع الر�اد�ة؟ و 
 �المقاوالت�ة في سبیل تحقیق هذه اآلثار والمزا�ا؟ 

 من أجل اإلجا�ة عن هذا السؤال، تم تقس�م الورقة ال�حث�ة إلى المحاور والعناصر أدناه:
 أوًال: مفهوم المقاوالت�ة

 المقاوالت�ة تعر�ف )1
 ؛المقاوالت�ة خصائص )2
 ؛الصغیرة والمشار�ع المقاوالت�ة بین الفرق  )3
 .المقاوالت�ة دارةإ مداخل )4

 ثان�ا: (المقاول أو رائد األعمال) والمنظمة الر�اد�ة
 ؛)األعمال رائد( المقاول تعر�ف )1

                                                            
. األردن فــي العاملــة المصــارف داءأ علــى اإللكترون�ــة وتبنــي األعمــال الر�ــادي التوجــه أثــر. )2011(. أمــین خلیــل أمــین، الســعدي)1(

 .28األردن، ص العل�ا، للدراسات العر��ة عمان جامعة -دكتوراه غیر منشورة  أطروحة
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 ؛)األعمال رائد( المقاول خصائص )2
 ؛األعمال برواد المنوطة األدوار )3
 ؛الر�اد�ة المنظمةتعر�ف  )4
 .الر�اد�ة المنظمة خصائص )5

 تت�حها المقاوالت�ة ثالثًا: اآلثار التنمو�ة والمزا�ا االقتصاد�ة التي
 ؛مقاوالت�ةلل التنمو�ة اآلثار )1
 ؛للمقاوالت�ة االقتصاد�ة المزا�ا )2
 ؛االقتصاد�ة التنم�ة في الر�اد�ة المشروعات مساهمة )3
 االقتصاد�ة. التنم�ة س�اق في المقاوالت�ة دور )4

 را�عًا: متطل�ات النهوض �المقاوالت�ة وتفعیل دورها
 ؛تمعالمج في المقاوالت�ة تعز�ز متطل�ات )1
 ؛المجتمع في الر�ادة البیئ�ة لتعز�ز العام اإلطار )2
 .الر�ادي التعل�م خالل من �المقاوالت�ة الدفع في الجامعات دور )3

 المقاوالت�ة مفهوم: أوالً 
 )Business Entrepreneurship( تعر�ف المقاوالت�ة )1

 �كتنفه یزال ال أنه إال عام، مائتي من أكثر قبل) Entrepreneurship( الر�ادة مصطلح استخدم لقد
 األساس والمصدر الرئ�س المحرك الیوم األعمال عالم في الصغیرة األعمال تعد إذ الشيء، �عض الغموض

 �الرواد، �سمون  المالكین أو والمدراء المؤسسین من خاص نمط إلى تحتاج األعمال فهذه واإلنتاج العمل لغرض
 لد�ه الذي الشخص ذلك �أنه الر�ادي �عرف إذ العاملین، أو اءالمدر  �ق�ة عن مختلفة �مواصفات یتمتع الرائد وأن

  ) 1(.ناجح ابتكار إلى جدید اختراع أو جدیدة خبرة لتحو�ل القدرة أو اإلرادة
�ادة عن عمل�ة إنشاء شيء جدید ذو ق�مة من خالل بدل الجهد وٕانفاق رؤوس األموال لر تعبر ا

ة لذلك. ومن ثم الحصول على المكافأة مما یؤدي إلى وتخص�ص الوقت إضافة إلى تحمل المخاطر المصاح�
  یتم الوصول إلى أر�عة جوانب رئ�س�ة من تعر�ف الر�ادة وهي: للز�ادة،ومن خالل التعر�ف السابق  .تراكم الثروة
 الوقت؛ وتخص�ص الجهد و�دل المال إنفاق 

 تحمل المخاطر المختلفة؛ 
 ق�مة؛ ذو جدید شيء إنشاء 
 2(.كافآتالحصول على مختلف الم (  

                                                            
 دراســة: األعمــال ر�ــادة بیئــة متغیــرات إطــار فــي الفكــري  المــال رأس ).2014. (كمــال أضــواء ،والجــراح عاصــى، رأفــت العبیــدى،)1(

 .165، ص12ع ،6مج العراق، - إدار�ة دراسات مجلة. نینوى  محافظة في العاملة الصناع�ة الشركات من عینة في استطالع�ة
 ال�حـث مركز - والدراسات لل�حوث رماح مجلة. الصناع�ة المؤسسة في ةوالر�اد اإلبداع). 2011. (بجیري ل ،ونصیرة ،ر�دف رتل،كو )2(

 .10ص ،7ع األردن، - رماح - ال�شر�ة الموارد وتطو�ر
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 الذي ساي، جین الشهیر االقتصادي العالم إلى و�رجع فرنسي الكلمة أصل أن إلى الدراسات تشیر
 مفهوم لكن تجاري  عمل إنشاء في �شرع أو ی�اشر الذي الشخص �معنى 1800 العام في المصطلح استخدم

 – 1734( كانتیلون  ر�تشارد بلق من عشر الثامن القرن  مطلع في االقتصاد�ة النشاطات إلى وصل المقاوالت�ة
 عن النظر �غض) Self-Employment( ذات�اً  تشغ�الً  یتضمن عمل �أنها ب�ساطة الر�ادة عرف الذي) 1680
  ) 1(."ونتائجه العمل طب�عة

) 1950 – 1883( شومبیتر وز�ف المعروف االقتصادي المفكر إلى فیرجع مقاوالت�ةلل الحدیث الفهم أما
 والصور الممارسات �حطم الذي (Creative Destruction) "الخّالق المدمر" �أنه الر�ادي فعرّ  الذي، 1934 عام

 فإن لشومبیتر، و�النس�ة  )2(�األعمال، المرت�طة العمل�ات من وغیرها والتسو�ق اإلنتاج عمل�ات جم�ع في التقلید�ة
 هو كما شومبیتر و�ركز إضافي، منتج تحقیق إلى وصوالً  والمعالجة التنظ�م في وابداعاً  خلقاً  تتضمن الر�ادة
 إدار�ة نظم، مبتكرة إنتاج أسالیب ،جدیدة منتجات( :اآلتي �ه �عني الذي االبتكار، مفهوم على واضح

  ) 3().مستحدثة
 ووصف ذلك من أ�عد إلى الفكرة هذه نقل) 2005 – 1909( دروكر بیتر التجار�ة األعمال في الخبیر

 حصرها بینما. للتغیر السانحة الفرصة و�ستغل إل�ه، و�ستجیب التغییر، عن فعالً  ی�حث فرد �أنه الم�ادر
)Knight (المضمونة غیر المخاطرة لقبول االستعداد أنها في.)4 (  

 :هي مقاوالت�ةلل  أنواع ثالثة وهناك
 ؛ر�ح�ة ال اجتماع�ة خدمة مؤسسة إلنشاء صاحبها یهدف حیث: اجتماعي منظور من مقاوالت�ة 
 ؛المال عل�ه لیدر ر�حي مشروع إنشاء األعمال رائد هدف �كون  وهنا: اقتصادي منظور نم مقاوالت�ة 
 5(.ومبدعاً  مبتكراً  ق�اد�اً  وظ�فته في رائداً  األعمال رائد �كون  أن وهي: مؤسسي منظور من مقاوالت�ة (  

 لما الفرد تثماراس" �أنها الر�ادة والتقني المهني والتدر�ب التعل�م مناهج مصطلحات مسرد عرف عر��ًا،
 الر�ادي وعرف ،"تطو�رها ومواصلة وٕادارتها خاصة عمل مشار�ع بدء من تمكنه وقدرات مهارات من لد�ه یتوفر
  ) 6(."نظر �عد عن تتم مدروسة �م�ادرات و�قوم شيء ال من ما شيء تحقیق على القدرة لد�ه شخص" أنه على

                                                            
. أعمـال مـؤتمر الشـ�اب والتنم�ـة فـي ر�ادة األعمال في فلسطین: الخصائص والتحد�ات). 2012. (ازن ، موالعجلة، میرأبو مدهلل، س)1(

فلســطین، فلســطین. غــزة: الجامعــة اإلســالم�ة �غــزة. كل�ــة  -الجامعــة اإلســالم�ة �غــزة  -كل�ــة التجــارة  -فلســطین . . مشــكالت وحلــول 
 .3التجارة، ص

(2)Al-Btoush , Jomanah Mohammad. (2015).  The Relationship between Corporate Entrepreneurship and 
Sustainable Growth in Engineering Consultancy Companies, Master thesis, Amman Arab University, P26. 

 إلـى بإشـارة وحلـول مقترحـات: تبـوك في األعمال ر�ادة محددات). 2017. (هللا عبد ال�اقي بدع والزعار�ر، ،دمحم سعد حمدأ خم�س،)3(
 فلسـطین، - األ�حـاث ونشـر للعلـوم العر��ة المجلة مؤسسة - األ�حاث ونشر للعلوم العر��ة المجلة. 2014 عام في الر�ادة مشروعات

 .135، ص2ع ،3مج
 .4، صمرجع سابق). 2012، مازن. (والعجلةأبو مدهلل، سمیر، )4(
 أعمــال. الســعود�ة العر��ــة المملكــة فــي النســائ�ة األعمــال ر�ــادة واقــع). 2012. (نــا عبــد هللار  ،وأبــو نف�ســة ،لیلــك احمــد الصــفدي،)5(

 .37-36ص مصر، - اإلدار�ة للتنم�ة العر��ة المنظمة -) والس�اس�ة العامة الح�اة في العر��ة المرأة( ملتق�ات
 .4، صمرجع سابق). 2012، مازن. (والعجلةأبو مدهلل، سمیر، )6(
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 مع أو منفردا الخاص عمله فیها یبدأ جدیدة منظمة بإنشاء بنفسه نفسه اإلنسان تعكس الر�اد�ة أن یوظف
 )والر�اد�ة( الر�ادةف والتمیز، اإلبداع على والقدرة التفكیر في الحر�ة على المقاوالت�ة وتعتمد �ه، خاص عمل فر�ق

 هو �ما واإلت�ان االبتكار الجدیدة للمشار�ع �النس�ة: تعني الخصوص وجه على األعمال مجال وفي عامة،
  ) 1(.جدید

 التجار�ة الشخص�ة المغامرة نحو إیجابي اجتماعي اتجاه هو المقاوالت�ة ثقافة نشیر هنا الى مفهوم
 في تشترك العشر�ن القرن  أواخر في وازدهاراً  نمواً  شهدت التي فاالقتصاد�ات الر�ادي، النشاط و�دعم �ساعد
 العوامل من الر�اد�ة الثقافة وتعتبر. الر�اد�ة �الثقافة توصف أن �مكن التي الثقافة وهي األعمال، بثقافة تمتعها
 الر�اد�ة السلوك�ات وتقدر تشجع التي الثقافة أن حیث المقاوالت�ة، م�ادرات نحو األفراد اتجاهات تحدد التي المهمة

 في جذر�ة وابتكارات تغیرات حدوث إلمكان�ة الترو�ج في تساعد وغیرها واإلنجاز واالستقالل�ة، كالمخاطرة
 م�ادئ تعلم عبر المجتمع وتحفز المقاوالت�ة ممارسة تشج�ع الر�اد�ة الثقافة تتطلب أكثر و�وضوح ع،المجتم

   ) 2(.المحفزة س�اساتها خالل من المقاوالت�ة تدعم وحكومات المقاوالت�ة،
 المقاوالت�ة خصائص )2

ة. وعلى ذلك �مكن ن المقاوالت�ة "تمثل القدرة على استحداث عمل حر یتسم �اإلبداع و�تصف �المخاطر إ
  ) 3(:القول إن الر�ادة تفهم من خالل ثالثة أ�عاد مهمة هي

 اإلنتاج قض�ة مع للتعامل :تقلید�ة وغیر مألوفة غیر وممارسات �أفكار واإلت�ان واالبتكار الخلق 
 ؛المشكالت وحل واالستثمار

 الخاص األول ال�عد مع كبیر �حد مرت�ط ال�عد وهذا :مسؤولیتها وتحمل لها واالستعداد المخاطرة 
 ؛تقلید�ة وغیر مألوفة غیر بنشاطات والق�ام �االبتكار

 االستعداد مع المخاطرة مشاق تكبد من المرجوة األهداف وتحقیق أوالً  الوصول وتعني :االست�اق�ة 
 التي المكونات من العدید من تتشكل الر�اد�ة العمل�ة أن بوضوح �الحظ. المسؤول�ات لتحمل الكامل

 .المتاحة للموارد المرشد واالستغالل اإلبداع المخاطر، وجود الفرص، خلق: على ملتشت
  ) 4(:) على أن عناصر الر�ادة �مكن حصرها في2007یؤكد (و�لز، 
 السوق هو مجموعة من األفراد الذین لدیهم  :إنشاء أسواق جدیدة وفقا للمفهوم الحدیث للتسو�ق

هذا ما �سمى اقتصاد�ا �الطلب الفعال، فرواد األعمال هم أناس الرغ�ة والقدرة إلش�اع احت�اجاتهم، و 
مبدعون ومنشئون للموارد وللفرص فهم یخلقون عمالء و�ائعین وهذا ما یجعلهم مختلفي عن رجال 

 ؛األعمال التقلیدین الذي یؤدون الوظائف اإلدار�ة التقلید�ة مثل التخط�ط والتنظ�م وتحدید المهام

                                                            
 جامعـة مجلـة. الفندق�ـة المؤسسـات فـي الر�ـادة تحقیـق في ودورها اإلدار�ة المحاس�ة أسالیب). 2015. (أحمد د�اب هدىصالح، )1(

 .325ص ،37ع فلسطین، - والدراسات لأل�حاث المفتوحة القدس
 .628، صمرجع سابق). 2015. (علي فتحي دمحم ،وموسى ماشع، بن نایف بن منصور العتیبي،)2(
 .135، صسابق مرجع). 2017. (هللا عبد ال�اقي بدع والزعار�ر، ،دمحم عدس حمدأ خم�س،)3(
 .168 ، صمرجع سابق ).2014. (كمال أضواء ،والجراح عاصى، رأفت العبیدى،)4(
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 فرواد األعمال ال یرضون أبدا �المصادر التقلید�ة أو المتاحة للمواد،  :مواداكتشاف مصادر جدیدة لل
لذلك ولطب�عتهم االبتكار�ة فإنهم �عملون على اكتشاف مصادر جدیدة للمواد ل�حسنوا شركاتهم في مجال 

 ؛دةاألعمال، فهم �ستط�عون تطو�ر مصادر جدیدة للمواد لها میزة تنافس�ة من حیث النقل والتكلفة والجو 
 إن رواد األعمال هم المنظمون والمحددون لمعظم عناصر اإلنتاج، مثل  :تحر�ك الموارد الرأسمال�ة

األرض والعمال ورأس المال فهم �مزجون عناصر اإلنتاج هذه لخلق �ضائع وخدمات جدیدة فالموارد 
ینات والم�اني والموارد الرأسمال�ة تعني المال ومع ذلك فإن الموارد المال�ة في علم االقتصاد تمثل الماك

الماد�ة األخرى المستخدمة في اإلنتاج فرواد األعمال لدیهم االبتكار والثقة في النفس التي تمكنهم من 
 ؛تجم�ع وتحر�ك رؤوس األموال إلنشاء أعمال جدیدة أو توس�ع أعمال قائمة

 ة عن كونها مبتكرة. إن الصناعات الجدیدة والمنتجات الجدیدة تكون �عید :تقد�م تكنولوج�ا جدیدة
فرواد األعمال �حسنون استغالل الفرص إلنشاء أعمال جدیدة وتحو�لها إلى مكاسب، لذلك فهم �قدمون 
أش�اء جدیدة ومختلفة �عض الشيء، حیث أن الروح الر�اد�ة تساهم �قوة في تحدیث االقتصاد، ففي كل 

ذه المنتجات والتكنولوج�ا تهدف إلش�اع عام نرى منتجات وتكنولوج�ا جدیدة تبدأ �الظهور، حیث أن كل ه
 .االحت�اجات ال�شر�ة �طر�قة مناس�ة وجمیلة

 حیث أن أكبر موفر لفرص العمل هو القطاع الخاص إذ أن مالیین فرص  :خلق فرص عمل جدیدة
العمل تقدمها المصانع وصناعة الخدمات والشركات الزراع�ة و�عض األعمال الصغیرة والمتوسطة، حیث 

رص عمل ضخمة تكون لها مضاعفات وتأثیرات تسرع من نمو االقتصاد ككل، فمز�د من أن خلق ف
الوظائف �عني المز�د من الدخل وهذا یز�د الطلب على ال�ضائع والخدمات و�التالي یز�د اإلنتاج و�التالي 

 .یز�د الطلب على الوظائف مرة أخرى 
 الصغیرة والمشار�ع المقاوالت�ة بین الفرق )3
 

 الصغیرة (المؤسسات) االختالف بین المقاوالت�ة واألعمال: أوجه )1( جدول رقم
 األعمال الصغیرة المقاوالت�ة 

 تولید دخل مستمر ومرضي لصاح�ه  إنشاء ثروة دائمة ومستمرة  مقدار خلق الثروة

 سرعة بناء الثروة
یبني ثروته خالل زمن ق�اسي ال یتجاوز  

 خمس إلى عشر سنوات
اة صاحبها وفق تبني ثروتها عادة عبر ح� 

 وقت زمني طو�ل

 المخاطرة
تتمیز �المخاطرة العال�ة، و�عتبرها الثمن  

 الذي یدفعه مقابل الثراء
تنظر للمخاطرة على أنها شيء یجب  

 التخلص منه

 االبتكار واإلبداع
تتصف �االبتكار واإلبداع و�حقق لها المیزة  

 التنافس�ة المستد�مة
 ینظر إل�ه أنه شيء یجب تجن�ه 

- دراسات. عنا�ة �مدینة األعمال ر�ادة تعز�ز في المشروعات حاضنات أثر). 2015. (ابر مهديج مهدي،: صدرالم
 .93، ص35ع الجزائر،
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  ) 1(:الصغیرة من خالل اآلتي واألعمال (المؤسسات)�مكن توض�ح الفرق بین مفهومي المقاوالت�ة 
  خل مستمر وُمرضي لصاح�ه یتجاوز المشروعات الصغیرة تهدف إلى تولید د الثروات:مقدار خلق

التوظیف التقلیدي، أما المقاوالت�ة فتهدف إلى إنشاء ثروة مستمرة ودائمة یتجاوز مداها األحالم ال�س�طة 
 ؛إلى بناء الثراء الكبیر

  المشروعات الصغیرة تبني ثروتها عادة عبر ح�اة صاحبها وفق وقت زمني طو�ل،  الثروة:سرعة بناء
الر�اد�ة یبینها رائد األعمال خالل زمن ق�اسي في ح�اته العمل�ة ما بین خمس إلى  في حین أن الثروة

 ؛عشر سنوات
 :المقاوالت�ة معدل المخاطرة فیها عال �اعت�ارها الثمن المتوقع لرائد األعمال أن یدفعه، و�غیر  المخاطرة

 ؛المخاطرة فإن الر�ادة تزول وتكون مشروعًا صغیراً 
 صف المقاوالت�ة �االبتكار واإلبداع وتحو�ل األفكار إلى منتجات أو خدمات مر�حة االبتكار واإلبداع: تت

  .المیزة التنافس�ة المستد�مة التي تحقق الثروة �حقق للمقاوالت�ةوتمثل ق�مة مضافة، هذا االبتكار واإلبداع 
 المقاوالت�ة دراسة مداخل )4

لتي تمكن المنظمات من التمیز في أدائها، إذ تعد ر�اد�ة األعمال مصدرًا من مصادر المیزة التنافس�ة ا
إن إدراك المهارات الجدیدة والمعرفة الالزمة لق�ادة العمل المنظمي نحو التجدد والتطور یتطلب مداخل لدراسة 

    ) 2(:المقاوالت�ة وهذه المداخل، تشمل
التنم�ة االقتصاد�ة التي طرحت في االقتصاد الحدیث في نظر�ة  �المقاوالت�ةظهر االهتمام  :المدخل االقتصادي -

هم جوهر التنم�ة االقتصاد�ة، فهم الذین یخلقون التغییرات ضمن  رواد األعمالعلى ان  أكدت) التي 1911سنة (
التنظ�م�ة الجدیدة،  واألشكالالجدیدة،  اإلنتاجاالقتصاد من خالل تقد�م المنتجات والخدمات الجدیدة، وطرائق 

 ؛تعمال مصادر تجهیز جدیدةالجدیدة، واس األسواقوفتح 
أهم�ة  Collins) و (Mcclelland ترجع جذور ظهور هذا المدخل عندما ناقش): االجتماعي-النفسي(المدخل  -

لألفراد كمسب�ات لألعمال الر�اد�ة وهناك عوامل اجتماع�ة وخصائص یتأثر بها  )االجتماع�ة-النفس�ة(العوامل 
السلوك  أوتعیق األعمال الر�اد�ة  أووالق�م والثقافة التي تدعم  المح�ط االجتماعي والمعاییر االجتماع�ة

 المقاوالتي؛
تقوم المنظمات على وفق هذا المدخل بتطو�ر وتحسین منتجاتها وخدماتها استجا�ًة  :مدخل السلوك الر�ادي -

 الر�اديللسلوك  نموذجاً ) 1999( عام (Thompson) للتغیرات والمستجدات البیئ�ة والتنافس�ة. وفي هذا الصدد قدم
للمنظمات، إذ �شیر على وفق هذا النموذج إلى وجود الفرص والتهدیدات في البیئة التنافس�ة المضطر�ة، 
والر�ادیون �ستجیبون لالضطرا�ات البیئ�ة، وعدم التأكد، محاولین تأس�س موقف استراتیجي قوي من خالل تمییز 

ق�مة للز�ائن، وفي الوقت نفسه یجب علیهم أن �كونوا مت�قظین  ةإلضافالفرص الجدیدة، واستغاللها قبل المنافسین 

                                                            
 مـن تفعیلهـا وآل�ـات حائل بجامعة األعمال ر�ادة ثقافة واقع). 2016( علي مصطفى یوسف هشام والعر�ي، دمحم، بن راشد لحمالي،)1(

 .399، ص76ع السعود�ة، - النفس وعلم التر��ة في عر��ة دراسات. التدر�س�ة الهیئة نظر ةوجه
 اإلشــارة مــع األعمــال منظمــات فــي الر�ــادة) Business Entrepreneurship( األعمــال ر�اد�ــة). 2013. (حســین علــي ،م�ســون )2(

 .398-396ص ،2ع ،21مج لعراق،ا -) االنسان�ة العلوم( �ابل جامعة مجلة. نظري  �حث: الدول �عض لتجر�ة
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لتمییز التهدیدات المحتملة واالستجا�ة للتقل�ات البیئ�ة. وهناك متغیرات مرت�طة م�اشرًة �سلوك المنظمة الر�اد�ة 
رفة التنظ�م�ة ونشاطاتها مثل اإلستراتیج�ة واله�اكل التنظ�م�ة واألداء. و�میل السلوك الر�ادي إلى تشج�ع المع

 ؛والمشاركة فیها عبر المنظمة والتي تعد مصدرًا مهمًا للمیزة التنافس�ة
�سمى �مدخل التوجه نحو التغییر، اذ یتطلب (الرؤ�ا الر�اد�ة) في سعي  أنو�مكن  :مدخل المنظمة المتعلمة -

رائق المالئمة للمنافسة، المتوقع ومساعدة العاملین على المشاركة في ك�ف�ة وضع الط األداءالمنظمة لتحقیق 
المكافآت كعنصر مهم  أ�ضامن خالل االبتكارات، و�تطلب للمنظمة) فر�ق (المخاطرة الجدیدة  أسلوبو�تطلب 

في الدافع�ة للتحسین و�تطلب القدرة على تقبل المخاطرة �التوجه نحو التغییر المطلوب للوصول إلى المنظمة 
 ؛المتعلمة

یؤدي القادة على وفق هذا المدخل ادوارًا فاعلة ومؤثرة لضمان امتالك المنظمة  االستراتیج�ة:مدخل الق�ادة  -
ونظام مكافآت لضمان تحفیز  إدار�ةرؤ�ا واضحة ومفهومة وموجهة ومدعومة به�كل تنظ�مي مالئم وثقافة 

 ؛المستخدمین والتزامهم
تر�د  أین أوالموذج تحدد المنظمة على وفق هذا الن :مدخل التوجه الر�ادي �االستفادة من القدرات والموارد -
الجهود الر�اد�ة للمنظمة ستكون موجهة نحو خدمات  أن�كون مستواها من الكثافة الر�اد�ة، وتحدد هل  أن

جدیدة، ومن ثم تحدد الموقع الذي تر�د أن تكون ف�ه القائدة لإلبداع مقابل التا�عة  أسواقنحو  أوجدیدة 
الذین  واألفرادسة مصادر وعمل�ات االكتشاف والتقی�م واستغالل الفرص لإلبداع. فمجال الر�ادة یتضمن درا

حد من رأس  أدنىیجب على الر�ادیین االنتفاع من القدرات والموارد التي تحت تصرفهم مع  إذ�قومون بذلك، 
 ألنشطةادعم اإلدارة �شیر إلى استعداد المدیر�ن لتسهیل وتشج�ع  أنحد من الع�قر�ة واالرتجال.  وأقصىالمال 

إلى صحة االعتقاد �أن العاملین �متلكون حر�ة تحدید الفعال�ات  أ�ضاوالفعال�ات الر�اد�ة في المنظمة. وتشیر 
الوقت الكافي لتبني  األفرادالجدیدة والمبدعة یتطلب منح  األفكارعملهم �أن تبني  �أداءالمرت�طة  واألنشطة

معقوًال للسماح �الوقت الكافي لإلبداع والعمل  العملبء �كون ع أنوٕانضاجها. وهناك حاجة إلى  األفكارهذه 
العمل والمداوالت الجادة بین الفرد ومسؤوله  وٕاجراءاتالمرونة في قواعد  .األمدعلى حل المشكالت طو�لة 

 .الر�اد�ة لألعمالالم�اشر، ضرور�ة 

 الر�اد�ة والمنظمة) األعمال رائد( المقاول: ثان�اً 
 )عمالاأل رائد( المقاول تعر�ف )1

 ومع ذلك إلیها یتعرض أن �مكن التي المخاطر وقبول مختلف الم�ادرة بروح رائد األعمال سلوك یتمیز
 �التجدید �قوم الذي الفرد هو الر�ادي فان عام �شكل و. واالجتماع�ة االقتصاد�ة اآلل�ة تنظ�م إلى یلجا فهو

  ) 1(.جدیدة أشكال ذات خدمات و منتجات تقد�م خالل من األسواق في والتغییر
 وٕادارة تنظ�م �ستط�ع الذي الشخص نهأ على الر�ادي عرف )Merriam Webster,1998( قاموسفي 

 مـا یتوسـط او �أخـذ الذي هو الفرنس�ة اللغة في الر�ادي أن إلى (Peggy, 2000) أشار وقد . األعمال في المخاطر

                                                            
 التنم�ـــة مخبـــر - ال�شـــر�ة والتنم�ـــة االقتصـــاد مجلـــة. الصـــناع�ة المؤسســـة فـــي والر�ـــادة اإلبـــداع). 2011. (فر�ـــد وآخـــرون  كورتـــل،)1(

 .5-4، ص4ع الجزائر، - البلیدة دحلب سعد جامعة -وال�شر�ة  االقتصاد�ة
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 على والعمل المخاطرة أخذ على القدرة وكذلك �ون،والز  المورد بین ما موقع أخذ على القدرة ولد�ه شیئین بـین
  ) 1(.اإلنتاج�ة من اعلي مستوى  إلى ادني مستوى  من الموارد تحو�ل

 االقتصاد�ة الكفاءة ولتحسین الق�مة، لخلق الفرص �حددون  الذین أولئك بوصفهم الر�ادیین تحدید �مكن
 عالقة جوهري  و�شكل یتضمن الذي التغییر لكذ واجتماعي، اقتصادي تغییر حتمي نحو وعلى عنها ینجم والتي
 الداخلي الرضا: مثل مختلفة �أشكال الق�مة تلك إدراك �اإلمكان حیث والمجتمع، الر�ادیین بین مت�ادلة تأثیر

 خالل من لألعمال جدیدة فرصاً  و�نقل �میز شخص �أنه( الر�ادي وأشار إلى األعمال، ونمو واالستقالل والمالي
 والم�ادأة الم�ادرة روح من �أخذ الذي الشخص �أنه: الر�ادي تعر�ف �مكن ذلك، ضوء في .)یدةجد مشار�ع تأس�س

 واستغالل وتحدید توفیر إلى و�هدف الر�ادي الفعل �عزز ر�ادي كسلوك واالستقالل�ة والتفرد واإلبداع والمخاطرة،
 التنافس�ة المیزة لتحقیق وذلك والناشئة القائمة الر�اد�ة المنظمات بین للمنظمة التنافسي المركز لتدع�م الفرص

  ) 2(.المستدامة
 )األعمال رائد(المقاول  خصائص )2

  :بخصائص معینة تمیزه عن غیره من األفراد وأهم هذه الخصائص هي المقاولیتمیز 
 �ةبدا من تكون  والتي المخاطرة من معینة درجة ف�ه �كون  ما عادة جدید �مشروع الق�ام نإ :للمخاطرة االستعداد -

 إلنجازه الالزمة األموال من معین جزء وتخص�ص المشروع انجاز إلى المشروع تمو�ل خالل من المشروع
 یتمیز ما وعادة معینة مخاطر لتحمل واالستعداد المیل یزداد النجاح في الرغ�ة درجة زادت كلما انه والمالحظ
 .جدیدة وخدمات منتجات وتقد�م النجاح في القو�ة لرغبته نتیجة المخاطرة إلى المیل إلى الر�ادي

 في بدرجة �عمل فهو لذلك بدقة إلیها الوصول یر�د التي األهداف �معرفة الر�ادي یتمیز :النجاح في الرغ�ة  -
 �قوم الذي والنشاط للوظ�فة كبیرة والمسؤول�ة أهم�ة درجة حیث العادي الفرد من أكبر درجة و�ملك النجاح تحقیق

 فهو ثم ومن اآلخر�ن من أفضل �شكل معها والتعامل المختلفة المشاكل حل على لقدرةوا �النفس الثقة الر�ادي بت
 فیها تقع أن �مكن التي األخطاء من المس�قة معرفته من �الرغم ناجحا نشاطه تجعل إن اجل من التحدي �قبل
 النجاح تحقیق ضر��ة من جزء هو الخطأ أن لعلمه لذلك وذلك

 النجاح حلقات من حلقة هو الفشل �ان علم على وهم متشائمین غیر فهم لتفاؤلا إلى الر�ادیون  �میل :التفاؤل -
 تحقیق على �ساعد التفاؤل ثم ومن االیجابي التفكیر إلى السلبي والتفكیر نجاح إلى الفشل هذا تحو�ل و�مكن
 )3( .النجاح

  ) 4(ال:وجدت �عض السمات التي تر�ط برواد األعم مقاوالت�ةلل�عض الدراسات الموثقة 

                                                            
 فـي االتصـاالت لشـركات األداء وتحسـین التنافسـ�ة المیـزة تحقیـق فـي ودورهـا الر�ادة استراتیج�ات ).2005( .خلـف �الل، سكارنة)1(

 .29، ص2004األردن،  العل�ا، للدراسات العر��ة عمان جامعة -أطروحة دكتوراه غیر منشورة . 2005 - 2004 األردن
 اسـتطالع�ة دراسـة: االسـتراتیجي التوجـه مـع العالقـة منظـور مـن الر�ـادة اسـتراتیج�ة تعز�ز إمكان�ة). 2013. (هللا عبد سعید دمحم،)2(

 ع، 35 مـج العـراق،- الرافـدین تنم�ـة. نینـوى  فـي والمسـتلزمات الطب�ـة األدو�ـة لصـناعة العامـة الشـركة فـي المدیر�ن من عینة آلراء
 .270، ص112

 .12، صمرجع سابق ).2011. (بجیري ل ،ونصیرة ،ر�دف رتل،كو )3(
. مجلــة مركــز المملكــة العر��ــة الســعود�ة فــيمعالجــة ال�طالــة  فــير�ــادة األعمــال وأثرهــا ). 2015. (حســن دمحم لعبــد الجلیــإدر�ــس، )4(

 .678، ص55ع ،19مصر، مج - اإلسالميهللا كامل لالقتصاد  صالح عبد
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- David McClelland (1961)   وصف رائد األعمال �أنه شخص تحركه الحاجة إلنجاز شيء ورغ�ة
 ؛شدیدة في إضافة شيء للح�اة

رائد أعمال وخلصا إلى النتیجة اآلت�ة أهم صفاتهم  150فقد درسا حوالي  Moore (1970)و Collins أما -
ت�اجهم إلى االستقالل�ة واإلنجاز. وهم نادرًا ما یدفعهم اح (الشدة والصال�ة، مراعاة مصالحهم (برجماتیین

 ؛�سعون للحصول على السلطة
یرى رائدي األعمال كالزئبق، محبین لألفكار الجدیدة، مفكرون، مخططون،  Bird (1992) بینما یرى  -

 ؛�حسنون التصرف. أنهم �قتنصون الفرص، مبدعون، غیر عاطفیون 
أن رائدي األعمال یتفاءلون جدًا في عمل�ة اتخاذ   Dunkelberg و  Wooو  Cooper (1988) بینما یرى  -

% �عتبرون نسب نجاحهم الشخص�ة أكبر 81رائد أعمال تبین أن  2994القرار. ففي دراسة أجر�ت على 
 ؛10من  10یرون أن احتماالت نجاحهم هي  %33% ومن الملحوظ أن 70من 
- Busenitz  وBarney (1997) ؛ن �الثقة الشدیدة في النفساألعمال یتمیزو  رائديوضحا أن أ 
أنه یوجد أر�ع أنواع من رائدي األعمال وهم: المبتكر، المبتكر المجمع، المروج  Cole (1959) بینما وجد -

 .شدید التفاؤل، مؤسسي المؤسسات. هذه األنواع ال عالقة لها �الشخص�ة ولكن لها عالقة بنوع الفرصة
ر�ادي هي خصائص إیجاب�ة تتسم �النشاط والقدرة من الواضح أن الخصائص النمط�ة التي ترسم لل

والتطلع إلى النجاح، وٕان هناك دورًا ممیزًا لل�احثین في التنوع واإلسهاب في تحدید خصائص الر�ادي، والجدول 
 :یبین خصائص الر�ادي من وجهة نظر �عض وال�احثین الموالي

 ن الكتاب وال�احثینخصائص الر�ادة الشخص�ة حسب آراء مجموعة م  ):2رقم (الجدول 

 الرؤ�ة المرونة المعرفة

استغال 
 ل

 الفرص

تحمل 
 المخاطر

 اإلبداع الم�ادرة

 

  √ √  √ √ Mishra2002 
(www.ruddfoundation.org ) 

 √  √ √   Daft,2003 
  √ √  √ √ Robert and et.al,2005 
  √ √ √  √ Mckenna,2006 
  √ √   √ Abdullah,2008 
   √ √  √   Abass,2009 

√ √    √ √ 
Goldsmith 

(www.web.extension.u)iuc.edu/ 
) 

ة استطالع�ة ور تقانة المعلومات واالتصاالت في تعز�ز الر�ادة الشخص�ة: دراس). د2012. (��ع علي، ر �ازكر : المصدر
 .93، ص108ع  ،34 ،العراق، مج-تنم�ة الرافدین  ،آلراء عینة من مدراء المنظمات الصناع�ة في محافظة نینوى 

 
 
 
 

 ألهم هذه الخصائص: وف�ما �أتي شرح 

http://www.ruddfoundation.org/
http://www.web.extension.u)iuc.edu/
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وهي من أهم خصائص وسمات الر�ادي و�كون إبداع الشخص الر�ادي في عدة أشكال مثل إنتاج سلع  :اإلبداع -
، إدخال طرائق إنتاج جدیدة، فتح أسواق جدیدة، إیجاد مصادر تمو�ل بدیلة، وصف طر�قة أو خدمات جدیدة

 ؛وغیرها تنظ�م�ة جدیدة،
إن األشخاص الر�ادیین �ستط�عون الحصول على میزة من خالل استغالل الفرص المتاحة  :استغالل الفرص -

ة. فالشخص الر�ادي �كتشف الفرص �سبب والمتمثلة �التغیر المستمر لحاجات الز�ائن إلى منتجات وخدمات جدید
حصوله على المعلومات وحسن استخدامها على نحٍو أفضل من اآلخر�ن و�المقارنة مع أشخاص حصلوا على 

 ؛المعلومات نفسها
تعّد الرؤ�ة الواسعة وال�عیدة المدى من الخصائص المهمة للر�ادي فهي تجعلهم یتنبؤون �المستقبل : الرؤ�ة  -

وٕان الرؤ�ة تعبر عن مجموعة  ملون على جعله حق�قة واقعة من قبلهم أو من قبل اآلخر�نو�حلمون �ه، و�ع
المهارات الفكر�ة والخاصة أو امتالك المعرفة والجوانب العلم�ة والتخط�ط�ة واستناده وارتكازه على األطر 

 )1(.لى أسس الرشد والعقالن�ةوالمفاه�م العلم�ة والمعرف�ة والقدرة على تحدید الس�اقات والنظم وص�اغة األهداف ع

 األسواق في والمشاركة جدیدة فرص واستغالل توقع خالل من الم�ادرة اتخاذ" أساسي نحو على تشمل الم�ادرة: -
 خاللها من تتفوق  لألسواق جدیدة عروض تقد�م على القدرة المنظمة منح في الم�ادرة استراتیج�ة وتساعد، الناشئة

 :خالل من للمنظمة الر�ادي الفعل و�ظهر المنافسین، على
 لها الر�اد�ة التحت�ة البن�ة إقامة لها، مالئمین ألفراد اخت�ار المنظمة، رؤ�ة تطو�ر: العل�ا اإلدارة 
 ).الثقافة النظم، اله�كل،(
 للحاجات الم�ادرات هذه تكییف على تعمل الر�اد�ة، الم�ادرات تمنح أو تسمح: الوسطي اإلدارة 

 بتنفیذ الشروع لها، الالزمة الموارد وجمع وتحدید الم�ادرات هذه بتطو�ر الهتماما المنظم�ة، والخصائص
 هي( الم�ادأة أن أعاله المفاه�م ضوء في و�تضح. الر�اد�ة الم�ادرات هذه عن الناتجة المشار�ع

 اتالمنظم بین التنافسي مركزها تدع�م في وتسهم المنظمة، في الر�اد�ة األنشطة تعزز فعالة استراتیج�ة
 ).والناشئة القائمة الر�اد�ة،

 مؤكدة غیر المستقبل�ة النتائج ف�ه تكون  ر�ادي كسلوك المخاطرة �اتخاذها الر�اد�ة المنظمات تتمیز: مخاطرةال -
 النفس�ة، المال�ة، المخاطرة ومن ضمنها متنوعة نفسها المخاطرة تكون  أن و�مكن عال�ة، بدرجة مضمونة غیر أو

 �أنها المخاطر أخذ استراتیج�ة إلى و�شار). األعمال ومخاطر الشخص�ة المخاطر(: عن فضالً ، االجتماع�ة
 �عني المخاطر أخذف واالنت�اه والحكم التحلیل في الر�ادي قدرة على �عتمد اإلدراك وهذا للبیئة، الشخصي اإلدراك

  ) 2(.ما مشروع وٕادارة إنشاء عند المحسو�ة الفرص استغالل
 ألعمالا برواد المنوطة األدوار )3

 : طلعوا بها، نذكر منها ما یليضإن لرواد األعمال الكثیر من األدوار التي ین�غي أن �

، وفقًا للمفهوم الحدیث للتسو�ق، السوق هو مجموعة من األفراد الذین لدیهم الرغ�ة والقدرة إنشاء أسواق جدیدة -
عمال هم أناس مبدعون ومنشئون للموارد وهذا ما �سمى اقتصاد�ًا �الطلب الفعال، فرواد األ .إلش�اع احت�اجاتهم

                                                            
 .100، صمرجع سابق). 2012زكر�ا، ر��ع علي. ()1(
 .273-272، صمرجع سابق). 2013. (هللا عبد سعید دمحم،)2(
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والفرص فهم یخلقون عمالء و�ائعین وهذا ما یجعلهم مختلفي عن رجال األعمال التقلیدیین الذین (أي رجال 
 ؛األعمال) یؤدون الوظائف اإلدار�ة التقلید�ة مثل التخط�ط والتنظ�م وتحدید المهام

یرضون أبدًا �المصادر التقلید�ة أو المتاحة للمواد. لذلك فرواد األعمال ال  :اكتشاف مصادر جدیدة للموارد -
ولطب�عتهم االبتكار�ة، فأنهم �عملون على اكتشاف مصادر جدیدة للمواد ل�حسنوا شركاتهم. في مجال األعمال، 

 .فهم �ستط�عون تطو�ر مصادر جدیدة للمواد تمت �میزة تناقص�ة من حیث النقل والتكلفة والجودة

فرواد األعمال هم المنظمون والمحددون لمعظم عناصر اإلنتاج، مثل األرض  :الرأس مال�ة�حركون الموارد  -
والعمال ورأس المال. فهم �مزجون عناصر اإلنتاج هذه لخلق �ضائع وخدمات جدیدة. الموارد الرأسمال�ة، من 

الماكینات والم�اني والموارد وجهة نظر ل�مان، تعني المال. ومع ذلك فإن الموارد المال�ة، في علم االقتصاد، تمثل 
فرواد األعمال لدیهم االبتكار والثقة في النفس التي تمكنهم من تجم�ع  .الماد�ة األخرى المستخدمة في اإلنتاج

  ) 1(.وتحر�ك رؤوس األموال إلنشاء أعمال جدیدة أو توس�ع أعمال قائمة
كونهم مبتكر�ن وأخذهم للمخاطرة  صناعات جدیدة ومنتجات جدیدة. �عیدة عن :تقد�م تكنولوج�ا جدیدة -

�مسئول�ة، فرواد األعمال �حسنون استغالل الفرص إلنشاء أعمال جدیدة وتحو�لها إلى مكاسب. لذلك فهم �قدمون 
وفي كل عام نرى  .أش�اء جدیدة ومختلفة �عض الشيء. مثل هذه الروح الماد�ة تساهم �قوة في تحدیث اقتصادنا

هذه المنتجات والتكنولوج�ا تهدف إلش�اع االحت�اجات ال�شر�ة �طر�قة مناس�ة  منتجات وتكنولوج�ا جدیدة. كل
 ؛وجمیلة

حیث أن أكبر موفر لفرص العمل هو القطاع الخاص فإن مالیین فرص العمل  :خلق فرص عمل جدیدة -
مثال تقدمها المصانع وصناعة الخدمات والشركات الزراع�ة و�عض األعمال الصغیرة والمتوسطة. فعلى سبیل ال

وآخرون یوظفون آالف العاملین. و�المثل فإن شركات   Robinsonو  Uniwideو  SMفإن المتاجر الكبرى مثل 
یخلقون فرص عمل كثیرة. خلق فرص عمل ضخمة مثل  Soriano ومجموعة شركات  Ayalaو SMC كبرى مثل

ني المز�د من الدخل وهذا یز�د هذه لها مضاعفات وتأثیرات تسرع من نمو االقتصاد ككل. فمز�د من الوظائف �ع
 )2(.الطلب على ال�ضائع والخدمات و�التالي یز�د اإلنتاج. و�التالي یز�د الطلب على الوظائف مرة أخرى 

 الر�اد�ة المنظمةتعر�ف  )4

 اإلبداع،( هما متمیزان �عدان لها والتي التنظ�مي التجدید �عمل�ة تقوم التي هي الر�اد�ة المنظمة إن
 االكتشاف على القدرة تمتلك التي المنظمة تلك �أنها: الر�اد�ة المنظمة وتوصف ،)راتیجياالست والتجدید

 Wolcott( و�قترح. جدیدة كینونة حالة إلى جزئ�اً  أو كل�اً  المنظمة نقل و�التالي للفرص، المتواصل واالستغالل

and Lippitz, 2007( الر�اد�ة للمنظمة نماذج أر�عة: 
 الفرص مستغل أنموذج )Opportunist Model(؛ 
 الممكن أنموذج) .Enabler Model(؛ 
 المدافع أنموذج) .Advocate Model(؛ 

                                                            
 مصــر، - والتجــارة المــال مجلــة. المســتدامة التنم�ــة إلــى الطر�ــق: الصــغیرة والمشــروعات األعمــال ر�ــادة). 2015. (بري صــ فــل،نو )1(

 .10-9، ص556ع
 .681-680، صمرجع سابق ).2015. (حسن دمحم الجلیل عبدإدر�س، )2(
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 المنتج أنموذج) .Producer Model(.)1 (  
 الر�اد�ة المنظمة خصائص )5

  ) 2(:تمتاز المنظمات الر�اد�ة �مجموعة من الخصائص والسمات �مكن توض�حها كما یلي
 من إال ذلك �أتي وال الر�اد�ة، المنظمات سمات أبرز من واغتنامها لفرصا تحدید �عد :وتقی�مها الفرص تحدید -

 كما. فعالة تسو�ق�ة نظم عبر ذلك و�تم السوق، في وتوقعاتهم ورغ�اتهم الز�ائن لحاجات المستمرة المتا�عة خالل
 علیها المترت�ة والمخاطر العائد بین والموازنة ق�متها وٕادراك ومدتها أس�ابها معرفة على الفرص تقی�م �ساعد

 ؛منها المختلفة المزا�ا لتحقیق بها األفراد یتمتع التي والمهارات
 التي الفرص تحدید في التوسع على بناءً  األعمال لخطة تطو�راً  الر�اد�ة المنظمات تجري  :األعمال خطة تطو�ر -

 تلك لطب�عة الشاملة ةالرؤ� توضح الخطة وهذا وتنفیذها، الر�اد�ة األعمال تطو�ر في المراحل أصعب من تعد
 ؛المنظمة بها تقوم سوف التي األعمال

 دق�قة ومعرفة المتاحة، ومواردها قدراتها عن واضحة رؤ�ة الر�اد�ة المنظمات تمتلك :الالزمة الموارد تحدید -
 ؛المتاحة الفرص الغتنام إل�ه تحتاج وما وٕامكان�ات موارد من لدیها ما بین الفجوة �مقدار

 خالل من بنجاح، أهدافها �حقق �ما أعمالها إلدارة مناس�اً  أنموذجاً  الر�اد�ة المنظمات نتهجت :المشروع إدارة -
 أنشطتها على رقابي نظام وتطبیق تواجهها التي المشكالت ومعرفة النجاح ذلك إلى المؤد�ة العناصر إبراز

 .إنجازها المطلوب األهداف تنفیذ حسن لضمان
 االقتصاد�ة التي تت�حها المقاوالت�ة ثالثًا: اآلثار التنمو�ة والمزا�ا

 للمقاوالت�ة التنمو�ة اآلثار )1

أص�حت األنشطة الر�اد�ة من العناصر الهامة في أي منظمة، وكان للنشاط الر�ادي أثر على التنم�ة 
وهناك العدید من الطرق التي تؤثر فیها المقاوالت�ة على النمو . دولة على مستوى  36�صفة عامة في حوالي 

صادي، فبإمكان رواد األعمال تقد�م إبداعاتهم الهامة وغزو األسواق �منتجاتهم الجدیدة أو عمل�اتهم اإلنتاج�ة، االقت
ورفع كفاءة المنتجات والخدمات بز�ادة المنافسة، وتلب�ة االحت�اجات الفعل�ة للعمیل من خالل تنوع المنتجات 

% 99,7لر�اد�ة والصغیرة في أمر�كا تشكل ما نسبته تشیر الدراسات إلى أن األعمال ا. والخدمات في األسواق
من عدد الشركات الكل�ة، وهي توظف نصف العمالة في القطاع الخاص. كما أن األعمال الصغیرة تولد ما 

وتمثل  % من الناتج المحلي اإلجمالي50% من الوظائف الجدیدة سنو�ًا. وتسهم في أكثر من 80ــ  60نسبته 
% في 65وأن دورها یتعاظم في مجالین مهمین هما إنشاء الوظائف �ما نسبته  من صادرات أمر�كا. 97%

% من 95صناعة مختلفة، ونس�ة  362% من إبداعات 55األعمال الصغیرة، وفي مجال اإلبداع �ما نسبته 
   ) 3( وازدهار.اإلبداعات الكل�ة الجذر�ة، كما أن األعمال الر�اد�ة في �اقي دول العالم �ازد�اد 

                                                            
 .271-270، صمرجع سابق). 2013. (عبد هللا سعید دمحم،)1(
 شــركات مــن عــدد فــي میدان�ــة دراســة: األعمــال منظمــات فــي والر�ــادة اإلبــداع بــین العالقــة). 2009. (علــي ســر�ع توفیــق �اســردة،)2(

 .78، ص4 ع ال�من، - واالقتصاد�ة اإلدار�ة العلوم مجلة. ال�من�ة الغذائ�ة الصناعات
 .402، صمرجع سابق). 2016، هشام یوسف مصطفى علي (والعر�يلحمالي، راشد بن دمحم، )3(
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 النظر یجب الر�ادة فمفهوم األفراد، طر�ق عن تقدم التي الثروة تراكم لتأمین دینام�ك�ة عمل�ة الر�ادة رتعتب
 المتطورة الدول في �كون  إذ النام�ة، والدول المتقدمة الدول بین المفهوم في ت�این نجد ألننا المرونة ب�عض إل�ه

 عمالً  و�نشئ و�خاطر والتحرك الم�ادرة روح �أخذ من فإن النام�ة الدول في أما. والتفرد �االختراعات مرت�ط
 تلخ�ص و�مكن. ر�اد�اً  �أنه واالجتماع�ة، االقتصاد�ة التنم�ة أهداف في المساهمة على خالله من �عمل جدیدًا،

 :یلي �ما عام �شكل واالجتماع�ة االقتصاد�ة التنم�ة في الر�ادة دور
 اإلنتاج�ة؛ مستوى  رفع 
 جدیدة؛ عمل فرص خلق 
 الر�ادیین؛ إبداع مجاالت لت�این نظراً  اإلنتاج تنو�ع في مساهمةال 

 الخارج�ة والبیئة المحل�ة للبیئة الواع�ة الدق�قة المعرفة خالل من وذلك المنافسة على القدرة ز�ادة 
 بإیجاب�ة؛ معها والتفاعل خاللها من العمل أسالیب وتطور
 التكنولوج�ا؛ نقل 
 االقتصاد�ة؛ ر�عالمشا في اله�كلة وٕاعادة لتجدید 
 1( .جدیدة أسواق إیجاد (  

وتنهض المقاوالت�ة أ�ضا �الدول والمجتمعات من مستوى الفقر إلى مستو�ات اجتماع�ة واقتصاد�ة أخرى 
الر�ادة  أن (Branson,R, 2008) وقد زعم  .ممرض�ة، وقد تنهض بها أ�ضا إلى مصاف الدول األكثر ثراء فى العال

نام�ة في آس�ا وأخرجتها من حالة الفقر التي كانت عل�ه، فالمقاوالت�ة هي أداة لقهر هي التي نهضت �الدول ال
أل�عد من ذلك بوصف الر�ادة �أنها الشيء الذي مكن نظام رأس  )Schramm( الفقر والركود االقتصادي. وقد ذهب
  ) 2( ج.المال األمر�كي من التجدید واإلنتا

 مقاوالت�ةلل االقتصاد�ة المزا�ا )2

  ) 3(:الر�ادة في األعمال دورا كبیرا في التنم�ة االقتصاد�ة، و�مكن إیجاز هذا الدور ف�ما �أتيتؤدي 
 اإلجراءات من رزمة خالل من الر�اد�ة المؤسسة في ذلك یتحقق إن و�مكن ،اإلنتاج�ة مستوى  تحسین -

 المدروسة، وغیر المتسرعة راتالقرا عن واالبتعاد اإلدارة في الحدیثة األسالیب كاستخدام المؤسسة، في والس�اسات
 واستقطاب والتكنولوج�ة، العلم�ة التطورات ومتا�عة المتاحة، والموارد والماكنات للمعدات األمثل واالستغالل

 الجودة، على الرقا�ة أسالیب وتطبیق والمتغیرة، الثابتة اإلنتاج�ة النفقات وترشید والمؤهلة، المدر�ة العاملة األیدي
 ؛االنتظار وزمن واختناقاته العمل فاتتوق على والقضاء

 وااللتزام والعالم�ة الحدیثة التكنولوج�ا است�عاب على �قدرتها الر�اد�ة المؤسسات تمتاز ،التكنولوج�ا است�عاب -
. العالم�ة األسواق في المنافسة من المؤسسات تلك منتجات �مكن مما المضافة، الق�مة وز�ادة الدول�ة �المواصفات

                                                            
، 35ع الجزائــر،- دراســات. عنا�ــة �مدینــة األعمــال ر�ــادة تعز�ــز فــي المشــروعات حاضــنات أثــر). 2015. (يمهــد جــابر مهــدي،)1(

 .94-93ص
 .402، صمرجع سابق). 2016، هشام یوسف مصطفى علي (والعر�يلحمالي، راشد بن دمحم، )2(
 مجلـة. الفلسطیني االقتصاد في تعز�زها سبلو  والمتوسطة الصغیرة األعمال ر�ادة واقع). 2011. (صرن ،وعبد الكر�م ،سالنر  دمحم،)3(

 .53-52، ص23 ع فلسطین، - والدراسات لأل�حاث المفتوحة القدس جامعة
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 التكنولوج�ة، المراكز من االستفادة على القدرة تمتلك المؤسسات تلك فإن أخرى  ناح�ة ومن ة،ناح� من هذا
 في المؤسسات تلك �میز كما. اإلنتاج على التكنولوج�ة الخدمات تلك وتطبیق الحدیثة، التكنولوج�ة والحاضنات

 ؛المتخصصین واستقطاب فیها والتطو�ر ال�حث دعم المجال هذا
 التطور من الرغم على جدیدة، عمل فرص بإیجاد الر�اد�ة المؤسسات تمتاز إذ ،الجدیدة العمل فرص توفیر -

 لتلك المستمر التوسع خالل من وذلك العاملة، األیدي من كثیر عن لالستغناء أفضى الذي التكنولوجي
  ؛المؤسسات

 �قلل مما ف�ه یجري  ما موفه السوق  �معرفة غیرها، عن الر�اد�ة المؤسسات تمتاز حیث ،الجدیدة األسواق فتح -
 المؤسسات مشاركة إن كما. اإلنتاجي التنو�ع خالل من والخارج�ة المحل�ة لألسواق النفاذ وكذلك المخاطرة، من

 الصفقات وٕابرام المنتجات تسو�ق سبل أفضل من تعد الدول�ة المعارض في منها اإلنتاج�ة س�ما وال الر�اد�ة،
 .التجار�ة

 االقتصاد�ة التنم�ة في �ةالر�اد المشروعات مساهمة )3

نظرا للتغیرات والتحوالت االقتصاد�ة العالم�ة التي اجتاحت دول العالم في السنوات العشر األخیر من 
القرن العشر�ن ومطلع القرن الحادي والعشر�ن، وتزاید معدالت ال�طالة �سبب عجز مؤسسات القطاع العام في 

ل من خر�جي الجامعات والمعاهد بدأت الحكومات تركز في س�اساتها غالب�ة دول العالم عن است�عاب العدد الهائ
االقتصاد�ة على تشج�ع المشار�ع الر�اد�ة، وفي هذا الصدد قد دعت منظمة األمم المتحدة للتنم�ة الصناع�ة 

وسطة. والبنك الدولي جم�ع الدول النام�ة �ما فیها الدول العر��ة إلى التركیز على دعم الصناعات الصغیرة والمت
إضافة إلى ذلك فإن التأثیر المتداخل للتغییرات العالم�ة �ظهر �شكل واضح أهم�ة دور األشخاص الر�ادیین في 

ی�ادرون الحتواء التغیرات من خالل إیجاد مشروعات جدیدة وفرص عمل جدیدة تساهم في  أنهمالمجتمع، إذ 
لألعمال الر�اد�ة قد بدأ في التسعین�ات من  اهتمام الدول بوضع س�اسات مشجعة . إنتحقیق النمو االقتصادي

القرن الماضي �عد إخفاق استجا�ة أدوات الس�اسة التقلید�ة في الترو�ج لالستثمار في رأس المال الطب�عي 
و�شكل محدد تتجلى مساهمة  ولالستثمار في الرأسمال المعرفي لتولید النمو االقتصادي والتوظیف �شكل كاف. 

ودعم  في عمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة من خالل تشج�ع عمل�ة التغییر والتحول نحو اإلبداعالمشروعات الر�اد�ة 
وٕایجاد فرص العمل، والتنوع وتحسین الجودة وز�ادة الكفاءة من خالل تشج�ع  ،ونمو االقتصاد على المدى الطو�ل

  ) 1(.ملالتنافس، وز�ادة احتمال�ة إدخال ابتكار جذر�ا یترك أثرا على االقتصاد �شكل كا
 االقتصاد�ة التنم�ة س�اق في المقاوالت�ة دور )4

تسهم المقاوالت�ة في ز�ادة التشغیل والطلب من األیدي العاملة وٕایجاد أسواق جدیدة للسلع والمنتجات، كما 
. تعد المقاوالت�ة مجاًال خص�ًا لممارسة اإلبداع واالبتكار والنمو االقتصادي وتحقیق الرضا والدخل الشخصي

إلى أن المقاوالت�ة تتمثل فیها القوة التي تقف خلف اإلبداع واالبتكار، وٕایجاد الثروة  (Mokaya et al, 2012) و�شیر
�صورة تراكم�ة. كما أن المشار�ع أو المنظمات الر�اد�ة تعد وكیلة تغییر في المجتمع. كذلك تسهم األنشطة 

                                                            
تكــو�ن االتجاهــات نحــو تأســ�س المشــار�ع الر�اد�ــة �عــد التخــرج: دراســة  فــيأثــر خصــائص الر�ــادة ). 2015. (اني ســعیدعبــده، هــ)1(

، 57، ع19مصـر، مـج - اإلسـالميهللا كامـل لالقتصـاد  . مجلة مركز صالح عبـدطانمقارنة لطالب جامعة تبوك وجامعة فهد بن سل
 .294-293ص
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لمدى الطو�ل، مما �حد من توسع مجال ال�طالة. الر�اد�ة في إیجاد عدد كبیر من الوظائف وفرص العمل على ا
كما تعمل المشار�ع الر�اد�ة على إحداث التغییر في ه�كل السوق والعمل، ورفع الكفاءة في استخدام وتحو�ل 
الموارد من مستوى متدني اإلنتاج�ة إلى مستوى عالي اإلنتاج�ة. فضًال عن ذلك فإن الر�ادة توطن وتنقل أسالیب 

التكنولوج�ا الحدیثة من الدول المتقدمة، كما تمثل الر�ادة طر�قًا بین العلماء والعمالء أو بین العلم  ووسائل وأدوات
  ) 1(.والسوق، وتسد الهوة بین العلوم واألسواق من خالل إیجاد مشروعات وسلع وخدمات جدیدة

 را�عًا: مقومات النهوض �المقاوالت�ة 
 المجتمع في المقاوالت�ة تعز�ز متطل�ات )1

 محاور أر�عة في إجمالها �مكن أساس�ة متطل�ات على ترتكز المجتمع في المقاوالت�ة ثقافة تبنى إن
  ) 2( :هي أساس�ة

 بیئة وٕایجاد والمقاوالت�ة واالبتكار اإلبداع فكر على األطفال وتر��ة ببناء تبدأ السل�مة فالبدا�ة: والتعل�م التر��ة  -
 الكثیر ستضیف الطفل یخوضها تجر�ة كل ألن �س�طة كانت مهما همأفكار  تطبیق على وتحفزهم أفكارهم تشحذ

 معاً  والنظري  العملي التطبیق خالل من المفاه�م هذه ترسیخ من البد أنه كما والفكر�ة الشخص�ة تركیبته إلى
 .نظري  فكر مجرد ول�س الطفل عند عمل�ة تجر�ة المقاوالت�ة تكون  �حیث

 تمكن التي الصح�ة البیئة خلق في كبیر حیوي  بدور تضطلع أن یجب والتي والعام الخاص القطاع مؤسسات  -
 .لذلك وتشر�ع�ة تحت�ة بن�ة وجود من البد وٕانما �كفي ال والتعاطف فالتشج�ع فیها النمو من الرواد مشار�ع

 لخدماتوا اإللكتروني المدفوعات ونظام كالبرمجة التحت�ة البن�ة فافتقاد المعلومات ونظم التحت�ة البن�ة توفیر  -
 المحل�ة المنافسة من والتمكن جدیدة مشار�ع فرص خلق على والقدرة الم�ادر�ن نمو دون  ستحول المساندة

 السوق�ة والدراسات واإلجراءات والصناعة السوق  عن المعلومات من كثیر إلى تفتقد أننا عدا واإلقل�م�ة
 حتى التجار�ة والغرف التخط�ط ووزارة امةالع اإلحصاءات جهود ترتق لم والذي الحدیثة اإلحصائ�ة والمسوحات

 ؛الحدیثة الدور�ة المعلومات توفیر مستوى  إلى اآلن
 .إنشاءها إجراءات وتسهیل الصغیرة والمشار�ع األعمال برواد الخاصة اإلجرائ�ة والعمل�ات والنظم التشر�عات -
 المجتمع في الر�ادة البیئ�ة لتعز�ز العام اإلطار )2

للبیئة الر�اد�ة وتشج�عها في المجتمع من خالل األ�عاد  اعام اإطار ) Gnyawaii et Fogel( وضع
  ) 3(:التال�ة

 و�قلل المشروع ابتداء �سهل الر�ادیین لدى وت�س�طها اإلجراءات تسهیل إن :الحكوم�ة واإلجراءات الس�اسات -
 آل�ات على م�اشر كلو�ش تؤثر التي الحكومة دور �أتي وهنا ذلك، أمام حائالً  تقف التي العوائق من العدید
 ؛ف�ه والعرض الطلب وآل�ة المختلفة، السوق 

                                                            
). الـوعي بثقافـة ر�ـادة األعمـال لـدى طـالب جامعـة نجـران 2015. (علـي فتحـي دمحم، وموسى، ماشع بن نایف بن منصورالعتیبي، )1(

 .633-632، ص2ج ،162عمصر،  -. التر��ة (جامعة األزهر) نحوها: دراسة میدان�ة واتجاهاتهم
 .43، صمرجع سابق ).2012. (نا عبد هللار  ،وأبو نف�سة ،لیلك احمد الصفدي،)2(
 .95، صسابق مرجع. )2015. (مهدي جابر مهدي،)3(
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 في الر�اد�ة تعز�ز في واالجتماع�ة االقتصاد�ة للعوامل الفعال الدور یبرز :واالجتماع�ة االقتصاد�ة الظروف -
 وتوفیر ،واالستشارات التسه�الت وتقد�م للر�ادیین الفن�ة والمساعدة ،هوتسه�الت التمو�ل توفیر خالل من المجتمع

 األفراد وعي لز�ادة عمل وورش برنامج عمل في الحكومة دور و�أتي مشروعاتهم، تخص التي المختلفة المعلومات
 ؛وفوائدها الر�ادة ألهم�ة المجتمع في
 اإلبداع�ة، الفكر�ة والمهارات والمال�ة التسو�ق ومهارات اإلدار�ة المهارات تعتبر :اإلدار�ة الر�اد�ة المهارات -

 یدیره الذي المشروع تصادف التي المختلفة والمستجدات الظروف مواجهة من لتمكینه وهذا للر�ادي، النس�ة� مهمة
 ؛وتنمیتها الر�ادة مهارات لصقل المجتمع �قدمها التي والتعل�م�ة التدر�ب�ة البرامج أهم�ة تبرز وهنا �ملكه، أو
 من النوع هذا فنقص المشروع لنجاح المصادر أهم من المال�ة الموارد إن :للمشروع المقدم المالي الدعم -

 كتفادي أغراض لعدة �حتاجه والذي مال�اً  عوناً  یجد لم إن مشروعه، لالبتداء الر�ادي أمام عائق س�كون  الموارد
 للمشار�ع الدین تمو�ل مصادر أهم من البنوك وتعتبر ،الخ...المال رأس تجم�ع المشروع، تمو�ل المخاطر،
 االئتمان على �االعتماد الموردین من الالزم التمو�ل على الحصول �مكنه الر�ادي أن نجد وكذلك الصغیرة،
 ؛التجاري 

 المادي الدعم �شمل والذي االجتماعي الدعم هنا �الدعم و�قصد :والفن�ة االستشار�ة والمساعدة الدعم -
 رفض أو قبول حق تلكتم التي الجهات تمنحها التي والتسه�الت الشخص عل�ه �حصل أن �مكن الذي والمعنوي 

 .المشروعات تلك
 دور الجامعات في الدفع �المقاوالت�ة من خالل التعل�م الر�ادي )3

 في األدب�ات تولیها والتي الحدیثة، الموضوعات من) Entrepreneurship Education( الر�ادي التعل�م �عد
 حقلي بین المثالي التزاوج عن نتجت قد يالر�اد التعل�م فلسفة إن حیث �الغة؛ أهم�ة والتعل�م المقاوالت�ة مجالي

 أشخاص إنتاج إلى التعل�م یهدف أن یجب حیث وفلسفته؛ بنظر�اته والتعل�م ومفاه�مه، ونظمه �فلسفته المقاوالت�ة
 األدب اتفاق من الرغم وعلى. بها �ع�شون  التي المجتمعات لخدمة األعمال مجال في ومبدعین مبتكر�ن أفراد أو

 هناك أن لوحظ وقد ذلك، تعل�م ین�غي وكیف ماذا حول نقاش هناك یزال ال أنه إال المقاوالت�ة، �متعل إمكان�ة حول
 �شمل التقلیدي فالنهج ،"أعلى إلى أسفل من" بناءً  ونهًجا ،"أسفل إلى أعلى من" تقلید��ا نهًجا الر�ادي للتعل�م نانهج

 انتقد وقد ،"فارغة أواني" �عتبرون  الذین الطالب ىإل معرفتهم بدفق المحاضرون  �قوم حیث والندوات، المحاضرات
 تركیز عدم مع الجدیدة، اإلدار�ة األعمال بدء مهارات على كثیًرا یركز حیث سلبي، تعل�م وسیلة كونه النهج هذا

 طر�ق عن التعلم فهو" أعلى إلى أسفل من" البناء النهج أما الم�ادر، وسلوك ومهارات صفات تطو�ر على التعلم
 خالل من التعلم �عزز أنه كما معین، هدف نحو وموجهة و�ناءة ونشطة دینام�ك�ة أكثر عمل�ة فهي ،الفعل

  ) 1(.وه�كلتها المعلومات ومعالجة وتحلیل وتولید اكتساب طر�ق عن المعرفة بناء في الطالب مشاركة
ل الفقر وال�طالة ومستعص�ة الحلول أمام الحكومات في الوطن العر�ي مث إننا نعاني من مشكالت وخ�مة

�مؤسساته المختلفة  وهنا تمتد مسؤول�ة هذه األدوار أوًال من المجتمع نفسه ممثًال  .الموارد ومحدودیتها ونقص
واألسرة، ور�اض األطفال، والمدرسة، والجامعة؛ إذ إن هذه  األهل�ة منها والخاصة والحكوم�ة، إلى وسائل اإلعالم،

                                                            
 كل�ـة مجلـة. الحر والعمل الر�ادة نحو الجامعة طالب توجه لدعم مدخل الر�ادي التعل�م). 2015. (السعید أحمد سید عصام براه�م،)1(

 .142ص ،18ع مصر، - ببورسعید التر��ة
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والتحفیز المتواصل نحو اإلبداع واإلنجاز  وٕاثارة الدافع�ة خلق وتعز�ز الوعيومسؤولة جم�ًعا عن  األطراف معن�ة
تخرجهم من الجامعة أو المعهد أو المدرسة وتسهیل الحصول على فرص عمل  والر�ادة ألبناء المجتمع فور

التالمیذ ق�م  مسؤول�ة تعل�م لهم في المستقبل. ومن هنا فإنه �قع على عاتق العمل�ة التر�و�ة في المجتمع مناس�ة
تغرس فیهم ق�ًما اقتصاد�ة مهمة مثل إتقان العمل، والتدر�ب  اإلنتاج وحب العمل بجم�ع أنواعه وأشكاله وأن

ونظمه ولوائحه، وحب  لصقل وتنم�ة مهارات العمل واإلنتاج واإلبداع فیهم، ومراعاة قواعد العمل والتعل�م المستمر
   )1(.العمل الجماعي أو التعاوني والتطوعي

  ) 2(من خالل على سبیل المثال:لتعل�م الر�ادي ا�الجامعة دور هام في دعم یناط 
 ثقافة لنشر المحفز لتكون  واالبتكار لإلبداع وحدات وٕانشاء والجامعات، الكل�ات في المقاوالت�ة أقسام إنشاء -

 ؛والمقاوالت�ة الر�ادي التعل�م
 الكل�ات كل في المقاوالت�ة مقررات تعم�م ،الضروري  من حیث ،الدراس�ة المناهج في المقاوالت�ة مقررات دمج -

 أسالیب المشروعات، إدارة العمل�ات، إدارة اإلبداع، أسالیب األعمال، إدارة المقاوالت�ة، المقررات، هذه أمثلة ومن
 الجدیدة؛ المشروعات خلق التفاوض، ومهارات

 مقررات لتدر�س المتخصصة الكوادر لتخر�ج الالزمة التدر�ب�ة البرامج �عمل االهتمام الجامعات على یجب -
 ؛المقاوالت�ة

 ؛"المقاوالت�ة م�ادئ" مسمى تحت ول�كن ىاألول السنة في الجامعات طالب لجم�ع المقاوالت�ة� �عنى مقرر تقد�م -
 خالل من ،)المحاضرات( التقلید�ة الطرق  على االقتصار تجنب األحسن من التدر�س، وأسالیب طرق  عن أما -

 ینقلوا لكي المقاوالت�ة، مقررات تدر�س في المختلفة المجاالت في المجتمع في الناجحین األعمال برواد االستعانة
 . للطالب األعمال مجال في الح�ات�ة خبراتهم

 :خالل من الر�اد�ة الجامعة مفهوم تبني -
 نحو التوجه �أهم�ة الواع�ة اإلدارة فوجود األعمال، لرواد والمعنو�ة الماد�ة اإلمكانات توفیر على القادرة الق�ادة 

 بناء عناصر أهم أحد هو المعرفي االقتصاد نحو والتحول المعرفة، جیل بناء �آل�ات والمقتنعة المقاوالت�ة،
 ." الر�اد�ة الجامعة

 واالبتكار، والتأمل األفكار تولید على قائما تعل�ما تتطلب فالمقاوالت�ة واالبتكار، اإلبداع على القائم التعل�م 

 التعل�م ألسالیب الشائع المجال هو التطب�قي التعل�م وجعل النمط�ة، من المتحرر لإلبداع العنان القوٕاط
 .الجامعي

 تعمل أن فیجب العمل، فرص خلق مبدأ على التركیز إلى التوظیف على التركیز من الجامعة دور تحو�ل 
 .السوق  في العمل فرص خلق على قادر�ن طالب لتخر�ج وتخصصاتها مناهجها تصم�م على الر�اد�ة الجامعة

 والعالم�ة المحل�ة ال�حوث ومراكز الجامعات مع التواصل خالل من والمعرفة والتقن�ة التكنولوج�ا وتوطین نقل. 

                                                            
  .33-32ص ،2ع ،51مج ،األردن- المعلم رسالة. الر�ادي تعل�موال الر�اد�ة التر��ة). 2014. (مجدي عوض سل�م م�ارك،)1(
 خبـرة ضـوء فـي األعمـال ور�ـادة الر�ـادي التعلـ�م و�ـرامج س�اسات). 2014. (دمحم الفتاح عبد إ�مان ،وٕابراه�م أحمد، دمحم لم�اء السید)2(

-293ص ،53ع الســعود�ة، - الــنفس وعلــم التر��ــة فــي عر��ــة دراســات. مصــر فــي منهــا اإلفــادة وٕامكان�ــة والصــین ســنغافورة مــن كــل
294. 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%8C+%D9%85%D8%AC%D8%AF%D9%8A+%D8%B9%D9%88%D8%B6+%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85
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 وحدائق األعمال حاضنات خالل من المجتمع لتنم�ة منتجات إلى وتحو�لها االبتكار�ة المشار�ع احتضان 
 .التكنولوج�ا

 للجامعة تت�ح والتي والخر�جین، والخاصة العامة القطاعات من المصلحة أصحاب مع الحق�ق�ة الشراكة 
 �عتبرون  الذین الخر�جون  رأسها على �أتي والتي المحلي المجتمع في المختلفة الشرائح مع والتفاعل االستفادة

 .العمیل حول التمحور �مفهوم معهم التواصل الجامعة تحسن حین ضخمة استثمار�ة أصوال
 االختراع و�راءات الفكر�ة الملك�ة لحقوق  تنظ�م�ة وقواعد واضحة �اسةس وجود (. 

 خالصة:
 من خالل العرض السابق خلصنا إلى النتائج اآلت�ة:

 �عض ظهـور �سبب وكذا ،األعمال منظمات بین المنافسة احتدام جّراء المؤسس�ة المقاوالت�ة مفهوم برز -
 في المصطلح استخدم الذي بدا�ة وتعود ،واإلبداع التمیز على تشجع التي العاملین بین الخاصة الفرد�ة الثقافات

 وال وتبلور المفهوم هذا تطور ثم تجاري، عمل إنشاء في �شرع أو ی�اشر الذي الشخص �معنى) 1800( العام
 ؛مختلفة ومناحي توجهات �أخذ یزال

 المخـاطرة یتبنـون  الـذین ألشـخاصا لوصف وتستخدم  (Entreprendre)الفرنس�ة الكلمة من الر�ادة كلمة أشتقت -
 عملیـة �أنهـا )Joseph Schumpeter( النمـساوي  االقتصادي للر�ـادة الروحي األب و�صف، والمشتر�ن ال�ائعین بـین

 ومنتجات �طرق  و�ستبدلها الحال�ة اإلنتاج وطرق  المنتجات یدمر الذي الشخص هو والر�ادي الخالق، التدمیر
 ؛جدیدة

 وتخص�ص األموال رؤوس وٕانفاق الجهد بدل خالل من ق�مة ذو جدید شيء إنشاء عمل�ة نع الر�ادة تعبر -
 ؛الثروة تراكم إلى یؤدي مما المكافأة على الحصول ثم ومن. لذلك المصاح�ة المخاطر تحمل إلى إضافة الوقت

 الفرص �حددون ، و رةوالمخاط والم�ادأة الم�ادرة روح ون �أخذ الذي الذین أولئك �أنهم بوصفهم رائدوا األعمال -
 ذلك واجتماعي، اقتصادي تغییر حتمي نحو وعلى عنها ینجم والتي االقتصاد�ة الكفاءة ولتحسین الق�مة، لخلق

 ؛والمجتمع الر�ادیین بین مت�ادلة تأثیر عالقة جوهري  و�شكل یتضمن الذي التغییر
 وقد مرض�ة، أخرى  واقتصاد�ة ماع�ةاجت مستو�ات إلى الفقر مستوى  من والمجتمعات �الدول المقاوالت�ة تنهض -

 است�عاب ،اإلنتاج�ة مستوى  تحسین، حیث تساهم في (العالم في ثراء األكثر الدول مصاف إلى أ�ضا بها تنهض
 )؛الجدیدة األسواق الجدیدة، فتح العمل فرص توفیر ،التكنولوج�ا

أبرزها (االهتمام �التعل�م المقاوالتي،  تعز�ز ثقافة المقاوالت�ة في المجتمعات �قتضي توفیر مجموعة متطل�ات لعل -
 والمساعدة القانون�ة المالئمة للمقاوالت�ة، توفیر الدعم والنظم التشر�عات ،المعلومات ونظم التحت�ة البن�ة توفیر

 برواد األعمال). والفن�ة االستشار�ة
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 ودوره في تأهیل  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المقاوالت�ة اإلبداع في إطار
 -�الست�میتال لتدو�ر النفا�ات ال�الست�ك�ة بخم�س مل�انةمؤسسة دراسة حالة -

 
 جامعة خم�س مل�انة      أستاذة محاضرة أ     صل�حة حف�في

 جامعة خم�س مل�انة   أستاذة محاضرة ب     فتح�ة مغراوة  بن حاج ج�اللي
 

 مقدمة
سات في ظل بیئة عمل تمتاز �ظروفها المتغیرة تعمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الیوم كغیرها من المؤس

فلم تعد هذه المؤسسات تعمل في بیئة تتصف  ،والتي تفرض علیها تحد�ات عدیدة لم تشهدها من قبل ،والمعقدة
 ،بنوع من الث�ات النسبي، وٕانما في ظل تحد�ات متنام�ة تفرضها ظاهرة العولمة والمتغیرات التقن�ة السر�عة

 .والثورة العلم�ة والمعلومات�ة ....الخوالمنافسة الشدیدة 
وٕانما السعیلتحقیق أهداف �عیدة ،ولهذا أص�حت المؤسسات التهتم فقط �العمل والسعي لتحقیق أهدافها االستراتیج�ة

وأهمها المحافظة على �قائها واستمرارها في ممارسة عملها ألقصى مدة ممكنة، ولهذا أضحت المؤسسات  ،األمد
وتسعي لتكون في المقدمة وقادرة على مواجهة المنافسة وتحقیق النتائج  ،ة ت�حث عن مكان لهاالصغیرة والمتوسط

إذ  ،ومن المؤكد أن المؤسسات المتمیزة هي التي تكون قادرة على اإلبداع والتجدید �شكل مستمر ودائم ،األفضل
واالستفادة من مواهبهم  ،اتهمأن القادة المتمیز�ن هم اللذین �كونون قادر�ن على مساعدة األفراد في مؤسس

 .واستثمار مالدیهم من قدرات وطاقات متجددة ،اإلبداع�ة
هو وجود  ،ولهذا فإن أهم عامل �ساعد على مواجهة التحد�ات التي تواجهها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 اإلبداع �شكل مستمر في ممارسة أنشطتها وأعمالها على كافة المستو�ات.
وٕانما استخدام اإلبداع في التسییر  ،ال �قتصر فقط على تأهیل التكنولوج�االصغیرة والمتوسطة فتأهیل المؤسسات 

 واتخاذ القرارات في إطار المقاوالت�ة�عد من أهم العوامل المؤد�ة لذلك .
ولقد أكد الكثیر من ال�احثین أن اإلبداع أص�ح من وظائف متخذي القرار، ومن واجب كل مقاول أن یتعلم كیف 

 .یر اإلبداع داخل مؤسسته ید
�طرح وذلك  ،ولهذا حاولنا المشاركة في الملتقى الوطني الثالث حول المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

اإلشكال�ة التال�ة :كیف �مكن لإلبداع في إطار المقاوالت�ة أن �ساهم في تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
ظل الظروف والتحد�ات التي تواجهها؟ وما واقع ذلك على مستوى مؤسسة �حیث یجعلها أكثر تنافس�ة في 

 �الست�میتال بخم�س مل�انة ؟
 ولمناقشة هذه اإلشكال�ة حاولنا تقیید موضوع المداخلة وذلك �التطرق للعناصر التال�ة:

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،:إعطاء مفاه�م عامة حول المقاوالت�ةأوال
 عامة حول اإلبداع وأهمیته �النس�ة للمنظمات الحدیثة : إعطاء مفاه�مثان�ا

 تبیین حاجة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  لإلبداع من أجل تأهیلهاثالثا: 

 العوامل التي تجعل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  أكثر إبداعا في إطار المقاوالت�ةرا�عا : 

 تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتوض�ح األثر اإلیجابي لألسالیب اإلبداع�ة في خامسا: 
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دراسة حالة واقع اإلبداع في إطار المقاوالت�ة على مستوى مؤسسة �الست�میتال لتدو�رالنفا�ات  سا�عا:
 ال�الست�ك�ة بخم�س مل�انة

 خالصة  سا�عا :
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،مفاه�م عامة حول المقاوالت�ة:  أوال
 مفهوم المقاوالت�ة : -1

مفهوم المقاولة شائع االستعمال ومتداول �شكل واسع، �عد أن تناول العدید من االقتصادیین واإلدار�ین  أص�ح
من خالل  1985من األوائل الذین أشاروا إلى ذلك في سنة  بیتر دراكرمسألة الم�ادرة الفرد�ة والمقاولة، و�عد 

 .لى اقتصاد�ات مقاوالت�ةإشارته إلى تحول االقتصاد�ات الحدیثة من اقتصاد�ات التسییر إ
حیث استخدم مفهوم المقاولة على نطاق واس في عالم األعمال ال�ا�ان�ة، أین تنتشر مؤسسات األعمال 
المقاوالت�ة، نتیجة التقدم التكنولوجي والسلعي والخدمي، فلقد كانت المقاولة تعني دائما االستحداث، أما في حقل 

 .جدید أو تقد�م فعال�ة مضافة إلى االقتصاد إدارة األعمال ف�قصد بها إنشاء مشروع
وذلك عن ،�أنها:" حرك�ة إنشاء واستغالل فرص األعمال من طرف فرد أو عدة أفراد تعر�ف المقاولةو�مكن 

 .طر�ق إنشاء منظمات جدیدة من أجل خلق الق�مة "
ألنه �مس مشكلة  ومن جهة أخرى أص�ح موضوع الروح المقاوالت�ة �شل حیز اهتمام كبیر من قبل الش�اب

ال�طالة. فهذا المفهوم یرت�ط أكثر �الم�ادرة والنشاط، فاألفراد الذین �ملكون روح المقاولة لهم إرادة تجر�ب أش�اء 
جدیدة، أو الق�ام �األش�اء �شكل مختلف لیتماشى ذلك مع قدرتهم على التكیف مع التغییر، وهذا عن طر�ق عرض 

 .المرونة أفكارهم والتصرف �كثیر �االنفتاح 
 
 : تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2

وال�احثین االقتصادیین وذالك نتیجة اختالف ،لقد اختلف تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین دول العالم
درجة النمو االقتصادي، وحجم النشاط االقتصادي من جهة، واختالف المعایر المأخوذ بها لوضع تعر�ف لهذا 

حیث إن هناك مجموعة من المعایر والمؤشرات االقتصاد�ة �مكن االعتماد  ،ؤسسات من جهة أخرى النوع من الم
 علیها في محاولة لتحدید تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نلخصها في المجموعتین التالیتین:

ج و الطاقة المستعملة :وتشمل مجموعة المؤشرات التقن�ة واالقتصاد�ة مثل :عدد العمال وحجم اإلنتاالمعایر الكم�ة
 ....................الخ 

 :وتشمل المسؤول�ة القانون�ة التي تقع على عاتق المالك للمؤسسة .المعایر النوع�ة
 وعلى العموم �مكن إعطاء تعر�ف لهذا النوع من المؤسسات حسب �عض الدول  كما یلي :

ها" مؤسسات تجار�ة بإمكانها توظیف عدد هائل من تعرف المؤسسة الصغیرةوالمتوسطة في ألمان�ا على أنألمان�ا: 
 .1ملیون  دوتش مارك في السنة"100عامل وتحقق مب�عات صاف�ة اقل من500قد �صل الى ،العمال

                                                            
1 - Organisation decooperation et dedeveloppemeenteconomiqe , perspectives de lorde sur lepme ; paris :2000,p 

233. 
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: إن اللجنة األورو��ة تعطي للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة التعر�ف التالي :  "هي كل مؤسسة االتحاد األورو�ي
ملیون اورو، والمیزان�ة التقن�ة ال 40و رقم إعمالها ال یتجاوز ،�االستقالل�ةوتتمتع  ،عامل250توظف اقل من 

 .1اورو"27تتجاوز 
في الجزائر لم �كن یوجد أي نص قانوني أو إداري �مكن االعتماد عل�ه في تحدید مفهوم عام للمؤسسة الجزائر: 

ء في المخطط الر�اعي الثاني تعر�ف إال انه �مكن اعت�ار ما جا،الصغیرة والمتوسطة داخل االقتصاد الجزائري 
 ،محل�ة ،والذي عرفها على أنها " ع�ارة عن مؤسسات عموم�ة ،عملي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر

 .2ملیون دینار جزائري "  10عامل وتستعمل رأس مال صافي ال یتجاوز  500توظف أقل من  ،مختلطة ،خاصة
انفراد كل دولة بتعر�ف خاص بها للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة �شكل هو ،وما �مكن مالحظتهفي هذا الصدد
 .یتماشى مع جم نموها االقتصادي 

وعلى العموم �مكن القول أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي" التي تدار فیها مشروعات موجهة لتقد�م سلعة 
�حیث تمارس نشاطا  ،لمال والعمالوالتي تمتاز �صغر جم االستثمار فیها من معدات وآالت ورأس ا ،أو خدمة

على أن ال �كون هذا النشاط مخالفا للقانون واآلداب  ،اقتصاد�ا �عود �الفائدة على صاحب المؤسسة والمجتمع
 .العامة "

 
 :خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -3

 مار فیها إن خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي التي جعلت المستثمر�ن �قبلون على االستث
 3ولعل من أهم هذه الخصائص مایلي : 

 صغر حجم المشروع االستثماري المدار في إطارها مقارنة �المؤسسة الكبیرة؛ •
 ال �حتاج هذا النوع من المؤسسات إلى مساحة كبیرة لوضع ه�اكلها القاعد�ة ؛ •

یجنبها المشاكل  حیث أن صاحب المشروع عادة ما �كون هو المدیر وهو ما ،استقالل إدارة المؤسسة •
 الناتجة عن تعدد الشركاء ؛

 إن درجة المخاطرة التي تح�ط بها ل�ست كبیرة مقارنة �المؤسسات الكبیرة ؛ •
 إن هذا النوع من المؤسسات عادة ما �حتاج إلى تكنولوج�ا �س�طة عند بدا�ة العمل فیها ؛ •
 ،�مرونة مع المتغیرات االستثمار�ةیتمیز هذا النوع من المؤسسات �أن لها القدرة العال�ة على التفاعل  •

 حیث تستط�ع التحول إلى إنتاج سلع وخدمات تتناسب مع متغیرات السوق ومتطل�اته ؛

 وذلك یرجع لقدرة أصحابها على اإلبداع الذاتي ؛ ،ارتفاع قدرة المؤسسة على التطو�ر •
ألسرة العاملة ونقص تكلفة �عطي إمكان�ة تحقیق روح الفر�ق وا،قلة حجم القوى العاملة في هذه المؤسسات •

 العمل نسب�ا .
 
 : أهم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في تطو�ر النشاط االقتصادي -4

                                                            
 .07، ص 2005بن یوسف نور الدین، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، في علوم التسییر، الجزائر، -1

2-Ahmed Bouyacoub, les créa n62 trinestrerevnede de centre des recherches appliqee1986 , p 165  . 
 .03، ص 2007، مدخل اتخاذ القرارات، الجزائر، دور اإلبداع واالبتكار في تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةسالمي نوال،-3
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یلعب هذا النوع من المؤسسات دورا �الغ األهم�ة في خدمة مصالح الفرد والمجتمع واالقتصاد على المستوى 
 1وتتمثل هذه األهم�ة ف�ما یلي :،المحلي و الدولي

 : میتها �النس�ة للفرد صاحب المؤسسةأه - أ
 *إث�ات الذات كشخص�ة مستقلة لها ك�انها الخاص ؛

 *ضمان الحصول على دخل ذاتي له وألسرته ؛
 *الدفع نحو اإلبداع و�تالي التطو�ر والتحدیث .

 :أهمیتها �النس�ة للمجتمع -ب
 الخدمات�ة والفكر�ة ؛*تضمن إش�اع حاجات الناس لكونها تعمل في مجال األنشطة اإلنتاج�ة و 

 *تساهم في تغط�ة نس�ة كبیرة من احت�اجات السوق المحلي ؛
 *المساهمة في تكو�ن الید العاملة الماهرة ؛

 *المساهمة في خلق فرص عمل جدیدة مما �ساعد على حل مشكلة ال�طالة .
 :أهمیتها �النس�ة لالقتصاد الوطني  -ج

 *توطین األنشطة في المناطق النائ�ة ؛
 نش�ط الصناعات التقلید�ة ؛*ت

 *المساهمة في تحقیق التنم�ة ودعم االستثمار .
 : أنواع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -5

وذلك حسب المع�ار المأخوذ �عین  ،إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �مكن تصن�فها إلى عدة أنواع
 2االعت�ار، ولهذا �مكننا أن نمیز بین األنواع التال�ة :

 : ف حسب اإلمكان�ات اإلنتاج�ة وتشملالتصنی - أ
 .المؤسسات المنزل�ة 
 .المؤسسات الحرف�ة

 ونمیز بین التصنیف على أساس طب�عة اإلنتاج: -ب
 الجلود ...) ،الخشب ،الورق  ،.مؤسسات إنتاج للسلع االستهالك�ة ( منتجات غذائ�ة

 المناجم ....) ،المحاجر ،.مؤسسات إنتاج سلع وس�طة ( تحو�ل المعادن
 تاج سلع التجهیز ن.مؤسسات إ

 : وهي التي تقدم خدمات مختلفة لعمالئها مثل خدمات الكمبیوتر المؤسسات الخدمات�ة -ج
 
 
 
 

 ثان�ا : مفاه�م عامة حول اإلبداع وأهمیته �النس�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 :تعر�ف اإلبداع  -1

                                                            
1 .14،15ص ص،، 2004دار وائل للنشر،  ،األردن ،تطو�ر المنتجات الجدیدةمأمون ند�م عكروش، سهیر ند�م عكروش،  -  

 .115، مصر، مجموعة النیل العر��ة، ص تنم�ة القدرات االبتكار�ة لدى األفراد والمنظمةمدحت أبو النصر، -2
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سسات الصغیرة والمتوسطة التي تسعى لتحقیق االزدهار �عتبر اإلبداع من األمور الهامة �النس�ة لجم�ع المؤ  
وقد ازدادت أهم�ة اإلبداع عند هذه المؤسسات في ظل ز�ادة حدة المنافسة  ،في ظل بیئات متغیرة وتنافس�ة
 ف�ما بینها تجن�ا لخطر الزوال .

ع زاو�ة تتماشى مع إذ �عطي كل منهم تعر�فا یتوافق م ،لقد اختلف المفكرون حول إیجاد تعر�ف موحد لإلبداع
ومنهم من ینظر إل�ه على أنه عمل�ة ومنهم من ینظر  ،فمنهم من ینظر إل�ه على أنه منتج ،تخصصه ومیوله

 ولذلك سنتناول �عض هذه التعار�ف على النحو التالي :  ،إل�ه على أساس الخصائص التي تمیز المبدعین
ة على جمع أو إشراك المعلومات �طرق تؤدي إلى على أنه " القدر richard daft*لقد عرف اإلبداع من طرف 

أو تجم�ع وٕاعادة تركیب األنماط من  ،فهو أفكار جدیدة ومفیدة ومتصلة �حل مشكالت معینة ،أفكار جدیدة
ألنه ال �شمل تطو�ر السلع والخدمات ،وال �قتصر اإلبداع على الجانب التكن�كي ،المعرفة في أشكال فر�دة
وطرق التصن�ع والتحسینات في  ،بل یتعدى أ�ضا اآلالت والمعدات ،وق فحسبالمتعلقة بها وٕاعداد الس

 .1ونتائج التدر�ب والرضا من العمل �ما یؤدي إلى ز�ادة اإلنتاج�ة" ،التنظ�م نفسه
التي تقود إلى تحقیق إنتاج ،*اإلبداع هو " ع�ارة عن الوحدة المتكاملة لمجموعة العوامل الذات�ة والموضوع�ة

واإلبداع �معناه الواسع �عني إیجاد الحلول الجدیدة لألفكار  ،ذو ق�مة من الفرد والجماعةجدید وأصیل 
 .2والمشكالت "

واكتشاف سبل جدیدة  ،*اإلبداع هو " ع�ارة عن المقدرة والبراعة الفرد�ة والجماع�ة في خلق أفكار جدیدة
أو تجد حلوال ،ر طرقا فر�دة للعملفالمؤسسة التي تشجع اإلبداع هي التي تطو  ،بهدف تطو�ر أفكار معینة

 .3حیث أن اإلبداع یركز على درجة االكتشاف "  ،مفیدة لمشكالت العمل
 
 أنواع اإلبداع على مستوى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2

لكن في حق�قة األمر هذا الشكل من اإلبداع  ما هو إال  ،قد �عتقد أن اإلبداع متعلق �التكنولوج�ا واإلنتاج
 4نذكر منها مایلي : ،لسلسلة معقدة من اإلبداعات نتیجة

أو تطو�ر العمل�ات التي  ،اإلبداع في العمل�ة : و�تعلق بتطو�ر عمل�ات جدیدة  لتصن�ع منتجات معیتة –أ 
 یتم من خاللها تسل�م منتجات جدیدة .

 نتجات الحال�ةاإلبداع في المنتج: و�تعلق بتطو�ر منتجات جدیدة ألول مرة أو تحسین وتطو�ر الم -ب
سواء من  ،اإلبداع في الخدمة : وهو ما یرت�ط بوجود اإلبداع في أي نشاط أو أي عمل�ة تتعلق �الخدمة -ج

 .أو من حیث تطو�ر األنشطة والعمل�ات التي یتم فیها تقد�م الخدمات ،حیث إعداد وتسل�م الخدمات المقدمة
 النظم اإلدار�ة لتقد�م أنظمة تصن�ع حدیثة ومتطورة اإلبداع في اإلدارة : و�تعلق هذا اإلبداع بتطو�ر -د
اإلبداع في التسییر : و�ظهر �صورة خاصة في تحسین أداء المؤسسة من خالل الوظائف الرئ�س�ة  -ه

 كالتخط�ط والتنظ�م والتوج�ه والرقا�ة
                                                            

1 . 21، ص 2006، عمان : دار كنوز للمعرفة والنشر والتوز�ع، إدارة اإلبداع واالبتكارسل�م �طرس جلدة، ز�د منیرعبوي، -  
2 .18، ص2002، الكو�ت، م�ادئ اإلبداعرق دمحم السو�دان، دمحم األكرم العدلوتي، طا-  
3 .308،309ص ص،، 2003، األردن : دار حامد، إدارة المنظمات من منظور كليحسین حر�م،-  

 
4 .204، ص 1999، عمان : دار ال�ازوري العلم�ة، اإلدارة الدول�ةسعد غالب �سین، -  
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بر االنترنت مثل التسو�ق ع ،اإلبداع في التسو�ق : وهو یتعلق بتطو�ر طرق جدیدة في تسو�ق المنتجات -و
 وتقد�م تسه�الت مال�ة .

 مستو�ات اإلبداع في إطار المقاوالت�ةداخل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -3
�مكن التمییز بین ثالثة مستو�ات لإلبداع  في إطار المقاوالت�ةداخل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي 

 كالتالي : 
حیث أن  ،األفراد الذین �متلكون قدرات وسمات إبداع�ةاإلبداع على مستوى األفراد : وهو الذي �حققه  -أ

 1المبدع هي كاآلتي : المقاولالصفات التي یتمیز بها الفرد 
 * الذكاء ؛

 * الثقة �النفس على تحقیق الهدف ؛
 * أن تكون له درجة من التأهل والثقافة ؛

 * القدرة على تنفیذ األفكار اإلبداع�ة التي �حملها ؛
 قات اجتماع�ة واسعة و�تعامل مع اآلخر�ن لالستفادة من آرائهم ؛* أن تكون له عال

 * الث�ات على الرأي والجرأة واإلقدام والمخاطرة .
لجنة  ،اإلبداع على مستوى الجماعة : وهو الذي یتم تحق�قه أو التوصل إل�ه من طرف جماعة ( قسم -ب

وذلك  ،وع اإلبداعات الفرد�ة لألعضاء�فوق �كثیر مجم ،حیث �كون اإلبداع على مستوى الجماعة ،....)
 نتیجة التعامل ف�ما بینهم وت�ادل اآلراء .

اإلبداع على مستوى المؤسسة : حتى �كون هناك إبداع على مستوى المؤسسة البد من توفیر مجموعة  -ج
 2من الحواجز نذكر منها مایلي: 

 * تشج�ع االنفتاح على األفكار والخبرات الجدیدة ؛
 أن �كون المدیر مساعدا وم�سرا لإلبداع بدال من أن �كون معرقال؛* العمل على 

 * الترحیب �األفكار الجدیدة واآلراء الجدیدة؛
 * تشج�ع نظرة العاملین للمشكالت على أنها فرص وتهدیدات ؛

 * تشج�ع اتصال المبدعین ف�ما بینهم ؛
 *المشاركة في التدر�ب اإلبداعي ومكافأة السلوك المبدع .

 
 
 
 
 لثا : تبیین حاجة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لإلبداع من أجل تأهیلها في ظل التحوالت الراهنة ثا

الیوم وفي ظل التحوالت الراهنة البد على أي مؤسسة تسعى للمحافظة على �قائها وتوسعها أن تدیر اإلبداع 
حتى تكون لها األس�ق�ة في  ،هاوتحاول قدر اإلمكان أن تجسد وتوفر العوامل الضرور�ة لوجوده فی ،بداخلها

وكما هو معلوم فإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  ،االستغالل األمثل للفرص وتدني المخاطر والتهدیدات

                                                            
 .311، ص حسین حر�م، المرجع السابق-1

2 .22، ص 2005، دار النهضة العر��ة، الم�ادئ واالتجاهات الحدیثة في اإلدارةحسن إبراه�م بلوط،-  
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وعلیها مواجهة  ،تفرض علیها تحد�ات عدیدة لم تشهدها من قبل ،تعمل الیوم في ظل ظروف متغیرة ومعقدة
 ،األمر الذي یتطلب قدرات إبداع�ة عال�ة لدى هذه المؤسسات ،هذه التحد�ات �سرعة ولكن �كفاءة وفعال�ة

و�زداد االهتمام �موضوع  ،حتى تتمكن من التطو�ر وٕایجاد أفكار وآراء جدیدة تمكنها من االستمرار والنمو
والمنافسة الشدیدة والثورة  ،اإلبداع في ظل التحد�ات التي تفرضها ظاهرة العولمة والتغیرات التقن�ة السر�عة

 .معلومات�ة ....إلخال
وواجب عل�ه أن یتعلم كیف  ،"وقد أكد الكثیر من ال�احثین على أن اإلبداع أص�ح من وظائف المقاواللرئ�س�ة

 .1ألنه أمر ضروري ول�س ترفا أو أمرا ثانو�ا"  ،یدیر عمل�ة اإلبداع
أص�حت توجد مؤسسات  بل ،فلم �عد نشاط ال�حث والتطو�ر واالهتمام �اإلبداع حكرا على المؤسسة الكبیرة

حیث  ،والتي تعتمد على التكنولوج�ا كرأسمال رئ�سي فیها ،الجیل الثالث وهي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
و�تالي فإنها في  ،ینظر عادة للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة �أنها المؤسسة التي تساهم في خلق فرص العمل

ذه المؤسسات هي التي في الغالب تبدع في منتجاتها كما أن ه ،فترات الركود نجدها تتزاید �شكل كبیر
 .وخدماتها، كما أنها تتمیز �قدرتها على استخدام الموارد والبراعة 

مالیین مؤسسة صغیرة ومتوسطة و�عد مراجعة سجالت  9حول    cogentics.inc"وعن دراسة لشركة ال�حوث 
 .2صناعة مختلفة" 362من اإلبداعات في  %55وجد أن هذه المؤسسات ساهمت بنس�ة  ،مب�عاتها وعمالتها

كما تشیر دراسة أخرى �أن أكثر من نصف اإلبداعات في القرن العشر�ن هي نتاج مخترعین مستقلین 
وال �مكن القول �أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لن تستمر في الق�ام بدورها  ،ومؤسسات صغیرة الحجم

عاما األخیرة  25أن المؤسسات اإلبداع�ة في  P.F. doucher ى حیث یر  ،ألن المؤسسات الكبیرة تقف أمامها
وقامت �أعمال أنجح �كثیر من المؤسسات الكبیرة، فالمؤسسة الصغیرة  ،بدأت كلها صغیرة ومتوسطة

ف�كون ارت�اطها  ،والمتوسطة عادة ما تنشأ على أساس إدخال عمل�ة أو طر�قة أو سلعة أو خدمة جدیدة
 اع الذي قامت عل�ه .االقتصادي أوال �اإلبد

 
 را�عا : العوامل التي تجعل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أكثر إبداعا في إطار المقاوالت�ة

 نذكر  ،إن من أهم األس�اب التي تجعل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  أكثر إبداعا في إطار المقاوالت�ة
 3ما یلي  :

فاإلبداع قائم على إعطاء الحر�ة لألفراد  ،االتجاه الصح�ح*فسح المجال ألي فكرة �مكن أن تنمو مادامت في 
 ؛

 و�تالي تحقیق النجاح للمؤسسة ؛ ،*احترام األفراد وتشج�ع إتاحة الفرص لهم للمشاركة في اتخاذ القرارات
 *التخلي عن الروتین والمركز�ة في اتخاذ القرارات ینمي القدرة اإلبداع�ة ؛

مما  ،وهذا ال یتحقق إال إذا شعر الفرد �أنه مرتاح في عمله ،الطموحات*التجدید المستمر للنفس والفكر و 
 وتوظ�فها في خدمة المؤسسة ؛ ،یدفعه لتفجیر القدرات اإلبداع�ة بداخله

                                                            
 .95مدحت أبو النصر، المرجع السابق، ص -1
 .17، ص 2003، األردن : دار وائل للنشر والتوز�ع، إدارة االبتكارنجم عبود نجم، -2
 .27سعد غالب �سین، المرجع السابق، ص -3
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ألنه الطر�ق نحو تطو�ر الكفاءات وتوس�ع النشاطات  ،*یجب إعطاء التعل�م عن طر�ق العمل أهم�ة �الغة
 ودمج األفراد في الوظائف .

حتى تضمن نموها  ،اإلبداع في إطار المقاوالت�ةهو الخ�ار االستراتیجیللمؤسسات الصغیرة والمتوسطةإذن ف
 واستمرارها .

 
خامسا : : توض�ح األثر اإلیجابي لألسالیب اإلبداع�ة في إطار المقاوالت�ةودوره في تأهیل المؤسسات 

 الصغیرة والمتوسطة
خاصة ف�ما یتعلق �التمو�ل ،لصغیرة والمتوسطة من جوانب عدیدةلإلبداع آثار إیجاب�ة في تأهیل المؤسسات ا

 1وسنوضح ذلك من خالل ما یلي : ،واإلنتاج واألسالیب اإلدار�ة ،والتسو�ق
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  :تمو�لاألثر اإلیجابي لألسالیب اإلبداع�ة علي -أ

القرار المتخذ بوسائل إبداع�ة ف�حل جزء  و�سهم ،تعاني المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من مشكلة التمو�ل
�ساعدها ذلك في ضمان وجود السیولة  ،فعندما تقرر المؤسسة ز�ادة اإلبداع بداخلها ،كبیر من هذا المشكل

بل �مكنها من التحول إلى مؤسسات ذات  ،وقد �ضمن هذا لها ل�س التأهیل فقط ،وز�ادة الموارد المال�ة لها
 حجم كبیر

ة خیر دلیل على تأهیل مؤسسات صغیرة ومتوسطة �فضل استغالل إبداعاتها، و�تالي توفیر واألمثلة التال�
قرر المسئولون عنه حتى یتمكن من التطور  بیو�ارسفنجد مثال " المخبر البراز�لي  ،التمو�ل الداخلي لها

تاج العدید من إلى إن،أن یتحول من االعتماد على التكنولوج�ا المستوردة في میدان اإلنز�مات ،والتوسع
حیث كان  ،ووجه اهتمامه إلى ز�ادة ال�حث والتطو�ر في هذا المجال ،المنتجات الصیدالن�ة خاصة األنسولین

وأنشأ من خاللها  ،إذ أدى إلى ز�ادة إرادات ترخ�ص براءات االختراع،هذا القرار المبدع لمعالجة الوضع ناجحا
 .2عض أنواع األنسولین المتطور"أص�حت تعد من األوائل في صناعة � ،شر�حة جدیدة

 في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   : التسو�قاألثر اإلیجابي لألسالیب اإلبداع�ة على   -ب
لما �قدمه من میزة تنافس�ة مقارنة بنظیراتها  ،إن للتسو�ق دور مهم في تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

لها دور �ارز في تحسین مكانة المؤسسات  ،تعلقة �التسو�قفالقرارات اإلبداع�ة الم ،من المؤسسات األخرى 
 ،كما تحسن من مكانة المؤسسة لدى عمالئها ،من خالل تطو�ر الجودة ونوع�ة المنتج ،الصغیرة والمتوسطة

فمثال " إحدى مؤسسات األغذ�ة المحفوظة والتي تعد مؤسسة صغیرة قرر مسئولوها إنتاج حساء جدید یختلف 
ولهذا تم استخدام أحد األسالیب اإلبداع�ة في اتخاذ  ،�حیث �حقق لها میزة تنافس�ة ،دمهعن الذي كانت تق

و�الفعل أنتجت المؤسسة نوعا من الحساء الذي  ،القرارات إلنتاج حساء مرت�ط �الشوكة المستخدمة في الطعام
نوع من الحساء وحقق وانتشر هذا ال ،یتضمن العدید من الخضروات التي �مكن �الفعل استخدام الشوكة فیها

                                                            
، تم إلقاؤها في الملتقى الدولي األول حول متطل�ات إشكال�ة تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةطاهر هارون، مداخلة �عنوان : -1

PME   ،378، ص 2006في الدول العر��ة، جامعة حسی�ة بن بوعلي الشلف، الجزائر. 
 .نفس المكان --2
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فكان ذلك إبداعا  ،وهكذا لوحظ أن المؤسسة قررت إحداث تغییر على المنتج فیز�ائ�ا ،نجاحا ال نظیر له
 .1ونقلها نقلة نوع�ة في مجال األعمال "  ،ناجحا

فقرر  ،وكذلك شركة كوكاكوال عندما قرر الرئ�س التنفیذي للتسو�ق فیها تطو�ر وٕابداع استراتیج�ة جدیدة لتوز�ع
 ولو على �عد ذراع من الراغب فیها . ،أن تكون منتجات كوكاكوال متوفرة

 في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: الوظائف اإلدار�ةاألثر اإلیجابي لألسالیب اإلبداع�ة على     -ج
و�عد اإلبداع  ،إن الوظائف اإلدار�ة وكفاءتها تعتمد اعتمادا كبیرا على نوع القرارات المتخذة لتسییرها وتطو�رها

عندما اضطرت " ستیل ك�س وخیر دلیل على ذلك هو ما حدث  في شركة  ،من أهم الوسائل لتحقیق ذلك
 ،جعلتها تقرر التركیز على اإلبداع هیرمان میلرإلى تطو�ر نفسها �سبب المنافسة المفروضة علیها من شركة 

فر�ق التسو�ق في مكان واحد لتسییر و  ،هو تجم�ع المصممون والمهندسون لدیها ،ومن بین ماتم تقر�ره
والمساعدة على ت�ادل األفكار وٕابداع المنتجات الجدیدة �عدما كانوا �عملون في مقرات منفصلة"  ،التفاعل بینهم

2. 
 في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: اإلنتاجاألثر اإلیجابي لألسالیب اإلبداع�ة على   -د

كالقرارات المتعلقة بنوع اآلالت ،یرة والمتوسطة  من جوانب عدیدة�ساهم اإلبداع في تأهیل المؤسسات الصغ
 والتي تسمح بتقد�م منتج ذو نوع�ة جیدة و�أقل تكلفة ممكنة . ،المستخدمة

 
سا�عا : دراسة حالة واقع اإلبداع في إطار المقاوالت�ة على مستوى مؤسسة �الست�میتال لتدو�ر النفا�ات 

 ال�الست�ك�ة بخم�س مل�انة
عمل�ة تدو�ر النفا�ات الصل�ة ال�الست�ك�ة من أهم النشاطات المت�عة من طرف المؤسسات الصغیرة  تعتبر

إذ �قوم نشاط هذه المؤسسات على جمع ال�الست�ك المستخدم بإت�اع عدة طرق  ،والمتوسطة في الجزائر
 واستخدامها كمادة خام إلعطاء منتجات متعددة .

متواجدة على مستوى مدینة خم�س مل�انة بوال�ة عین الدفلى أحد المؤسسات ال�الست�میتالوتعد المؤسسة الخاصة 
 الصغیرة الناشطة في هذا المجال .

من خالل تدو�ر ،وعل�ه سنحاول من خالل هذا العنصر التطرق إلى واقع اإلبداع في إطار المقاوالت�ةعلى مستواها
مع اإلشارة للمشاكل التي تواجه هذه المؤسسة من  ،وتحلیل طرق الحصول على هذه النفا�ات ،النفا�ات ال�الست�ك�ة

 .والمشاكل التي یثیرها نشاط هذه الشركة على البیئة وعلى االقتصاد الوطني من جهة أخرى ،جهة
 : التعر�ف �المؤسسة محل الدراسة-1

وني في یتمثل شكلها القان ،إن مؤسسة �الست�میتال بخم�س مل�انة، هي مؤسسة صناع�ة تجار�ة ذات طا�ع خاص
�قدر رأسمالها �مل�ار ،حموش دمحمتعود ملكیتها للسید ،كونها شركة ذات شخص واحد وذات مسؤول�ة محدودة

�حدها من الجهات األر�عة محالت ،المؤدي إلى الجزائر العاصمة 04تقع على الطر�ق الوطني رقم ،سنت�م

                                                            
 .99، ص 2003دار العالم�ة الدول�ة،  اإلدار�ة،طر�قة إبداع�ة لحل المشكالت  100عبد الرحمن توفیق،-1
، تم إلقاؤها في اإلبداع كعنصر أساسي في عمل�ة التأهیل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةسعید منصور فؤاد، مداخلة �عنوان -2

 .86في الدول العر��ة، المرجع السابق، ص   PMEالملتقى الدولي حول متطل�ات 
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تتر�ع على ،ة إلى منتجات تامة الصنعیتمثل نشاطها األساسي في تحو�ل المخلفات الصل�ة ال�الست�ك�،تجار�ة
 وقسم اإلنتاج والتخز�ن. ،متر مر�ع كلها مغطاة وموزعة على القسم اإلداري 1500مساحة تقدر ب
 والمتمثلة في: �عض السلع ال�الست�ك�ةتنتج المؤسسة 

 *صنادیق خاصة �الفواكه.
 *صنادیق خاصة �الخضر.

 *صنادیق خاصة �الحلیب ومشتقاته.
 �قارورات المشرو�ات الغاز�ة .*صنادیق خاصة 

 * أنابیب الم�اه الصالحة للشرب .
 * أنابیب الري .

 * أنابیب صرف الم�اه القذرة .
 * أنابیب الغاز .

 * و�عض المنتجات األخرى مثل أسالك الكهر�اء والهاتف وش�اب�ك غسل المال�س ..الخ.
و�عتبر الفالحین من أهم ز�ائن  ،لوال�ة وخارجها�حیث تسوق منتجاتها على مستوى ا ،للمؤسسة ز�ائنها في السوق 

، للمشرو�ات الغاز�ة المتواجدة في مدینة مل�انة ع�ادة وأوالدهوشركة عر�ب وملبنة  ملبنة ون�سوكذا  ،المؤسسة
 ...الخ .

وعلى رأسها المؤسسة  ،وتواجه المؤسسة منافسة حادة في السوق من طرف المؤسسات العموم�ة والخاصة
 �الرو��ة   ENPCوالمؤسسة العموم�ة السترجاع ال�الست�ك  ،تو�الست لل�الست�ك والمطاط �شلفالعموم�ة صو 

من خالل منح تحفیزات وهدا�ا للز�ائن حتى تضمن  ،ولكن رغم هذا تحاول المؤسسة فرض وجودها في السوق 
 �ك�ة ) من جهة أخرى .وللجهات التي تمونها �المادة األول�ة ( النفا�ات الصل�ة ال�الست،وفاؤهم لها من جهة

 ووسائل النقل . ،الرافعات ،أحواض التبر�د ،أالت الطحن ،و�تواجد على مستوى المؤسسة أالت التصن�ع
 واقع اإلبداع في تسییر و تدو�ر النفا�ات الصل�ة ال�الست�ك�ة على مستوى مؤسسة �الست�میتال:  -2

وحتى تصل لذلك فإنها  ،ست�ك�ة لمنتجات تامة الصنعإن نشاط المؤسسة یتمثل في تحو�ل النفا�ات الصل�ة ال�ال
 إلى غا�ة خروج المنتج تام الصنع .،تمر �مجموعة من المراحل،  بدءا من ال�حث عن النفا�ات والحصول علیها

 وعل�ه سنحاول شرح هذه المراحل التي یتم من خاللها التدو�ر على النحو التالي:
التي تمثل المادة األول�ة األساس�ة إلنتاج ،مع النفا�ات ال�الست�ك�ةوهي المرحلة الخاصة بجالمرحلة األولى :

 والجامعات والمطاعم  ،والمحالت التجار�ة والفنادق ،حیث یتم ذلك من خالل تجم�عها من المنازل ،المؤسسة
 ،وم�ةوال�احثین في المفارغ العم ،إلى جانب شرائها من طرف جامعي الخردة المتجولین في شوارع وأح�اء المدن

إلى جانب هذا فإنه یتم شراء النفا�ات ال�الست�ك�ة من جهات مختصة في جمعها وكسرها منتشرة عبر مختلف 
بینما �صل سعر الكیلوغرام الواحد منه من  ،دج40و�قدر سعر الكیلوغرام من ال�الست�ك �حوالي  ،أنحاء الوطن

 دج .200دج و170مادة ال�الست�ك األصل�ة إلى 
إذ یتطلب الحصول على نوع�ة جیدة  ،یتم خالل هذه المرحلة فرز النفا�ات ال�الست�ك�ة المجمعةة : المرحلة الثان�

فإنه تقل درجة صالحیتها  ،من المنتج فرزا جیدا لهذه النفا�ات،ألنه وفي حالة وجود شوائب كبیرة غیر �الست�ك�ة
 وتتطلب عمل�ة الفرز عمالة كثیرة . ،إلعطاء المنتج المطلوب
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حیث تغمر في أحواض كبیرة من الماء  ،�عد أن یتم فرز النفا�اتال�الست�ك�ة تأتي مرحلة الغسلالثالثة :  المرحلة
الصودا الكاو�ة والصابون السائل وعلى رأسها مادة  ،مضاف إل�ه �عض المنظفات والمواد الك�ماو�ة ،الساخن
دة ال�الست�ك�ة خال�ة من الدهون والز�وت ، وذلك ألن تدو�ر النفا�ات ال�الست�ك�ة یتطلب أن تكون الماالمركز

 �عدها یتم تجف�فها وتحضیرها لعمل�ة الفرم . ،واألجسام الغر��ة
و�تحكم في حجم التكسیر ،: في هذه المرحلة یتم تكسیر ال�الست�ك في ألة التكسیر، لیتم طحنها المرحلة الرا�عة

 جة .سلك ذو فتحات متعددة لتحدید حجم القطع ( الحبی�ات ) المنت
و�تم من خاللها نقل المادة الخام المتحصل علیها في المرحلة السا�قة  (حبی�ات ال�الست�ك ) المرحلة الخامسة :

 لتشكیل المنتج المراد تصن�عه . ،والحصول على سائل ال�الست�ك المراد توجیهه نحو القوالب ،إلى ألة التذو�ب
اللها مرور المنتج على حوض �ه ماء من اجل تسهیل : هي مرحلة التبر�د حیث یتم من خ المرحلة السادسة
 و�هذا �ص�ح المنتج تام الصنع و�وجه للتخز�ن في انتظار تسو�قه . ،نزعه من القالب

ولكن وعلى العموم فإن هذه المؤسسة تعمل على است�عاب كم�ة كبیرة من النفا�ات ال�الست�ك�ة المنتشرة في 
 .والتي ال تتحلل لمئات السنین ،الطب�عة

 األهم�ة البیئ�ة واالقتصاد�ة لعمل�ة تدو�ر النفا�ات الصل�ة على مستوى مؤسسة �الست�میتال : -3
إن نشاط مؤسسة �الست�میتال لصناعة المنتجات ال�الست�ك�ة �مدینة خم�س مل�انة،  �قوم أساسا على استعمال 

عمل�ة تساهم في تحقیق منافع بیئ�ة مواد خام متمثلة في نفا�ات صل�ة �الست�ك�ة معاد تدو�رها، وهي بهذه ال
 واقتصاد�ة هامة نوجزها على النحو التالي :

 األهم�ة البیئ�ة لتدو�ر النفا�ات الصل�ة على مستوى المؤسسة :  – 1
 تتجسد هذه األهم�ة �اختصار ف�ما یلي :

والذي الیتم تحلله  ،فیها* المساهمة في تنق�ة البیئة الطب�ع�ة من اآلثار السلب�ة الناجمة عن تراكم ال�الست�ك 
 و�تسبب في إحداث أضرار �التر�ة والم�اه الجوف�ة .

ذلك الن عمل�ة التدو�ر تتطلب كم�ة أقل  ،وعلى رأسها الماء والطاقة،* التقلیل من استهالك الموارد الطب�ع�ة
 مقارنة �مادة ال�الست�ك األصل�ة. ،�كثیر من هذه الموارد

 ئي الناتج عن ان�عاث الغازات الصادرة عن عمل�ة تذو�ب ال�الست�ك .*التقلیل من نس�ة التلوث الهوا
* المساهمة في الحد من الخسائر الناجمة عن انخفاض جودة المنتج الزراعي والحیواني، نتیجة انتشار النفا�ات 

 ال�الست�ك�ة في األراضي الزراع�ة .
نتیجة دفعهم لفرز نفا�اتهم في المن�ع واالحتفاظ  * المساهمة في غرس ثقافة التر��ة البیئ�ة لدى أفراد المجتمع،

 �النفا�ات ال�الست�ك�ة لصالح الشركة مقابل م�الغ مال�ة رمز�ة.
 وتجنب التلوث الجوي الناجم عن عمل�ة حرقها .  ،* تخف�ض الضغط على المفارغ العموم�ة

من نفا�اتهم ال�الست�ك�ة �طر�قة  * مساعدة المطاعم والجامعات والفنادق والمحالت التجار�ة ..الخ في التخلص
 أمنة بیئ�ا ومر�حة اقتصاد�ا دون اإلضرار �البیئة .

 :األهم�ة االقتصاد�ة لتدو�ر انفا�ات ال�الست�ك�ة على مستوى مؤسسة �الست�میتال -2
هناك مجموعة من المنافع االقتصاد�ة  تحققت للمؤسسة �صفة خاصة، ولالقتصاد الوطني �صفة عامة نتیجة 

 و�مكن ان نوجزها على النحو التالي :   ،ر النفا�ات ال�الست�ك�ةتدو�
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من فتح مؤسسة صغیرة �قوم نشاطها اإلنتاجي على حموش دمحم * إن النفا�ات الصل�ة ال�الست�ك�ة مكنت السید 
 التدو�ر وٕاعطاء سلع جدیدة .

جة انخفاض سعر تكلفة المادة نتی،* إن تدو�ر النفا�ات ال�الست�ك�ة ساهم في مضاعفة الر�ح لصاحب المؤسسة
 والمتمثلة في النفا�ات مقارنة مع سعر ال�الست�ك األصلي. ،الخام

و�التالي ضمان  ،* ساهمت عمل�ة التدو�ر على مستوى المؤسسة تشغیل عدد من ال�طالین المتواجدین �المنطقة
 دخل شهري لهم �مكنهم من تلب�ة متطل�اتهم .

فإنها ساهمت بذلك بتخف�ض جزء من فاتورة استیراد ،تدو�ر النفا�اتال�الست�ك�ة* نتیجة ق�ام نشاط المؤسسة على 
 مادة ال�الست�ك الخام األصل�ة.

و�تالي  ،من خالل تقلیل استهالك الطاقة والماء ،*�ساهم نشاط المؤسسة في إرساء أ�عاد التنم�ة المستدامة
 لل�الست�ك.المحافظة على حق األج�ال القادمة من المادة الخام األصل�ة 

و�تالي ،نتیجة إنتاجها من طرف المؤسسة ،*تخف�ض فاتورة استراد �عض المنتجات ال�الست�ك�ة من الخارج
وهو ماینعكس إیجا�ا على المیزان التجاري ومنه  ،مساهمتها في الحفاظ على العملة الصع�ة وتقلیل نس�ة الواردات

 على میزان المدفوعات.
 �ة والمخاطر الصح�ة الناجمة عن التلوث �النفا�ات ال�الست�ك�ة.*التقلیل من الخسائر االقتصاد

* تساهم المؤسسة في دفع الش�اب ال�طالین على فتح مؤسسات مصغرة وصغیرة �قوم نشاطها على التدو�ر و�تالي 
 التقلیل من نس�ة ال�طالة.

 ست�میتال :المشاكل التى تواجه أسلوب تدو�ر النفا�ات ال�الست�ك�ة على مستوى مؤسسة �ال-4
 تواجه هذه المؤسسة العدید من المشاكل في مجال تدو�ر النفا�ات ال�الست�ك�ة والتي من أهمها:

نتیجة االنقطاعات المتكررة للكهر�اء دون ان تعطي شركة سونلغاز علم  ،* األعطال التي تصیب أالت التصن�ع
 مما یتسبب في إلحاق خسائر مال�ة للمؤسسة .  ،لمثل هذه المؤسسات

* قلة قطع الغ�ار الخاصة �آالت التصن�ع في السوق الوطن�ة وهو ما یترتب عنه توقف المؤسسة عن العمل لمدة 
 ) أ�ام في حالة األعطال التي تصیب اآلالت .10قد تصل إلى عشرة (

*صعو�ة الحصول على النفا�ات  ال�الست�ك�ة في �عض الحاالت، نتیجة المنافسة الشدیدة المفروضة على 
 ؤسسة من جهات أخرى.الم

كالتراب الذي �ستخدمه �ائعي النفا�ات ،* احتواء النفا�ات ال�الست�ك�ة التي تشتر�ها المؤسسة على شوائب عدیدة
 من اجل الز�ادة في وزنها ور�ح م�الغ مال�ة إضاف�ة . ،ال�الست�ك�ة مع هذه األخیرة

من اجل تسهیل عمل�ة  ،رز نفا�اتهم في المن�ع* غ�اب الوعي البیئي لدى أفراد المجتمع �شان مساهمتهم في ف
 انتقاء النفا�ات الصل�ة عند الجمع .

لكون المنتجات مصنوعة ،* صعو�ة تسو�ق المنتجات نتیجة رفض شرائها من طرف الز�ائن في �عض الحاالت
 من نفا�ات معاد تدو�رها وهذا مایؤثر على جودة المنتوج .  

ودخل العمال وكذا ارتفاع الفاتورة الخاصة ،على الشركة بخصوص األر�اح * ارتفاع معدالت الضرائب المفروضة
 �الكهر�اء.
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مثل تسه�الت تقد�م القروض وتوفیر قطع ،* غ�اب التحفیزات الخاصة بتشج�ع نشاط التدو�ر للنفا�ات ال�الست�ك�ة
 الغ�ار آلالت التصن�ع .

ثال هذه المؤسسات التي تعمل في الخفاء متهر�ة والذي �ستحوذ عل�ه العدید من أم،*انعدام التنظ�م في السوق 
 وهو ما ینعكس على سعر منتجاتها، �حیث ت�اع �سعر أقل مما یدفع الز�ائن نحوها.،بذلك من دفع الضرائب

 :أل�ات تطو�ر اإلبداعفي تدو�ر النفا�ات ال�الست�ك�ة على مستوى مؤسسة �الست�میتال-5
البد من الحد من المشاكل التي تحول دون تطو�ر ،مثل هذه المؤسسة نظرا لألهم�ة البیئ�ة واالقتصاد�ة لنشاط

 وذلك �اتخاذ اإلجراءات واآلل�ات التال�ة :  ،اإلبداع في التدو�ر ضمنها
 * تقد�م تحفیزات مال�ة وماد�ة من أجل توس�ع نشاط التدو�ر للنفا�ات ال�الست�ك�ة .

 من المؤسسات الغیر رسم�ة .وتطهیره  ،* تقنین نشاط التدو�ر من أجل تنظ�م السوق 
 * تقد�م المساعدة من طرف البلد�ة �شأن تسهیل عمل�ة فرز النفا�ات ال�الست�ك�ة عند الجمع .

وتقد�م ،* اشتراك المواطنین في عمل�ة إ التدو�ر للحد من مخاطرها، وهذا من خالل وسائل اإلعالم المختلفة
 ن�ع .تحفیزات مال�ة لمن �ساهم في فرز نفا�اته عند الم

من أجل توس�ع نشاط مثل هذه المؤسسات، من خالل  ،* تقد�م التسه�الت الخاصة �استیراد أالت التصن�ع
 اإلعفاءات الجمرك�ة والضر�ب�ة .

 ،وقبول التضح�ة بجزء من رفاهیتهم،* نشر ثقافة قبول شراء المنتج الناتج عن تدو�ر النفا�ات لدى أفراد المجتمع
 لتقلیل من أثار التلوث التي تهدد ح�اتهم على كوكب األرض.في سبیل حما�ة البیئة وا

* توفیر وسائل األمن والوقا�ة للعاملین في مجال جمع وفرز النفا�ات الصل�ة الموجهة للتدو�ر، من مال�س واق�ة 
 ونظارات وقفازات وأحذ�ة من نوع خاص ...الخ.

من أجل تجنب الخسائر الناجمة عن توقف ،ن�ة* العمل على توفیر قطع الغ�ار آلالت التصن�ع في السوق الوط
 تشغیل المؤسسة �سبب األعطال التي تصیب اآلالت .

من أجل تشغیل أكبر عدد من ال�طالین من طرف مثل هذه ،* تكفل الدولة �مصار�ف التأمین الخاصة �العمال
 المؤسسة .

المخلفات ال�الست�ك�ة بدل  * توج�ه خرجي الجامعات نحو إقامة مؤسسات مصغرة وصغیرة تقوم على تدو�ر
 انتظار التوظیف الحكومي.

 ومحاولة االستفادة منها محل�ا بإنشاء مثل هذه المؤسسات.   ،* الحد من تصدیر النفا�ات ال�الست�ك�ة للخارج
 
 :خاتمةال

هو أن اإلبداع أص�ح ضرورة حتم�ة إلدارة المؤسسات  ،إن ما �مكن الخروج �ه من خالل هذه المداخلة
وعل�ه البد من تجسید اإلبداع  ،للمحافظة على وجودها واستمرارها ،رة والمتوسطة في الوقت الراهنالصغی

وعلیها اقت�اس الطاقات اإلبداع�ة ومحاولة تدر�بها وتوفیر الظروف المالئمة والمناس�ة  ،وٕادارته داخل المؤسسة
 إلطالق طاقاتها اإلبداع�ة 

سسة صغیرة خاصة �قوم  نشاطها على تصن�ع منتجات �الست�ك�ة  ورغم كونها مؤ  �الست�میتالومؤسسة      
حیث  ،من خالل أسلوب التدو�ر ،إال أنها تمكنت من تجسید اإلبداع في إطار المقاوالت�ة،انطالقا من النفا�ات
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وعلى المستوى الوطني �صفة  ،أص�ح  لها دور هام في تفعیل أسلوب التدو�ر على المستوى الوالئي �صفة خاصة
و�التالي تقلیل نس�ة التلوث إلى جانب ،وهي بذلك تساهم في تطهیر البیئة من النفا�ات الغیر القابلة للتحلل ،ةعام

و�عض المنتجات التي �ص�ح تصن�عها محل�ا بدال من استیرادها  ،تقلیل فاتورة استیراد مادة ال�الست�ك األصل�ة
 ...الخ.

یجب علیها األخذ �عین ،سطة في إطار المقاوالت�ة أكثر إبداعاوختاما وحتى تص�ح المؤسسات الصغیرة والمتو     
 االعت�ار �عض التوص�ات التال�ة : 

 .*یجب أن تعمل كل مؤسسة على إقامة نظام لإلبداع داخلها وتخصص كفاءات إلدارة هذا النظام
معنو�ة معتبرة لجلب وذلك بتقد�م حوافز ماد�ة و  ،*التركیز على األفراد المبدعین وانتقائهم على قدر اإلمكان

 .الكفاءات اإلبداع�ة
 .* العمل على تدر�ب العمال والمدراء على اتخاذ القرارات �الطرق اإلبداع�ة المختلفة

 .*توفیر جو مالئم لإلبداع في المنظمات الحدیثة حتى تتمكن من رفع مستوى هذه األخیرة
أفرادها وفقا للمفاه�م اإلدار�ة المعاصرة  *إقامة دورات تدر�ب�ة تكو�ن�ة داخل المنظمات الحدیثة لتدر�ب

 .وتأهیلهم لإلبداع أكثر
 .*االتصال �المؤسسات والمنظمات المختلفة الخاصة �ال�حث العلمي لالستفادة من خبراتها

 
 : قائمة المراجع

 ،األردن: دار وائل للنشر ،تطو�ر المنتجات الجدیدة  ،سهیر ند�م عكروش ،مأمون ند�م عكروش - -1
2004. 

 .مصر : مجموعة النیل العر��ة ،تنم�ة القدرات اإلبتكار�ة لدى األفراد والمنظمة ،مدحت أبو النصر -2
 ،عمان : دار كنوز للمعرفة والنشر والتوز�ع ،إدارة اإلبداع واالبتكار ،ز�د منیرعبوي  ،سل�م �طرس جلدة -3

2006. 
 .2002 ،الكو�ت ،اعم�ادئ اإلبد ،دمحم األكرم العدلوتي ،طارق دمحم السو�دان -4
 .2003 ،األردن : دار حامد ،إدارة المنظمات من منظور كلي،حسین حر�م -5
 .1999 ،عمان : دار ال�ازوري العلم�ة ،اإلدارة الدول�ة ،سعد غالب �سین -6
 .2005 ،دار النهضة العر��ة ،الم�ادئ واالتجاهات الحدیثة في اإلدارة،حسن إبراه�م بلوط -7
 .2003 ،األردن : دار وائل للنشر والتوز�ع ،إدارة االبتكار ،نجم عبود نجم -8
 .2005الجزائر،  ،في علوم التسییر ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،بن یوسف نور الدین --9

 ،لقراراتا مدخل اتخاذ ،دور اإلبداع واالبتكار في تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،سالمي نوال -10
 .2007الجزائر، 

11- Organisation decooperation et dedeveloppemeenteconomiqe 
perspectives de lorde sur lepme ; paris :2000 

12- Ahmed Bouyacoub, les créa n62 trinestrerevnede de centre des recherches appliqee1986، 
 ،سی�ة بن بوعلي الشلفجامعة ح ،في الدول العر��ة  PMEالملتقى الدولي األول حول متطل�ات  -13

 .2006الجزائر، 



 

87 

 الخلف�ة النظر�ة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و هیئا ت الدعم الحكوم�ة
 

 جامعة البو�رة  استاذ محاضر أ   أحمد ضیف   
 جامعة البو�رة طالب دكتوراه   شادي نور الدین  

 جامعة المسیلة طالب دكتوراه       عثمان محادي
 

 :مقدمة
ؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا كبیر في اقتصاد�ات الدول المتطورة منها والنام�ة من حیث استحداث تلعب الم

مناصب شغل، سواءا كانت هذه المؤسسات عموم�ة أو خاصة، فمن ممیزات هذه المؤسسات عادة �أنها سهلت 
جهة، ومن جهة ثان�ة ال تكلف  اإلنشاء والتسییر، وترجع هذه المیزة إلى كون بنیتها �س�طة ول�ست معقدة هذا من

كثیرا مقارنة مع إنشاء مؤسسات كبیرة، لذا همدت الجزائر إلى تبني س�اسات دعم تراها مناس�ة لدفع الش�اب نحو 
إنشاء مؤسساتهم ومساعدتهم سواءا في مجال التمو�ل أو المرافقة أو التوج�ه، هذا كله من أجل خلق مناصب 

 .شغل والتقل�ص من معدالت ال�طالة
وقد عمدت الدولة الجزائر�ة إلى إنشاء مؤسسات دعم ومرافقة ال صالح�ات عدیدة منها تقد�م مساعدات مال�ة 
ومرافقة المشار�ع وتوجیهها، كل هذه األجهزة جاءت من أجل �عث روح في الش�اب النجاز مشار�عهم الخاص بهم 

 م أو في أثناء مرحلة االستغالل.وفك كل العراقیل التي قد تواجههم سواء في بدا�ة إنشاء مشار�عه
وفي هذه الورقة ال�حث�ة سوف یتم التعرف على االطار النظري للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، ومختلف 
أجهزة الدعم الحكوم�ة ودورها في إنشاء وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل معالجة التساؤل 

هي االمت�ازات التي تقدمها ألصحاب المؤسسات الصغیرة  ما هي هیئات الدعم الحكوم�ة؟ وماالتالي: 
 والمتوسطة؟
 بجوانب هذا التساؤل تم تقس�م ال�حث إلى النقاط التال�ة: ولإلحاطة

 .2017المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفق التشر�ع الجزائري  *
 .هیئات المرافقة *
 .أجهزة الدعم *

 .2017�ع الجزائري أوال: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وفق التشر 
 تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: -1

أص�حت المشار�ع الصغیرة والمتوسطة في اآلونة األخیرة تلقى اهتمام عالمي نظرا لما  تقدمه من فرص عمل 
وتحسین الدخل، وقد سعت كافة الجهات الحكوم�ة والمنظمات غیر الحكوم�ة والقطاع الخاص إلى توفیر البن�ة 

 1كي تنمو وتزدهر. للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالتحت�ة 
الموافق  1435عام الثانير��ع  11مؤرخ في  02-17: حیث صدر القانون تعر�ف المشرع الجزائري  -

للقرار  8، یتضمن القانون التوجیهي لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، فحسب المادة 2017ینایر 10
 ت الصغیرة والمتوسطة حیث یتم شرحها في الجدول التالي:المشار إل�ه سا�قا التي عرفت المؤسسا

 
                                                            

 .23، ص 2002دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر، سییر المؤسسة، اقتصاد وتعبد الرزاق حبیب،   1
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 ):2017 : یوضح تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب القانون الجدید(جانفي) 1الجدول رقم(

 المیزان�ة السنو�ة رقم األعمال عدد العمال المؤسسة

09الى 1من  مصغرة ملیون دج 40أقل من   ملیون دج 20أقل من    

49الى 10من  صغیرة ملیون دج400ٌأقل من   ملیون دج 200أقل من    

250الى 50من  متوسطة ـــــــــــى 400مـــــــــــن  ـــــــــــون دج إل ملی

مالییر دج4  

مل�ار دج 1ملیون إلى  200من   

 .6، ص2017، جانفي10و9و 8المصدر: الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة، المواد
 

ؤسسات �مختلف تصن�فاتها، مقارنتا مع القرار جاء هذا القانون لیرفع من ق�مة رقم األعمال والمیزان�ة السنو�ة للم
 .2001الصادر في 

 
تتمیز المؤسسات الصغیرة المتوسطة بجملة من الخصائص من خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:  -2

 1:بینها
 انخفاض تكلفة العمالة نظرا الستخدامها تقن�ات إنتاج�ة أقل تعقیدا أو أقل كثافة رأسمال�ة؛

 ة والتكیف مع المتغیرات؛المرونة العال� -
سهولة االنتشار والتأس�س نظرا لصغر حجم رأسمالها وسهولة إنشائها إلى جانب قصر الوقت الالزم إلعداد  -

 الدراسات وكذا انخفاض المصروفات اإلدار�ة وسهولة ه�اكلها التنظ�م�ة؛
األسس والس�اسات التي تحكم سهولة الق�ادة واإلدارة والوضوح في تحدید األهداف وتوج�ه العاملین و�ساطة  -

 عمل المشروعات؛
الجمع بین اإلدارة والملك�ة حیث صاحب أو أصحاب المشروع غال�ا ما �كون مدیره ومن ثمة التمتع  -

 �االستقالل�ة في األداء؛
انخفاض حجم اإلنتاج، األمر الذي �قلل من تكالیف وأع�اء التخز�ن، �اإلضافة إلى سرعة اإلعالم وسهولة  -

لمعلومة داخل هذا النوع من المؤسسات �مكنها من التكیف �سرعة مع األوضاع االقتصاد�ة انتشار ا
 االجتماع�ة. 

 األهم�ة  االقتصاد�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: -3
 :1تكمن األهم�ة االقتصاد�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ف�ما یلي

                                                            
ور الدولة الجزائر�ة في تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول تقی�م دمحم أمین بن لكحل، د  1

جامعة سطیف،  ،2014-2001دي خالل الفترة آثار برامج االستثمارات  العامة وانعكاساتها على التشغیل واالستثمار النمو االقتصا
 .04، ص 2013مارس  11/12
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صدر مهم  للوظائف الجدیدة في االقتصاد تساهم �شكل كبیر وفاعل بإیجاد الوظائف و�ذلك فإنها م -
 وتساعد الدول والحكومات في حل مشكلة ال�طالة؛

تعتبر مصدرا هاما للتجدید واالبتكار واإلبداع: إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تمتاز بجهودها الحدیثة  -
 ؛لتطو�ر المنتجات سواء كانت سلع أو خدمات أو تحسینها أو تطو�ر استخدامات جدیدة لها

تعمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مصدرا مهما لتولید الناتج القومي والثروة االقتصاد�ة، و�أتي هذا  -
 من دورها ومساهمتها في تعظ�م العوائد االقتصاد�ة وتطو�ر االقتصاد؛

 2كما �مكن ان �كون للمؤسسات الصغیرة المتوسطة اهم�ة اخرى تتمثل في:
 توفیر مناصب الشغل؛ •
 لمدخرات؛ جذب وتعبئة ا •
 تنم�ة الصادرات ؛ •
 تحقیق التكامل الصناعي؛  •
 التنم�ة اإلقل�م�ة ؛ •

تعمل المشروعات الصغیرة على تحسین االستهالك وترشیده، وتقضي على اإلسراف والض�اع االقتصادي، كما 
لسلع تقضي على التضخم عن طر�ق االستثمارات والتشغیل االقتصادي لألموال غیر المنتجة وتعمل على توفیر ا

والخدمات فیز�د الدخل القومي، وعل�ه فالمشروعات الصغیرة والمتوسطة تساعد في ز�ادة فرص العمل وتحسین 
طرق استغالل الموارد الطب�ع�ة المتاحة وكذلك تساهم في الحد من انتشار الفقر ألنها تتنوع على شر�حة عر�ضة 

 من المجتمع.

 ثان�ا: هیئات المرافقة
تنم�ة ش�كات مرافقة المقاول ودورها الكبیر في ز�ادة عدد المؤسسات المقامة، �اإلضافة إلى نظرا لتفطنها �أهم�ة 

ضمان �قائها واستمرارها في السوق، قامت الجزائر في هذا الصدد بإنشاء العدید من الهیئات المختصة في هذا 
 المجال، وتندرج كل من مشاتل المؤسسات ومراكز التسهیل ضمن هذا الس�اق.

المؤرخ في  78-03لقد تم إنشاء مشاتل المؤسسات وفق للمرسوم التنفیذي رقم اتل المؤسسات: مش -1
من القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، یتمحور  12، ط�قا الحكام المادة 20033فیبرایر 25

عي وتجاري ودعمها، أما الشكل القانوني فهي مؤسسات عموم�ة ذات طا�ع صنا PMEنشاطها حول مساعدة 
المتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقرار المالي، موضوعة تحت ص�غة وصا�ة الوز�ر المكلف �المؤسسات الصغیرة 

  والمتوسطة، وتكون المشاتل في أحد اإلشكال التال�ة:
 

 : ه�كل دعم یتكفل �حاملي المشار�ع في قطاع الخدمات.* المحضنة
 ر�ع في قطاع الصناعة الصغیرة والمهن الحرف�ة.ه�كل دعم یتكفل �حاملي المشا * ورشة ر�ط:

                                                                                                                                                                                          
معاییر السالمة والصحة المهن�ة في تحسین أداء العاملین في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (دراسة حالة لیند بختة هدار،   1

 .41، ص 2011/2012رسالة ماجستیر، جامعة ورقلة،  وحدة ورقلة)،–غاز الجزائر 
 قسـم ماجسـتیر مـذكرة ،الجزائـر فـي والمتوسـطة الصـغیرة المؤسسـات قطـاع ترق�ـة على االقتصاد�ة المتغیرات أثر الصـالح، دمحم زو�تة 2

 .21ص ، 2007 الجزائر، جامعة التسییر، علوم
 .13، ص2003ف�فري 26، الصادرة في 13، العددالجر�دة الرسم�ةالجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة،   3
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 : ه�كل دعم یهتم �حاملي المشار�ع المنتمین إلى میدان ال�حث.* نزل المؤسسات
 وتتكفل المشاتل �المهام التال�ة:

 استق�ال واحتضان ومرافقة المؤسسات الحدیثة النشأة لمدة معینة وكذا أصحاب المشار�ع. •
محالت تحت تصرفهم �ستفیدون منها �ص�غة اإلیجار، تسهر احتضان أصحاب المشار�ع بوضع   •

 المشتلة على تسییر هذه المحالت التي تتناسب مساحتها مع طب�عة المشتلة واحت�اجات نشاط المشروع.
تقدم إرشادات خاصة في االستشارة المقدمة للمؤسسات حیث تسهر على مرافقة ومتا�عة أصحاب  •

ها، وز�ادة على وظ�فة االستشارة في المیدان القانوني والمحاسبي والتجاري المشار�ع قبل إنشاء مؤسساتهم و�عد
والمالي، تقدم المشتلة ألصحاب المشار�ع إرشادات تتمثل في تلقینهم م�ادئ التسییر من خالل مرحلة نضوج 

 المؤسسة.
االغواط،  بإنشاء عدد من مشاتل المؤسسات وهي: محضنة 2003وفي هذا اإلطار قامت الجزائر في سنة   

محضنة �اتنة، محضنة البلیدة، تلمسان، سطیف، عنا�ة، قسنطینة، وهران، الوادي، تیزي وزو، ورشة ر�ط الجزائر، 
 ورشة ر�ط سطیف، ورشة ر�ط قسنطینة، ورشة ر�ط وهران.

فبرایر  25المؤرخ في  79-03تم إنشاء مراكز التسهیل �مقتضى المرسوم التنفیذي رقم مراكز التسهیل:  -2
من القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وهي هیئات تتكفل  13، وذلك ط�قا للمادة رقم 20031

 وأ�ضا بإعالم وتوج�ه ودعم ومرافقة المشار�ع. PMEبإجراءات إنشاء 
أما عن الط�عة القانون�ة لهذه المراكز فهي مؤسسات عموم�ة ذات طا�ع إداري تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة 

 .PMEقالل المالي، موضوعة تحت وصا�ة الوز�ر المكلف واالست
تهدف مراكز التسهیل إلى تطو�ر ثقافة المقاول من خالل الجمع بین العدید من الجوانب الضرور�ة كالعمل على 
توفیر ش�اك �سهر على تلب�ة احت�اجات المقاولین، وتقد�م مختلف التسه�الت الكفیلة بتقل�ص آجال إنشاء 

امة مكان یلتقي ف�ه عالم األعمال والمؤسسات واإلدارات المركز�ة أو المحل�ة، وكذلك الحث على المؤسسات، وٕاق
تثمین ال�حث العلمي من خالل التقر�ب بین المقاولین ومراكز ال�حث وشركات االستشارة ومؤسسات التكو�ن 

 واألقطاب التكنولوج�ة والمال�ة.
 وتتولى مراكز التسهیل المهام التال�ة:

 .متا�عتها على واإلشراف المقالون  �قدمها التي الملفات دراسة •
 .المهني مسارهم حسب بتوجیههم وذلك عمل�ة أهداف في المؤسسات أصحاب اهتمامات تجسید •
 .والتسییر التكو�ن میداني في المقاولین مرافقة •
 �ةالقطاع والدراسات االستثمار �فرض المتعلقة االتصال وسائل �مختلف المعلومة نشر تشج�ع •

 .�الفروع الخاصة والدراسات واإلستراتیج�ة
 الموارد وتسییر األسواق واستهداف والتسو�ق التسییر وظائف في االستشارة مجال في خدمات تقد�م •

 .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات دعم س�اسة في المحددة األخرى  األشكال وكل ال�شر�ة
 ثالثا: أجهزة الدعم

                                                            
 .18ور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة، مرجع سابق، صالجمه  1
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�ة المقاوالت�ة في الجزائر، قامت الدولة بإنشاء العدید من األجهزة التي تسهر في إطار الجهود الرام�ة إلى ترق
 على مساعدة الش�اب ال�طال في استحداث أنشطتهم الخاصة، وسوف نقوم �عرض كل هذه األجهزة كما یلي: 

 : ANDIالوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار  1-1
أوت 20المؤرخ في 03-01ائر من خالل االمر التشر�عي رقم أنشأت الوكالة الوطن�ة لتكو�ر االستثمار في الجز 

المتعلق بتنم�ة االستثمار والنظام  المطبق على االستثمارات الوطن�ة واألجنب�ة المندرجة في إطار األنشطة  2001
  1االقتصاد�ة إلنتاج السلع والخدمات، فضال عن االستثمارات التي تنجز في إطار منح االمت�ازات و/ أو الرخص.

 .2وتقدم هذه الوكالة الخدمات التال�ة:
 ضمان ترق�ة االستثمارات وتطو�رها ومتا�عتها؛ •

 استق�ال المستثمر�ن المق�مین وغیر المق�مین وٕاعالمهم ومساعدتهم؛ •
 تسهیل الق�ام �الشكل�ات التأس�س�ة للمؤسسات وتجسید المشار�ع بواسطة الش�اك الوحید الالمركزي؛ •
 �االستثمار في إطار الترتیب المعمول �ه؛منح المزا�ا المرت�طة  •
 تسییر صندوق دعم االستثمار؛ •
 التأكد من احترام االلتزامات التي یتعهد بها المستثمرون خالل مدة اإلعفاء. •

 : ANJEMالوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر  1-2
. الوكالة ع�ارة عن 2004 جانفي 22 المؤرخ في 14-04والتي تأسست في �مقتضى المرسوم التنفیذي رقم 

هیئة ذات طا�ع خاص، تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي، وضعت تحت سلطة رئ�س الحكومة، 
وتتمثل مهمتها في تعز�ز إنشاء المشار�ع   ،3وأوكلت مهمة المتا�عة العمل�ة لنشاطاتها إلى الوز�ر المكلف �التشغیل

تشج�ع بروز األنشطة االقتصاد�ة والثقاف�ة التي تولد الدخل في المصغرة في المناطق الحضر�ة والر�ف�ة، و 
 .المناطق الر�ف�ة

هدفها األساسي هو ترق�ة النمو االجتماعي عن طر�ق النشاط االقتصادي ومحار�ة التهم�ش �فضل نوع من 
ات�ة" وعلى "روح " االعتماد على النفس"، "الم�ادرة الذ الدعم ال �كرس فكرة االتكال المحض بل یرتكز أساسا على

المقاولة". لهذا الغرض فإن القرض المصغر یوفر خدمات مال�ة متماش�ة مع احت�اجات المواطنین غیر المؤهلین 
 لالستفادة من 

القرض البنكي والمشكلین أساسا من فئة األشخاص بدون دخل أو ذوي الدخل غیر المستقر وال�طالین والذین  
 عي.ینشطون عموما في القطاع غیر الشر 

 وتقدم هده الوكالة أشكال مختلفة من اإلعانات تتمثل أهمها ف�ما یلي:
 
 تقدم هذه الوكالة سلف�ات مال�ة بدون فائدة تختلف ق�متهااالمت�ازات المال�ة:  1-2-1

 4�اختالف الق�مة اإلجمال�ة للمشروع، أما عن ق�مة السلفة التي �قدمها جهاز القرض المصغر فتبلغ:
                                                            

 .4، ص2001اوت 04، الصادر في 48، العددالجر�دة الرسم�ةالجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة، 1
، 2012، الجزائر، 03)، مذكرة ماجستیر،جامعة الجزائر2009-2000دراسة واقع المقاوالت�ة في الجزائر وآفاقها (د�اح ناد�ة،  2

 .59ص
 .8، ص2006جانفي  25، الصادر في 06، العددالجر�دة الرسم�ةالجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة،  3
 .87، صمرجع سابقد�اح ناد�ة،  4
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 دج ألجل شراء عتاد صغیر ومواد أول�ة النطالق في العمل.400.000ودج 50.000مابین  •
 دج ألجل شراء مواد أول�ة قصد استحداث نشاط ما.30.000 •

 وتشرف الوكالة على تسییر القرض المصغر على ثالث ص�غ وفق الجدول الموالي:
 

 غر.): یوضح ص�غ تمو�ل المشار�ع للوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المص 2الجدول رقم(
-تمو�ل ثنائي(الوكالة ص�غة التمو�ل

 المستفید) 
-تمو�ل ثنائي(المستفید

 البنك)
-تمو�ل ثالثي(الوكالة

 المستفید)-البنك
-دج50.000ما بین دج30.000 ق�مة السلفة

 دج100.000
دج 100.000تتراوح بین

 دج400.00و
 .% 27الى %25 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، بدون فوائد%  90 مساهمة الوكالة %
مع فوائد  %97أو%95 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مساهمة البنك%

مخفضة بنس�ة 
 .%90الى80%

�فوائد مخفضة  70%
 .%90الى%80ب

مساهمة  %
 المستفید

 .%5إلى  3%من . %5إلى  3%من 10%

 (بتصرف). .hppt:// www.angem.org.dz): (المصدر

 
كما أن خدمات الوكالة ال تقتصر على تقد�م المساعدات المال�ة بل تشمل خدمات خدمة المرافقة:  1-2-2

نجاز الدراسة التقن�ة واالقتصاد�ة للمشروع. التكو�ن في المجال المالي والتسییري، المرافقة والتوج�ه من خالل إ
�اإلضافة  إلى إمكان�ة المشاركة في الصالونات والمعارض مما یز�د من فرص المستفیدین في اكتساب الخبرة 

 واالندماج في العدید من الش�كات.
 :ANESEJالوكالة الوطن�ة لدعم وتشغیل الش�اب  1-3
، حیث تم وضعها تحت سلطة 19961سبتمبر8المؤرخ في  296-69نشأت �موجب المرسوم التنفیذي رقم أ 

رئ�س الحكومة، بینما كلف الوز�ر المكلف �التشغیل �المتا�عة لجم�ع نشاطاتها، وهي تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة 
 واالستقالل المالي.

ال�طالین على إنشاء مؤسساتهم المصغرة، وتستهدف  و�تمثل الهدف من وراء تأس�س الوكالة في مساعدة الش�اب
سنة خاصة منهم من �ملكون مؤهالت مهن�ة أو مهارات فن�ة،  35و19شر�حة الش�اب الذین یتراوح أعمارهم بین 

سنة كحد أقصى عندما �حدث االستثمار ثالثة 40مع إمكان�ة رفع سن المستفید من امت�ازات الوكالة ل�صل إلى 
ئمة على األقل. و�شترط على المستفید تقد�م مساهمات شخص�ة في تمو�ل المشروع وتقوم )مناصب عمل دا3(

الوكالة �استكمال المبلغ ال�اقي من خالل منحه قرضا بدون فائدة، وفي حالة اللجوء إلى البنوك تتدخل الوكالة من 

                                                            
 .12، ص1996سبتمبر11، الصادرة في 52، العدد الجر�دة الرسم�ةالجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة،  1

http://www.angem.org.dz/
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ملیون دینار 10و�ل في حدود أجل تخف�ض نس�ة فائدة  القرض البنكي الذي �ستفید منه، حیث تم تحدید سقف التم
  1جزائري.

تقوم الوكالة بتمو�ل كل النشاطات اإلنتاج والخدمات �استثناء األنشطة التجار�ة االمت�ازات المال�ة:  1-3-1
 ال�حتة مع مراعاة عامل المردود�ة للمشروع، وص�غ التمو�ل موزعة كاألتي:

ة شخص�ة مقدمة من المقاول وتحدد وفقا للمبلغ : یتضمن هذا النوع من التمو�ل: مساهم*التمو�ل الثنائي
ملیون دینار فإن المساهمة  02قرض بدون فائدة، حیث إذا كان ق�مة االستثمار أقل من  -اإلجمالي للمشروع

 .%25، ونس�ة القرض بدون الفائدة الذي تمنحه الوكالة �قدر بنس�ة %75الشخص�ة تقدر بنس�ة 
ملیون دینار فإن نس�ة المساهم الشخص�ة  10ملیون دینار و�قل عن  02ن أما إذا كان ق�مة االستثمار أكبر م

 .%20، ونس�ة مساهمة الوكالة �قرض بدون فائدة بنس�ة %80تقدر ب 
 یتضمن هذا النوع من التمو�ل: *التمو�ل الثالثي:

 مساهمة شخص�ة مقدمة من طرف المقاول تحدد وفقا للمبلغ اإلجمالي للمشروع. •
 قدم من الوكالة.قرض بدون فائدة م •
 قرض بنكي یخفض جزء من فوائده من طرف الوكالة. •

�اإلضافة إلى االمت�ازات الج�ائ�ة التي تقدمها الوكالة الوطن�ة لدعم وتشغیل  االمت�ازات الج�ائ�ة: 1-3-2
 2الش�اب، تقوم الوكالة كذلك بتقد�م امت�ازات ضر�ب�ة وش�ه ضر�ب�ة متنوعة للمقاول تتمثل ف�ما یلي:

) ف�ما یتعلق �المشتر�ات والتجهیزات التي تدخل م�اشرة TVAعفاء من الرسم على الق�مة المضافة( اإل •
 في انجاز المشروع ومرحلة االستغالل.

ف�ما یتعلق �الحقوق الجمرك�ة الخاصة �استیراد التجهیزات التي تدخل  %5تطبیق معدل مخفض بــــــت  •
 �شكل م�اشر في انجاز المشروع.

 حقوق التسجیل في عقود التأس�س المؤسسات المصغرة.اإلعفاء من  •
 اإلعفاء من الرسم العقاري على البنا�ات. •
سنوات من انطالق المؤسسة في النشاط في المناطق العاد�ة  3�ستفید المقال من اإلغفاء الكلي لمدة  •

والضر��ة  )IBSسنوات �النس�ة للمناطق غیر العاد�ة(الخاصة) من الضر��ة على أر�اح الشركات(  6و
 ).IRGعلى الدخل اإلجمالي(

 :CNACالصندوق الوطني للتأمین على ال�طالة  1-4
، والذي كلف بتقد�م 31994ماي26المؤرخ في  11-94أنشأت هذا الصندوق �مقتضى المرسوم التشر�عي رقم 

اإلضافة إلى التعو�ضات للعمال المسرحین ألس�اب اقتصاد�ة المنصوص علیها في نظام التأمین عن ال�طالة، �
 35مساعدتهم من إعادة االندماج في الح�اة المهن�ة، �ستهدف الصندوق شر�حة الش�اب الذین تتراوح أعمارهم من 

 مالیین دینار جزائري. 5سنة، وتقدم لهم امت�ازات مال�ة ال تتجاوز ق�متها 50إلى 

                                                            
 .10، ص2003سبتمبر10، الصادرة في 02، المادة 54، العدد الجر�دة الرسم�ةر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة، الجمهور�ة الجزائ 1
 .73د�اح ناد�ة، مرجع سابق، ص 2
 .12، ص2003جوان 01، الصادرة في 34، العددالجر�دة الرسم�ةالجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة،   3
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  1ومن مهامه نجد:
لة والتي أوكلت إل�ه �مجرد إنشائه سنة لقد تمثلت أول مهمة للصندوق الوطني للتأمین عن ال�طا •

، والتي تقتضي دفع تعو�ض ال�طالة للعمال الذي فقدوا مناصبهم نتیجة أس�اب اقتصاد�ة 1994
 خارجة عن نطاقهم.

أما المهمة الثان�ة فقد تمثلت في تسهیل عمل�ة إعادة اإلدماج المهني لل�طال في سوق العمل من  •
، والتي تتمثل مهمتها في العمل على تعز�ز قدرات C.R.E)(خالل إنشاء مراكز ال�حث عن الشغل

 ال�طالین في ال�حث عن عمل من جدید، وتزو�دهم �مختلف المعلومات الضرور�ة.
التكو�ن التحو�لي والذي �سمح لل�طالین المستفیدین �اكتساب مؤهالت جدید تساعدهم على تنم�ة  •

من خالل تنظ�م دورات تكو�ن�ة قصیرة قدراتهم لالندماج مجددا في الح�اة العمل�ة، وذلك 
 أشهرعموما) على مستوى مؤسسات التكو�ن المهني المتعاقدة مع الصندوق.3المدى(

مالیین دینار وفق 10إن الصندوق �قوم بتمو�ل المشار�ع التي ال تتجاوز ق�متها االمت�ازات المال�ة:  1-4-1
 ص�غة التمو�ل الثالثي كما یوضحه الجدول أداناه:

 ) یوضح: ص�غة التمو�ل الثالثي للصندوق الوطني للتأمین على ال�طالة.3ل رقم(الجدو
المساهمة  مستو�ات التمو�ل

 الشخص�ة
 القرض البنكي قرض بدون فائدة

المستوى األول: ٌأقل من أو �ساوي 
 ملیون دینار جزائري 5

1% 29% 70% 

إلى  5المستوى الثاني: من 
 ملیون دینار جزائري.10

2% 28% 70% 

 WWW.CNAC.DZ: المصدر

 
�اإلضافة إلى االمت�ازات المال�ة التي �قدمها الصندوق، �قوم كذلك بتقد�م امت�ازات االمت�ازات الج�ائ�ة:  1-4-2

 2ضر�ب�ة وش�ه ضر�ب�ة متنوعة للمقاول تتمثل ف�ما یلي:
للحصول على معدات التجهیزات والخدمات التي )  TVAاإلعفاء من الرسم على الق�مة المضافة( -

 تدخل م�اشرة في انجاز االستثمار؛
من الحقوق الجمرك�ة على معدات التجهیز المستوردة والتي تدخل م�اشرة في  %5تخف�ض بنس�ة  -

 انجاز االستثمار؛
 اإلعفاء من حقوق تحو�ل الملك�ة في الحصول على العقارات المخصصة لممارسة النشط؛ -

 من حقوق تسجیل العقود المنشئة للمؤسسات المصغرة؛ اإلعفاء -

                                                            
، 32لة، نشاطات ومهام، النشر�ة الشهر�ة للصندوق الوطني على ال�طالة، الجزائر، العددالصندوق الوطني للتأمین على ال�طا 1

 .01، ص2006د�سمبر
2 hppt:// www. Cnac dz.net, Consulté le : 05/03/2016. 

http://www.cnac.dz/
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سنوات منذ بدا�ة النشاط لكل من  3وخالل مرحلة االستغالل �منح الصندوق اإلعفاء الكلي لمدة  -
 الضر��ة على أر�اح الشركات، الرسم على النشاط المهني، الرسم العقاري على الملك�ات المبن�ة.

 
 خاتمة:

من المؤسسات على خلف�ة التحول إلى اقتصاد السوق، حیث قامت السلطات وكخطوة جاء االهتمام بهذا النوع   
أولى منها �اتخاذ مجموعة من التدابیر سعت من ورائها إلى إعادة التوازن لمؤشرات االقتصاد الكلي، ومن ثم 

حتكار الذي عملت على إرساء الم�ادئ األساس�ة القتصاد السوق كتحر�ر األسعار، حر�ة المنافسة، إنهاء اال
 تمارسه المؤسسات العموم�ة على األسواق وخصخصة عدد كبیر منها....الخ.

ناه�ك عن إصدار مجموعة من القوانین الضرور�ة المناس�ة لترق�ة وتدع�م األنشطة التي تسمح بإنشاء 
ل اإلجراءات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومن بین أهم ما تضمنته اإلقرار �حر�ة االستثمار، التخفیف من ثق

البیروقراط�ة التي یواجهها صاحب المشروع عند إنشاء مؤسسته إضافة إلى ذلك حل مشكلة التمو�ل عن طر�ق 
إنشاء مؤسسات تقدم إعانات مال�ة واستشارات وخدمات المرافقة وغیرها من األمور التي �حتاجها المستثمر سواءا 

 ت بثمار، لكن هذه الثمار لم ترقى إلى المستوى المطلوب.في بدا�ة النشاط أو أثناء النشاط، هذه األجهزة أت
 

 :التوص�ات
 �مكن وضع هذه التوص�ات والتي من شأنها أن تساهم في تطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وانجاحها:

السهر على متا�عة تطبیق القوانین من طرف الجهات الوص�ة ورصد التجاوزات ومحاولة  -
 تصح�حها.

ؤسسات الصغیرة والمتوسطة من طرف الدولة ومحاولة نزع كل الشبهات التي تحول ز�ادة تدع�م الم -
حول ر�و�ة القروض الممنوحة الن كثیر من أصحاب مشار�ع ال �ستط�عون انجاز مشار�عهم �سبب 

 عدم تقدمهم ألجهزة الدعم التي تقدم قروض فیها نسب ر�و�ة.
 ة في ذلك اإلمكانات المتوفرة.ترق�ة الخدمات التكنولوج�ة وتطو�ر المنافسة مستغل -
وضع خطط استراتیج�ة ف�ما یخص توج�ه المشار�ع االستثمار�ة لالستثمارات الفالح�ة والس�اح�ة  -

 وغیرها من األنشطة التي لها دور كبیر فیدفع عجلة نمو االقتصاد الوطني.
 دراسة أس�اب فشل المشار�ع ومحاولة تصح�حها، وتدارك الوقوع فیها مستق�ال. -

 
  ئمة المراجع:قا

 .2002عبد الرزاق حبیب، اقتصاد وتسییر المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر،  .1
دمحم أمین بن لكحل، دور الدولة الجزائر�ة في تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، مداخلة ضمن الملتقى  .2

لتشغیل واالستثمار النمو االقتصادي خالل الدولي حول تقی�م آثار برامج االستثمارات  العامة وانعكاساتها على ا
 .2013مارس  11/12، جامعة سطیف، 2014-2001الفترة 

بختة هدار، معاییر السالمة والصحة المهن�ة في تحسین أداء العاملین في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  .3
 .2011/2012وحدة ورقلة)، رسالة ماجستیر، جامعة ورقلة، –(دراسة حالة لیند غاز الجزائر 
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زو�تة دمحم الصالح، أثر المتغیرات االقتصاد�ة على ترق�ة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر،  .4
 .2007مذكرة ماجستیر قسم علوم التسییر، جامعة الجزائر، 

 .2003ف�فري 26، الصادرة في 13الجر�دة الرسم�ة، العدد ،الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة .5
 .2001اوت 04، الصادر في 48الجر�دة الرسم�ة، العدد ،ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ةالجمهور� .6
، 03)، مذكرة ماجستیر،جامعة الجزائر2009-2000د�اح ناد�ة، دراسة واقع المقاوالت�ة في الجزائر وآفاقها ( .7

 .2012الجزائر، 
 .2006جانفي  25، الصادر في 06دالجر�دة الرسم�ة، العد ،الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة .8
 .1996سبتمبر11، الصادرة في 52الجر�دة الرسم�ة، العدد  ،الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة  .9

، الصادرة في 02، المادة 54الجر�دة الرسم�ة، العدد  ،الجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقراط�ة الشعب�ة .10
 .2003سبتمبر10
 .2003جوان 01، الصادرة في 34الجر�دة الرسم�ة، العدد ،ط�ة الشعب�ةالجمهور�ة الجزائر�ة الد�مقرا .11
الصندوق الوطني للتأمین على ال�طالة، نشاطات ومهام، النشر�ة الشهر�ة للصندوق الوطني على ال�طالة،  .12

 .2006، د�سمبر32الجزائر، العدد
13. hppt:// www. Cnac dz.net, Consulté le : 05/03/2016. 
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 رة  والمتوسطة في ظل تحد�ات مجتمع المعلوماتالمؤسسات الصغی
 "الطر�ق إلى العصرنة"

 
 جامعة جیجل     أستاذ محاضر "أ" الطیب بولح�ة    

 جامعة جیجل    أستاذ محاضر "أ"     ع�سى نج�مي
 

 مقدمة:
ئص من أهم الخصا قلاألتكلفة العال�ة و السرعة وال من خالل سهولة الوصول مكانوال الوقت القصیر أص�ح

في ذلك الدول العر��ة مسایرة  توجب على دول العالم �مامما اسفاه�م المستحدثة العالم�ة مالتغیرات و ال التي تمیز
 ىنظمة عمل تواكب التطور الحاصل القائم علأو  م�ادئسالیب جدیدة و ص�اغة أالتطورات من خالل تبني 

نها تعاني أال س�ما و  ،المعرفةو  المعلومات قتصادإالحق�قي في  اإلدماج من خالل المعرفة العلم�ةالمعلومات و 
نفاقها على ال�حث إو على مستوى أقتصادي هتمام �العون اإلسواء على مستوى اإل  تأخرا كبیرا في هذا المجال

لمواك�ة التطورات ب ستدراك ما فاتها للحاق �الركإكبیرة في  و تجد صعو�ة ،العلمي و التطو�ر التكنولوجي
مكان�ة إلل�قاء مرهونة �مدى  االتي تفرض قیود ،إكتسابها قدرة تتماشى و متطل�ات الساحة التنافس�ةو  ،العالم�ة

 كثر من الحال�ة .ألى الفرص المستقبل�ة إالوصول 

إننا نع�ش عصر المعلومات أو الثورة المعلومات�ة، وقد أص�حت المعلومات تمثل ركیزة أساس�ة لصنع 
توى الكلي لرسم س�اسات التنم�ة المختلفة أو على المستوى الجزئي لرسم واتخاذ القرار، سواء على المس

إستراتیج�ات المنظمة، فالعالم الیوم �ع�ش مرحلة جدیدة ملیئة �التطورات والتجدیدات االقتصاد�ة المهمة نتیجة 
بوضوح على  لتحوالت كبرى في مختلف المجاالت االقتصاد�ة، االجتماع�ة، الس�اس�ة والثقاف�ة، والتي انعكست

قطاع األعمال، وخاصة أن المنظمات الیوم تع�ش في مجتمع المعلومات�ة، المجتمع الذي أسهب الكتاب وال�احثون 
في وصفه وتحدید خصائصه وآثاره، المجتمع الذي یتجاوز ف�ه الفرد حواجز الزمن والمسافات والحدود والوسائل 

 إلى اإلبداع والتجدید والجهود الجماع�ة.التقلید�ة والتسلط الفوقي والبیروقراط�ة، و�سعى 
فمح�ط المؤسسات االقتصاد�ة �مختلف أحجامها سواء الصغیرة منها أو المتوسطة أو الكبیرة، �شهد تغیرات 

ومن أجل ال�قاء والتفوق في ، حادة وسر�عة في مختلف المجاالت االقتصاد�ة واالجتماع�ة والس�اس�ة والتكنولوج�ة
الصغیرة منها یرات المتسارعة في المح�ط الذي تنشط ف�ه، یتوجب على المؤسسات خاصة السوق، ومواك�ة التغ

الحصول على میزة أو مزا�ا تنافس�ة، وذلك من خالل مواجهة تحد�ات مجتمع المعلومات أین  ،والمتوسطة
ي االعتماد على تستخدم �كثافة كوجه للح�اة االقتصاد�ة، االجتماع�ة، الثقاف�ة والس�اس�ة، ا أص�حت المعلومات

المعلومات الوفیرة كمورد استثماري، وكسلعة إستراتیج�ة، وكخدمة، وكمصدر للدخل القومي، وكمجال للقوى 
وٕات�اع استراتیج�ات تساهم في تحقیق تفوقها المطلوب من أجل تقد�م منتجات تلبي حاجات المستهلكین  ،العاملة

أص�ح من األهداف األساس�ة التي تسعى  ات المستهلكینفإش�اع حاج ،�الشكل المناسب الحال�ة والمستقبل�ة
 في السوق. لهاالتوسع في الحصة السوق�ة وتقو�ة المركز التنافسي و  كسب والئهم، إلى تحق�قها بهدفالمؤسسات 

وٕانما یتوجب علیها  ،هذا وٕان األمر ال ینتهي �مجرد حصول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على میزة تنافس�ة
 دوما و�شكل مستمر إلى تنمیتها والحفاظ علیها. أ�ضا السعي
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االندماج في  ضرورةومن هنا فانتقال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من التقلید�ة إلى العصرنة یتطلب 
لضمان تزود مستمر و آني �المعلومات اإلست�اق�ة عن المنافسین، ز�ائن المؤسسة، التكنولوج�ا، مجتمع المعلومات 

 جدیدة، و كل التغیرات األخرى التي �مكن أن تحدث آثارا على توجهات المؤسسة و ك�انها.أنظمة اإلنتاج ال
 فإن اإلشكال�ة التي نسعى إلى بلورتها �مكن حصرها في طرح السؤال التالي: تقد�مه،  تم ما على بناء

تطلب ما هي التحد�ات التي تواجه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل مجتمع المعلومات والتي ت
 ضرورة انتقالها من التقلید�ة إلى العصرنة؟

 و سنحاول اإلجا�ة على هذا السؤال المحوري من خالل األسئلة الفرع�ة التال�ة:
 ؟المقصود �المؤسسات الصغیرة  والمتوسطة؟ وما هي خصائصهاما  -
 ؟المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تواجد مجاالتما هي  -
 ؟هي معاییره المقصود �مجتمع المعلومات؟ وماما  -
 ؟ المعلومات عصر في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تواجه التي ما هي التحد�ات -
 المعلومات؟ مجتمع ظل في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات المتاحة الفرص هي ما -

 أهداف ال�حث:
 یهدف هذا ال�حث إلى تحقیق اآلتي:

 مفهوم وخصائص المؤسسات الصغیرة  والمتوسطة.  على التعرف -
 .المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تواجد مجاالتلتعرف على ا -
 .معاییر مجتمع المعلوماتالتعرف على مفهوم و  -
 .المعلومات عصر في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تواجه التي التحد�اتالتعرف على  -
 المعلومات. مجتمع ظل في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات المتاحة إبراز الفرص -

 ال�حث: م�ةأه
 من أهم�ة ال�حث في اآلتي:تك
التحوالت الكبرى التي �عرفها االقتصاد الوطني مثل الشراكة األورو��ة واالنضمام إلى المنظمة العالم�ة للتجارة،  -

أص�حت تفرض على المؤسسات االقتصاد�ة الوطن�ة التكییف مع هذه التحوالت �ما یتماشى وتدع�م نشاطها 
 ـر�ر التام لالقتصاد الوطني �عد االنضمام إلى المنظمة العالم�ة للتجارة.وتطـو�ر قدرتها التنافـس�ة في التح

النمو المتزاید في المعلومات الذي یتطلب ایجاد أسالیب فن�ة مستحدثة تسمح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -
 .فرضتها لتحوالت التي ا �مسایرة ومواك�ة

اإلجراءات التي تكفل لالقتصاد الوطني القدرة على تصور استراتیـج�ات جدیدة من اجل إیجاد السبل واتخاذ  -
 االستجا�ة السر�عة لهذه التحد�ات ومواجهة رهانات المستقبل من خالل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

�عد االستثمار في المعلومات استثمارا منتجا �اعت�اره أحد األدوات األساس�ة التي �مكن من خالله تحقیق  -
لمستو�ین المتوسط و ال�عید، و كذا تحقیق أهداف القطاع الذي تنتمي إل�ه هذه أهداف المؤسسات على ا

 المؤسسات. 
إبراز الدور الذي یؤد�ه التكو�ن في بناء وتعز�ز صورة و عل�ه سوف نحاول في هذه الورقة ال�حث�ة  

 ، �التطرق إلى النقاط التال�ة:الوجهة الس�اح�ة
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 ة وخصائصها.تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسط أوال: -
 .المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تواجد مجاالتثان�ا:  -

 .مجتمع المعلومات (تعر�فه ومعاییره)ثالثا: مفهوم  -
  المعلومات. عصر في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تواجه التي التحد�اترا�عا:  -
 والمتوسطة في ظل مجتمع المعلومات. الصغیرة للمؤسسات المتاحة الفرصخامسا:  -
 خاتمة والتوص�ات.ال -

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وخصائصها أوال: تعر�ف
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: تعر�ف -أ

لقد أص�ح من الصعب إیجاد تعر�ف موحد لهذا النوع من المؤسسات إذ یختلف من دولة أخرى، اعتمادا 
و متوسطة في بلد متطور قد �كون على مع�اري الحجم لعدد العمال أو رأس المال، فما یبدو مؤسسة صغیرة أ

التعر�ف المعتمد �النس�ة للمؤسسات الصغیرة و  ولذا نجد أن ،مصنف كمؤسسة كبیرة في بلد نام والعكس صح�ح
و الذي كان موضوع توص�ة كل البلدان  1996المتوسطة هو التعر�ف الذي حدده اإلتحاد األورو�ي سنة 

في جوان  المتوسطة و الصغیرة المؤسساتمیثاق بولون�ا حول األعضاء، و قد صادقت الجزائر �الفعل على 
، و هو میثاق �كرس التعر�ف األورو�ي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و یركز هذا التعر�ف على ثالثة 2000

 .1الحصیلة السنو�ة و استقالل�ة المؤسسة،مقای�س : المستخدمون، رقم األعمال
 :الصغیرة و المتوسطةتعر�ف اإلتحاد األورو�ي للمؤسسات  -1

أجراء، المؤسسة الصغیرة هي تلك التي توافق معاییر االستقالل�ة، و  10المؤسسة المصغرة تشغل أقل من 
) مالیین أورو أو ال تتعدى میزانیتها 7أجیرا و تنجز رقم أعمال سنوي ال یتجاوز س�عة ( 50تشغل أقل من 

 250هي تلك التي توافق معاییر االستقالل�ة وتشغل اقل من السنو�ة خمسة مالیین أورو. إن المؤسسة المتوسطة 
 2ملیون أورو. 27ملیون أورو أو ال تتعدى میزانیتها السنو�ة  40عامال و ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي 

 :التعر�ف المعتمد �الجزائر -2
لسلع و الخدمات مهما كان وضعها القانوني �أنها مؤسسة إنتاج ا المتوسطة و الصغیرة المؤسساتتعرف 

شخص، و ال یتجاوز رقم أعمالها مل�اري دینار جزائري أو ال یتعدى إجمالي  250التي تشغل من واحد إلى 
 3ملیون دینار جزائري، و هي تحترم معاییر االستقالل�ة. 500حصیلتها السنو�ة 

 كاآلتي: 07،06،05و على هذا األساس فقد تم تقس�م هذه المؤسسات حسب المواد 
ملیون دج، أو مجموع  20أفراد، و تحقق رقم أعمال ال �قل عن  09إلى  01تضم ما بین  سسة المصغرة:المؤ  -

 ملیون دج. 10حصیلتها السنو�ة ال تتعدى 
شخصا، و ال یتجاوز رقم أعمالها السنوي  49إلى  10�أنها مؤسسة تشغل ما بین  تعرف المؤسسة الصغیرة -

) ملیون دینار و تعرف المؤسسة 100مجموع حصیلتها السنو�ة مائة ( ) ملیون دینار أو ال یتجاوز200مائتي (
) ملیون 20) عمال و تحقق رقم أعمال أقل من عشر�ن (9) إلى تسعة (1الصغیرة �أنها مؤسسة تشغل من عامل (

 ) مالیین دینار.10دینار أوال یتجاوز مجموع حصیلتها السنو�ة عشرة (
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شخصا، و �كون رقم أعمالها ما بین  250إلى  50شغل ما بین �أنها مؤسسة ت تعرف المؤسسة المتوسطة -
) و خمسمائة 100) دینار أو �كون مجموع حصیلتها السنو�ة ما بین مائة (2) ملیون و مل�اري (200مائتي (

 ) ملیون دینار.500(
 :والمتوسطة الصغیرة المؤسسات خصائص -ب

 المؤسسات سائر عن بها تتمیز قوة نقاط سطةوالمتو  الصغیرة المؤسسات بها تعكس الخصائص التي تتمتع

 4:وتتمثل هذه الخصائص في اآلتي الكبرى 
 المال وحجم ضئیل مال لرأس الصغیرة المؤسسات عادة تحتاج  :العامل وتكلفة المال لرأس النسب�ة الضآلة 

 الدراسات أثبتت وقد .ى الكبر  المشار�ع مع �المقارنة ضخمة وتجهیزات تكالیف تشغیلها یتطلب ال كما محدود المستثمر

 المال رأس لكم�ة �عود وهذا الكبرى  المؤسسات من �كثیر أقل هي الحجم الصغیرة المؤسسات في العامل تكلفة أن

 .الكبرى  المؤسسات في أفراد خمسة �عادل قد فرد لتشغیل المال رأس فحجم النشاط، وطب�عة المستثمر
 أو التغییر على القدرة �المرونة ونقصد �المرونة، والمتوسطة رةالصغی المؤسسات تمتاز :القرار ومركز�ة المرونة 

 اتخاذ وسرعة المشروع حجم قلة هي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وخصوص�ات كساد، أو رواج حالة في التعدیل

 على �عتمد القطاع هذا أغلب�ة ألن السوق  احت�اجات حسب عملها أسلوب أو نشاطها تكییف من تتمكن و�التالي القرار

 .المنخفض المال ورأس ال�س�طة التكنولوج�ات
 إنشاء في الرغ�ة لدیهم الذین لألشخاص أساسي حافز والمتوسطة الصغیرة المشروعات إن :واالستقالل�ة الملك�ة 

 وطموحات لألفكار الفرصة تت�ح كما لألفراد، المتنوعة الحاجات إش�اع في أساسي دور لها ولذا بهم، خاصة مشار�ع

 سواء متعددة أشكال تتعدى أن �مكن بل شخص على تتوقف ال والمتوسطة الصغیرة المؤسسات فملك�ة ن،المختصی

 الصغیرة المؤسسات تعر�ف في االستقالل�ة على ركز فقد االستقالل�ة یخص ما في أما .أقر�اء أو أصدقاء أو أسرة كانوا

 المحل�ة االقتصاد�ة األوضاع مع والتكیف ونةالمر  على �ساعدها ما هذا و المتوسطة مثل كتاب عدة Hollander و
 .العالمي االقتصادي والتفتح العولمة ظل في دول�ة تكون  أن و�مكن والوطن�ة،

 براءات من فكثیر واالختراعات الجدیدة لألفكار الرئ�سي المصدر هي والمتوسطة الصغیرة المشروعات إن :التجدید 

 تتعرض أصحابها یدیرها التي المشروعات هذه أن كما صغیرة، مشروعات في �عملون  وأغلبهم أفراد إلى تعود االختراع

 على تؤثر جدیدة أفكار ابتكار على �عملون  الذین العاملین ألن العامة المؤسسات من أكثر والتحدیث التجدید إلى

 .للعمل م�اشر �شكل تدفعهم حوافز بذلك و�جدون  أر�احهم
 المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تواجد مجاالت ثان�ا:

المتوسطة لم �منع من تضییق مجاالت تواجدها،  و وجهات النظر حول المؤسسات الصغیرة فإن اختال
أغلب  في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تواجد إلى الدراسات وتقار�ر مختلف الدول و ال�حوث حیث تشیر
 في نموها واعدة الجدیدة لكونها رةالصغی لألعمال جذ�ا أكثر قطاعات هناك �كون  قد وكذلك والمجاالت القطاعات

و لكن قد �كون من الصعب علیها دخول �عض المجاالت، إما ألنها إستراتیج�ة، أو ألنها تشترط توافر  وتطورها،
متطل�ات معینة تفوق القدرات الماد�ة و التكنولوج�ة و المعرف�ة لهذه المؤسسات، و هو ما �مكن توفیره بواسطة 

  6المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ما یلي: فیها تعمل التي المجاالت أهم ومن. 5المؤسسات الكبیرة فقط
 منفعة وٕایجاد الملموسة السلع إنتاج فيالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة  �قتصر عمل :التصن�ع و اإلنتاج - أ

 في مهما دورا اتالمنظم هذه وتلعب ملموسة، ماد�ة سلع تنتج صناع�ة منظمات هي هنا واألعمال والمجتمع للز�ائن
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 كون  �سبب الصغیرة الصناع�ة المنظمات أعداد قلة ف�الحظ النام�ة الدول في أما المتقدمة، الصناع�ة االقتصاد�ات

 أو الحرفي اإلنتاجي الطا�ع فإن لذلك عال�ة، وخبرات كبیرة أموال رؤوس إلى تحتاج القطاع هذا في االستثمارات

 الفوالذ�ة الصناعات وجود لذلك �ضاف النام�ة، الدول في السائد هو �كون  أن مكن� األولي التجم�ع أو ال�س�ط التصن�ع

 المنظمات من العدید و�وجد معها. �العمل وتتكامل الكبیرة والشركات األعمال المنظمات هذه تخدم ما وعادة التراث�ة، أو

 األسماك، صید األخشاب، تصن�ع و رةالتجا والتقط�ع، التعدین والتجم�ع، التصن�ع مجاالت: في المتوسطة و الصغیرة

 .الزراعة
تجارة  مثل والتنوع االختالف من كبیرة درجة على األعمال من عدیدة أنواع �شمل هذا المجالالنقل:  و التوز�ع -ب

 �مكن ال الحكوم�ة ألن الجهات المجاالت أوسع من المجال وهذا والمواصالت، النقل وخدمات التجزئة وتجارة الجملة

 ف�ه �ما مخدومة غیر و مغطاة غیر ت�قى السوق  مهمة من وأجزاء متاحة فالفرص لذلك األعمال هذه مثل تغطي أن لها

 .الكبیرة المنظمات قبل من الكفا�ة
 إلى نصف و�صل الخدمات قطاع في تنشطالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة  من العظمى الغالب�ة :إنالخدمات -ج

 و مثل الصحة متعددة خدمات تضم المنظمات وهذه األمر�ك�ة، المتحدة اتالوال� في الصغیرة األعمال مجموع

والنقل،  اختالف أنواعها، على األجهزة تصل�ح وخدمات التنظیف وخدمات والفنادق والمطاعم الطب�ة الخدمات
ازل، االتصاالت، التجارة، الفندقة والمطاعم، خدمات تور�د المؤسسات، المؤسسات المال�ة، خدمات تور�د للمن

 إلى خدماتها تقدم أن لمنظمات الخدمات و�مكن .األخرى  الخدمات من وغیرها خدمات عقار�ة، الدعا�ةو اإلعالن

مثل المؤسسات التي تنشط في مجال الماء والطاقة، و مؤسسات خدمات و أعمال  اإلنتاج�ة الصناع�ة الشركات
 األجهزة تصل�ح أو القانون�ة و حاسب�ة واالستشار�ةالم وتتمثل الخدمات في: الخدماتالبترول، و الهیدروكر�ونات،

إال أن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي تنشط في هذا المجال ت�قى تمثل نس�ة ضع�فة جدا من  .والمعدات
مؤسسة تنشط في هذا المجال في الجزائر خالل السداسي األول  2217مجموع هذه المؤسسات، حیث تم إحصاء 

  7 من مجموع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. %0.5بنس�ة  ، و ذلك2013من سنة 
 في هذه المنظمات وتعمل الحیوي، القطاع هذا في والمتوسطة الصغیرة األعمال من العدید توجدوالتشیید:  البناء -د

 تعمل نام�ةال دولنا وغیرها، وفي والجسور الحدید سكك وطرق  المطارات وٕاقامة الم�اني وترم�م والبناء المقاوالت مجال

 منظمات مع عملهم بدا�ة خبرات نتیجة أصحابها ولدى فرعیین، أو مقاولین أساس�ة مقاوالت كمشار�ع المنظمات هذه

 .وغیرها والحدادة التجارة أو الكهر�اء البناء أو مجاالت في
 ثالثا: مفهوم مجتمع المعلومات

ازال غیر واضح �شكل تام، وقبل التطرق في البدا�ة البد من اإلشارة إلى أن مفهوم مجتمع المعلومات م
إلى تعر�ف مجتمع المعلومات البد من أن نشیر إلى أن العالم �مر حال�ا بثالث ثورات رئ�س�ة أدت إلى ظهور 

 8مجتمع المعلومات وهذه الثورات هي:
كبیرة نتیجة والمتمثلة في التدفقات الهائلة في المعلومات التي أخذت تنمو �معدالت  أوال: ثورة المعلومات:

 للتطورات العلم�ة والتقن�ة وظهور التخصصات الجدیدة، وتحول إنتاج المعلومات إلى صناعة.
المتمثلة في تكنولوج�ا االتصاالت التي بدأت �االتصاالت السلك�ة والالسلك�ة  ثان�ا: ثورة وسائل االتصال:

 مرورا �التلفاز إلى األقمار الصناع�ة واألل�اف ال�صر�ة.
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التي توغلت في مختلف نواحي الح�اة وتفاعلت مع وسائل االتصال واندمجت معها  ورة الحواسیب:ثالثا: ث
 وأنتجت ش�كات المعلومات وعلى رأسها ش�كة االنترنت.

وقد أدت التطورات في مجال تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت إلى تقس�م المجتمعات إلى ثالث فئات 
 9وهي:

مكنها أن تقوم بإنتاج التكنولوج�ا الجدیدة في مجال المعلومات وهي التي � مجتمعات مشاركة: ∗
 واالتصاالت.

 وهي التي تستط�ع التواصل مع العالم من خالل تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت. مجتمعات متصلة: ∗

وهي التي ال �مكن أن تقوم �أي دور في مجال تكنولوج�ا المعلومات  مجتمعات معزولة أو مهمشة: ∗
 أو حتى االتصال مع العالم. واالتصاالت

وللتقن�ة دور هام جدا في تطور مجتمع المعلومات، وتشمل التقن�ات الجدیدة للمعلومات واالتصاالت كل 
النشاطات ال�شر�ة �مجرد أن �كون اإلنسان عند استخدامها قادرا على ممارسة عدد ضخم من األنشطة على 

 10غرار:
 .(التعل�م والتكو�ن) أنشطة المعرفة 

 شطة االتصال (الدعا�ة والترو�ج).أن 
 .أنشطة اإلبداع الفني 
 .األنشطة التجار�ة والم�ادالت المال�ة 

وأص�ح إنسان العصر الحدیث في وضع من الصعب عل�ه أن �ع�ش �معزل عن هذه الوسائل التي 
 انتشرت تطب�قاتها في جم�ع المجاالت وعلى جم�ع المستو�ات.

بدأ �الظهور في الدراسات النظر�ة خالل الثمانینات من القرن  قد 11إن مصطلح "مجتمع المعلومات" 
العشر�ن، كمفهوم جدید للداللة على وضع المجتمع في العصر الجدید "عصر المعلومات" الذي ظهر نتیجة لتأثیر 

ومات التغییرات السر�عة والقو�ة لثورة تكنولوج�ا المعلومات وتكنولوج�ا االتصاالت. ولقد مر مفهوم مجتمع المعل
�عدة مراحل �مكن اكتشافها من خالل العدید من الدراسات والمناقشات لعلماء في االقتصاد وتكنولوج�ا المعلومات 

 P. Druckerوعلم االجتماع وغیرها من العلوم. ومن أشهر الذین كتبوا في هذا المجال منذ بدایته "بیتر دراكر" 
في كتا�ه " إنتاج وتوز�ع المعرفة في  F. Machlupوب ، و"فر�تز ماكلD. Bell 1973، و"دان�ال بیل" 1969

في كتا�ه " اقتصاد  1977عام  A. Toffler، و"آلفن توفلر" M. Poratالوال�ات المتحدة "، و"مارك بورات" 
،وقد تحدث هؤالء العلماء في دراساتهم عن المجتمع الذي J. Belton 1981المعلومات "، و"جوز�ف بیلتون" 

 �ه معتمدا على المعرفة أكثر من اعتماده على الموارد األخرى مثل الزراعة والصناعة.س�كون االقتصاد ف
"مجتمع المعلومات، مجتمع المعلومات�ة،  12وتستخدم أدب�ات الموضوع عدة مصطلحات كمترادفات أهمها:

ناعة، مجتمع ما المجتمع المبرمج، الموجة الثالثة، الحضارة اإللكترون�ة ومجتمع االتصاالت، مجتمع ما �عد الص
�عد الحداثة" ولكن بنفس المفهوم والداللة. أما أكثر المصطلحات شیوعا بین ال�احثین في هذا المجال فهو 

 مصطلح "مجتمع المعلومات".
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 تعر�ف مجتمع المعلومات: -أ
ن كما ذكرنا سا�قا أن مفهوم مجتمع المعلومات ال یزال غیر واضح المعالم �شكل تام، وهناك العدید م

 التعار�ف لمجتمع المعلومات وذلك في اآلتي:
  ،مجتمع المعلومات هو المجتمع الذي تستخدم ف�ه المعلومات �كثافة كوجه للح�اة االقتصاد�ة

االجتماع�ة، الثقاف�ة والس�اس�ة، وعموما فإنه المجتمع الذي �عتمد اعتمادا أساس�ا على المعلومات الوفیرة 
Fیج�ة، وكخدمة، وكمصدر للدخل القومي، وكمجال للقوى العاملة.كمورد استثماري، وكسلعة إسترات

13 
  مجتمع المعلومات هو مفهوم یرى التحول من مجتمع صناعي إلى مجتمع حیث المعلومات في مختلف

Fأشكالها وأنواعها هي القوة الدافعة والمس�طرة.

14 

 ومات والحاس�ات اآلل�ة مجتمع المعلومات هو المجتمع الذي �عتمد في تطوره �صفة رئ�س�ة على المعل
وش�كات االتصال، أي أنه �عتمد على التقن�ة الفكر�ة، تلك التي تضم سلعا وخدمات جدیدة مع التزاید 
المستمر للقوة العاملة �المعلومات التي تقوم بإنتاج وتجهیز ومعالجة ونشر وتوز�ع وتسو�ق هذه السلع 

Fوالخدمات.

15 
 جتمع الذي یجعل المعلومات مصدرا أساس�ا لتمیزه تنافس�ا و�رى ال�احث أن مجتمع المعلومات هو الم

 وٕاستراتیج�ا، اعتمادا على تكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت.

ونستخلص من خالل هذه التعار�ف أن مجتمع المعلومات �عتمد على استخدام المعلومات، ول�س على 
ن�ة مستحدثة تسمح لألفراد �صفة عامة إنتاج المعلومات فحسب، والمطلوب في هذا المجتمع توافر أسالیب ف

 ولل�احثین �صفة خاصة �مسایرة ومواك�ة النمو المتزاید في المعلومات.
و�تضح مما سبق أن المالمح ال�ارزة لالقتصاد�ات الحدیثة هو التحول من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد 

مل أو المتكامل، والتحول من إنتاج ال�ضائع المعلومات، والتحول من االقتصاد الوطني إلى االقتصاد العالمي الشا
. وأن مجتمع المعلومات �شهد تحوال هائال نحو الوظائف المتعلقة 16والسلع المصنعة إلى إنتاج المعلومات 

�المعلومات، وسیؤدي إلى تغییر في التركیب االجتماعي نفسه، ف�ص�ح هناك أصحاب الغنى في المعلومات، 
والمستو�ات االجتماع�ة الدن�ا هي التي ال تملك المهارات الضرور�ة للتعامل مع  وأصحاب الفقر في المعلومات،

 التقن�ات.
 معاییر مجتمع المعلومات: -ب

من  Martinمن خالل عدة دراسات حول عصر المعلومات قام بها �احثون تمكن "ول�م مارتین" 
 17استخالص خمسة معاییر لمجتمع المعلومات وهي:

عتبر التقن�ة من أهم خصائص مجتمع المعلومات، حیث �عتمد المجتمع علیها ت المع�ار التقني: -1
وخاصة تكنولوج�ا المعلومات في تسییر ح�اته االقتصاد�ة واالجتماع�ة أكثر من غیره من المجتمعات األخرى، 

ن�ات وقد ساهم في سرعة هذه التقن�ات و�خاصة الحواسیب االنخفاض الحاد في أسعارها، و�تضح من هنا أن تق
المعلومات تص�ح مصدر القوة األساس�ة، و�حدث انتشار واسع لتطب�قات المعلومات في المكاتب والمصانع 

 والتعل�م والمنازل.
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حیث برز أهم�ة المعلومات في تحسین شروط الح�اة و�نتشر استخدام الحاسوب  المع�ار االجتماعي: -2
اإلنسان�ة، وتؤدي المعلومات دورا مهما في التنم�ة ال�شر�ة واالستفادة من المعلومات وتوظ�فها في شتى النشاطات 

 (التعل�م، الصحة...)، و�تاح للعامة والخاصة معلومات على مستوى عال من الجودة.
: هنا تبرز المعلومات بوصفها عامال اقتصاد�ا سواء كمورد اقتصادي أو كخدمة المع�ار االقتصادي -3

مصدر لخلق فرص جدیدة للعمالة، و�ص�ح هنا االقتصاد اقتصاد أو سلعة، وكمصدر للق�مة المضافة، وك
معلومات، وتزداد التجارة اإللكترون�ة كمؤشر على ذلك، و�برز االقتصاد اإللكتروني والعملة اإللكترون�ة والتحو�ل 

 اإللكتروني.
شاركتهم في : و�ركز على ز�ادة وعي الناس �أهم�ة المعلومات في اتخاذ القرارات ومالمع�ار الس�اسي -4

صنع القرار الس�اسي. واستخدام المعلومات في االقتراع، التصو�ت، وتكو�ن جماعات الضغط وجماعات النقاش 
 التي تتجاوز الحدود المحل�ة، وتسمح اإلتاحة الحرة للمعلومات بز�ادة معدل إجماع الرأي.

كاحترام الملك�ة الذهن�ة، والحرص  : و�ركز هنا على الق�م الثقاف�ة الداعمة للمعلوماتالمع�ار الثقافي -5
على حرمة الب�انات الشخص�ة والصدق اإلعالمي واألمانة العلم�ة...، وذلك من خالل ترو�ج هذه الق�م من أجل 

 األفراد والصالح القومي.
و�تجلى من خالل ما سبق أن مجتمع المعلومات سوف �عتمد بدون شك في تطوره و�شكل رئ�سي على 

سیب وش�كات االتصال المختلفة، وسیتحول إلى اقتصاد �عتمد على المعلومات والمعرفة، وأن المعلومات والحوا
هذا القطاع �شمل المهن والوظائف التي �قوم أصحابها بإنتاج أو خلق أو تجهیز أو معالجة وتوز�ع ونشر 

 18اعة المعرفة وهي:خمسة أقسام رئ�س�ة لصن Machlupالمعلومات، و�ضم هذا القطاع كما یرى العالم "ماكلوب" 
 التعل�م، ال�حوث والتنم�ة، وسائل اإلعالم واالتصال، آالت المعلومات، خدمات المعلومات.

 المعلومات عصر في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تواجه التي التحد�ات :را�عا

 سنة تأكدت ظاهرة العودة إلى المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في فرنسا من خالل المخطط العشاري 
: "وحدها الوحدات الصغیرة بإمكانها التكیف �شكل سر�ع مع تغیرات السوق و التكنولوج�ا، و تلب�ة الحاجات 1983

 19المتجددة، و هي التي بإمكانها أن تكون الداعم لالقتصاد، على عكس المجمعات الكبیرة"
 المتوسطة و لمؤسسات الصغیرةا في الحدیث التسییر لتطبیق األساس�ة الوسائل �مكن توض�ح اإلطار هذا وفي

 20:التالي الجدول في موضح هو كما
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 الجدید المبني على المعلومات االقتصاد ظل في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات :( 03 ) رقم الجدول

 الحدیث التسییر التقلیدي التسییر الم�ادئ

 تنظ�م�ة م�ادئ
 والمعرفة المعلومات ىعل یرتكز العمل و المال رأس عوامل على یركز
 المواهب على �عتمد ال�شر�ة الموارد تسییر الكفاءات �عتمد على ال�شر�ة الموارد تسییر

الخصائص 
 اإلستراتیج�ة

 والتدر�ب اإلبداع الحجم وفورات یرتكزعلى التنافس�ة المیزة مصدر
 اإلستراتیج�ة: ص�غةال

 الوطن�ة القواعد وفق التنو�ع
 :ةاإلستراتیج� الص�غة

 القواعد  العالم�ة وفق التخصص
 :على الخ�ارات االستراتیج�ة ترتكز

الكلي أو التكیف  وفق،الق�اس، التكامل التنم�ط-
 عن طر�ق و السرعة، الس�طرة المحلي، الجودة

 .المنتجات أو تمییز التكالیف

 :على الخ�ارات االستراتیج�ة ترتكز

الكلي و التكیف المحلي  التكامل ،التنم�ط-
عن  و السرعة، الس�طرة لعالمي، الجودةوا

 .المنتجات وتمییز التكالیف طر�ق
دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تطو�ر القطاع الس�احي �الجزائر "دراسة حالة ، ابتسام المصدر: بتصرف: قارة

 55-54، ص 2011/2012 ،تلمسان -بلقاید  �كر أبي ماجستیر، تخصص تسو�ق دولي، جامعة رسالة، وال�ة مستغانم"
 

 إعادة في القرن العشر�ن من األخیر العقد في االقتصاد�ة واألدوات األنظمة مست التي التغیرات أسهمت لقد

 إلى سیؤدي والمنافسة االتصال، و في التكنولوج�ا تغیرات من العالم �شهده فما عالم�ا، االقتصاد�ة القوى  معادلة تشكیل

 علیها لزاما أص�ح والتي العر�ي، المح�ط في تنشط التي خاصة ظمات األعمالمن توجهات على جذر�ة تعد�الت حدوث

 21االستمرار�ة، ومن التحد�ات ما یلي: و ال�قاء أجل من الجدید القرن  .تحد�ات مع التكیف
والتي  الثالثة، الصناع�ة الثورة �اسم عل�ه �طلق ما بوجود الجدید العالمي االقتصادي النظام تمیز :المعلومات ثورة -أ

 ثورة أص�حت فقد المعرفة، وعل�ه الكث�فة التكنولوج�ا و والمواصالت، واالتصاالت المعلومات في علم�ة ثورة تمثل

 في التغییر ومحرك تشكیله في محور�ا دورا أنها تلعب إذ الجدید، االقتصادي للنظام المادي األساس تمثل المعلومات

  .أجزائه جم�ع
 كبیر، األسواق �شكل هذه تقارب هو العالم ألسواق �النس�ة المعلومات ثورة جاتمخر  تعكسها التي الداللة و 

 البیئة لمتطل�ات لالستجا�ة محاولة منها في الصغیرة الشركات بین االندماجات وتشج�ع الملك�ات، شكل وتغییر

 تخف�ض ثمة ومن الحجم بوفورات عل�ه �طلق ما الكبیر، لتحقیق �الحجم المتخصص اإلنتاج أهمها من والتي العالم�ة،

 .العالمي على المستوى  التنافس�ة المقدرة وز�ادة التكلفة
 في وسرعة الدول بین االنتقال و االتصال عمل�ات تسهیل إلى التكنولوجي التقدم أدى لقد :التكنولوجي التطور -ب

 واتساع الس�اس�ة للدول، الحدود تجاوز إلى أدى كما المال�ة، أو التجار�ة سواء الدول�ة االقتصاد�ة أداء المعامالت

 شعوب بین العالم في أنماط االستهالك تشا�ه إلى أدى كما العالم�ة، الصفة تأخذ المنتجات جعلت �صورة األسواق

 التكنولوجي التقدم أدى كما .الثالثة الصناع�ة �عرف �الثورة لما حق�قي نتاج هي التطورات وهذه الثقافات، مختلفة

 جودة من الز�ادة بهدف العال�ة التكنولوج�ا تعتمد على التي اإلنتاج�ة األسالیب نشر و بتنم�ة لالهتمام �المؤسسات

 .�المنافسین مقارنة بها تتمتع التي التنافس�ة المزا�ا یدعم و �حسن مما داخل المؤسسات، األداء إنتاج�ة ورفع المنتجات،
الحدیثة  والتقن�ات المعلومات وت�ادل والمواصالت، التاالتصا مجال في الفني التقدم أدى لقد :االتصال عالم�ة -ج

 وأص�حت جغراف�ا وحضار�ا، المسافات فیها تالشت صغیرة قر�ة العالم جعل ما هذا المسافات طي إلى والفضائ�ات
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 في و نجده ما دولة في الذي �ظهر فالمنتج التنافس (سوق موحدة)، شدیدة عالم�ة بیئة في تعمل والمؤسسات الشركات

 ش�كات خالل من أو الصناع�ة، واألقمار خالل الفضائ�ات من سواء العالم دول أسواق جم�ع في �طرح اللحظة فسن

 .االنترنت
 إنشاء االتفاق�ة خالل من ذلك و عالم�ة جعلها و الدول�ة التجارة دائرة توس�ع إلى العالم دول سعت :التجارة عالم�ة -د

 تحر�ر إلى تهدف والتي ،1995سنة في العالم�ة التجارة منظمة محلها حلت لتيوا الجمرك�ة والتعر�فة للتجارة العامة

 الملك�ة إلى �اإلضافة الخدمات تحر�ر وكذا والصناع�ة، السلع الزراع�ة تجارة تحر�ر أساس�ة و�صفة. العالم�ة التجارة

على  تحد�ات عدة اتفاق�اتها خالل من تفرض هي و العولمة، رموز أبرز من تعتبر �التالي فإنها و واالستثمار، الفكر�ة
 .المتوسطة و الصغیرة المؤسسات

تهذیب  اجل من ذلك و الجودة، �متطل�ات �عرف ما ظهور العالم�ة المنافسة ازد�اد عن ترتب :الجودة عالم�ة -ه
 شهادات كل أص�حت العالم�ة الجودة و�نشوء .فیها یتداول ما مستوى  ارتقاء على �حافظ نحو على العالم�ة التجارة

 �مقدور أص�ح و�التالي العالم�ة، للتجارة دولي مرور جواز للتوحید الق�اسي �مثا�ة عالم�ة منظمات من الممنوحة الجودة

 أن یتعارض ذلك دون  أسواقها إلى الجودة المتدن�ة الخدمات و السلع من دخول تحد أن المنظمة في األعضاء الدول

 .المنظمة وث�قة مع
ترشید  علیها لزاما أص�ح إذ الشركات، تواجه التي التحد�ات أخطر من التلوث أص�ح لقد : لتلوثا من الحد عالم�ة -و

 الضارة غیر الموارد اإلنتاج�ة، واستخدام المخلفات من البیئة لحما�ة خاصة استراتیج�ات وضع و للموارد، استخدامها

 والمخلفات المنتجات استخدام إعادة إلى إضافة واأللوان الصناع�ة المركزات استعمال من الحد كذا و األفراد، �صحة

 .اإلنتاج في
 الدول من العدید بتوجه العالم�ة الساحة تمیزت : االستحواذ و االندماج نحو االتجاه و االقتصاد�ة التكتالت ز�ادة -ز

 ق�امها بدء و لموحدةا األورو��ة فالسوق  الدول، لهذه التنافس�ة لز�ادة القوة تكتالت و اقتصاد�ة اتفاق�ات في للدخول

 .الجدیدة االقتصاد�ة الك�انات لمواجهة تكتالت في الدول للدخول من العدید أغرى 
 ز�ادة في الرغ�ة هذا االتجاه �عكس قد و التحالف، و االستحواذ أو االندماج على التركیز بز�ادة األعمال عالم تمیز كما

 .المناسب الحجم اقتصاد�ات إلى والوصول الفاعل�ة ادةوز� الموارد تجم�ع طر�ق عن للشركات التنافسي الموقف
یتوقع سوق العمل في مجتمع المعلومات الخصائص األساس�ة التال�ة في خصائص جدیدة للقوى العاملة:  -ي

 22الموظفین:
  ،إنسان مجتمع المعلومات متفرد وغیر نمطي (ل�س صورة مكررة عن اآلخر�ن، و�مارس التفكیر الناقد

 ، ومبدع ومبتكر.23و�حترم عقائد اآلخر�ن  ومعتز �عقیدته
 .القدرة على التقاط المعلومات وتحو�لها إلى معرفة قابلة لالستخدام 
 .القدرة على التكیف والتعلم �سرعة، وامتالك المهارات الالزمة لذلك 
 .إتقان التعامل مع تقن�ات المعلومات والتقن�ة المعتمدة على الحاسب وتطب�قاتها في مجال العمل 
  امتالك مهارات إضاف�ة ممیزة تختلف عن المهارات التقلید�ة في األعمال الروتین�ة التي أص�حت أنظمة

 األتمتة تقوم بها.
 .إتقان أكثر من لغة حتى �مكن العمل في بیئة عمل عالم�ة 
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 ة إتقان العمل خارج حدود الزمان والمكان والقدرة على إدارة العمل سواء كان ذلك في بیئات عمل تقلید�
 أو بیئات افتراض�ة.

  القدرة على تحدید الحاجات والرغ�ات الفر�دة الخاصة �المستهلكین األفراد أو المؤسسات والهیئات، فلم
 تعد المنتجات ذات المواصفات المع�ار�ة الموحدة تناسب الجم�ع.

 فتراض�ة.القدرة على التعاون والعمل ضمن فر�ق، وٕاتقان مهارات االتصال اللفظ�ة والكتاب�ة واال 
  القدرة على التحرك �سرعة، والتغیر �سرعة، واإلحساس �ضرورة االستعجال في متا�عة التغیرات وتلب�ة

 حاجات المستهلكین.
 

 والمتوسطة في ظل مجتمع المعلومات: الصغیرة للمؤسسات المتاحة خامسا: الفرص
 قدرتها تدهور من الدول المتقدمة، في حتى والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات من كثیر ف�ه عانت الذي الوقت في

 ،ظل عصر المعلومات في العالم�ة السوق  في موقعها فعل�اً  بها عززت طرقاً  أخرى  مؤسسات وجدت التنافس�ة،
 24 التال�ة: االستراتیج�ات الطرق  هذه وتضمنت

 والتطو�ر، ال�حثفي  الحالي العالمي االقتصاد في والتحدیث للمعرفة مصدر أهم یتجسد :التحدیث إستراتیج�ة -أ

 المؤسسات معظم تبرره أن تستط�ع محفوف �المخاطر ال نشاط الجدیدة المعرفة في االستثمار أن من الرغم وعلى

 المؤسسات �عض منها تستفید أن تستط�ع أخرى  هناك مصادر فإن المتقدمة؛ الدول في حتى والمتوسطة، الصغیرة

 رأس تطو�ر من عال�ة درجة المصادر تلك وتتضمن المتقدمة، لالدو  في تلك الموجودة خاصة والمتوسطة، الصغیرة

 والمهندسین للعلماء قوي  وجود جانب إلى ماهرة، عاملة وقوة المال ال�شري،
 السوق  من شرائح العدید حصول عدم إلى الكبیرة، األسواق نحو االندفاع یؤدي :المالئمة األسواق إستراتیج�ة -ب

 مستوى  تمتلك التي والمتوسطة فرصًا للمؤسسات الصغیرة األسواق هذه وتوفر .انت�اه من تستحق ما على الصغیرة

 متنوعة ولكنها نسب�ا، محدودة أسواق لخدمة الضرور�ة وسرعة التحرك جانب المرونة إلى التكنولوج�ا، من مالئماً 

سوق  على ركزت التي سطةوالمتو  الصغیرة األلمان�ة المؤسسات تبنتها التي هي االستراتیج�ة هذه كانت وقد جغراف�ا،
 و�تسم . السوق  هذه الر�ادة في على المحافظة في مواردها كل ركزت ثم تنافس�ة، میزة فیها لها توفرت محدودة محددة

 �غ�ة معهم والتفاعل الز�ائن احت�اجات المنتجات حسب تكییف على القدرة من عالٍ  �مستوى  عادة والعمل�ات اإلنتاج

 .السوق  في الر�ادة على المحافظة
 على االستجا�ة المؤسسة قدرة من العامة األغراض ذات المعدات استخدام �عزز :التخصص�ة المرونة -ج

 .المتغیرة الز�ائن وطل�ات للمواصفات
 خالل من أو الصغیرة الكبیرة األخرى  المؤسسات مع العالقات من ش�كة هنا المؤسسة تق�م :الش�كات إقامة -د

 .من ال�اطن التعاقد مثل الرسم�ة وغیر الرسم�ة ر�طال وسائل من متنوعة مجموعة
 منها القر��ة مع المؤسسات الر�ط من المؤسسات تستفید التجمعات، تكو�ن إستراتیج�ة في :الصناع�ة التجمعات -ه

 . إلخ المشترك، والتسو�ق مجاالت اإلنتاج، لذلك مثال الحجم وفورات مزا�ا جني ذلك لها و�ت�ح جغراف�ا،
نشاط  تزاید تدو�ل فقد االقتصاد�ة، والتنم�ة التعاون  لمنظمة وفقاً  :الم�اشر األجنبي االستثمار ج�ةإستراتی -و

 مثل إ�طال�ا، عدیدة دول في الصغیرة والمتوسطة المؤسسات تمكنت إذ الوقت، �مرور والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 االكتشافات والمطلقة وتؤكد النسب�ة الناحیتین من �فعال�ة �ةاألجنب .استثماراتها الم�اشرة ق�مة ز�ادة من وال�ا�ان وهولندا،
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 �استخدام ذلك و عولمة السوق، عن الجدیدة الناشئة التحد�ات مواجهة تحاول المؤسسات هذه من متزایدا عددا �أن

 .�ةالمحل و الدول�ة مستوى السوق  على االبتكار خالل من اختالفات متمیزة إنشاء و جدیدة، إنتاج تكنولوج�ات
 الخاتمة والتوص�ات:

یتضح مما سبق أن المالمح ال�ارزة لالقتصاد�ات الحدیثة هو التحول من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد 
 مستواه الكلي في االقتصادي النشاط في الحدیثة التكنولوج�ا توغل نتیجة الجدید هذا االقتصاد ظهرالمعلومات، و 

 دمج تنامي لها مع اآلني النقل وخاصة المادي (المعلومات)، غیر �اإلنتاج زیتمی الذي الجدید االقتصاد هذا والجزئي،

 حملت الجدیدة إن التكنولوج�ا .المعلومات ش�كة وهو مادي غیر أساس على تقوم عالقات في االقتصاد�ة األنشطة

 عن �التخلي كذل و هذه التحوالت، مواك�ة إلى �المؤسسات دفع مما المؤسسة، أنشطة لكل مسبوقة تغییرات معها

 في واالتصال للمعلومات التكنولوج�ا الحدیثة إدماج على �قوم الذي و الحدیث، التسییر واستخدام التقلیدي التسییر

 التي المتوسطة و الصغیرة جم�ع المؤسسات الجدید االقتصاد تأثیر مجال �شمل و .المؤسسة أنشطة و عمل�ات مجمل

  التقلید�ة. المتوسطة و الصغیرة جم�ع المؤسسات كذا و واالتصال، تللمعلوما الحدیثة التكنولوج�ات تستخدم
المعلومات  ىنظمة عمل تواكب التطور الحاصل القائم علأو  م�ادئسالیب جدیدة و ص�اغة ضرورة ایجاد أ -

 .المعرفةو  المعلومات قتصادإالحق�قي في  اإلدماج من خالل المعرفة العلم�ةو 
 للدول االقتصاد�ة التنم�ة في  ألهمیته وتدع�مه، والمتوسطة الصغیرة ؤسساتالم �قطاع االهتمام ز�ادة ضرورة -

 للمؤسسات السلب�ة االنعكاسات من التقلیل و التغییر سرعة و التأقلم على القدرة له ممیزا قطاع�ا نسیجا �اعت�اره

 . الكبیرة
فة وهي: التعل�م، ال�حوث على صناعة المعر  تركز المتوسطة و الصغیرة للمؤسسات ودراسات �حث مراكز فتح -

 في مساهمتها على تساعد والتنم�ة، وسائل اإلعالم واالتصال، آالت المعلومات، خدمات المعلومات.،

 .العالم�ة البیئة في المجاالت من العدید ل�شمل نشاطها توس�ع و الوطني االقتصاد
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 المقاولت�ة و تحد�ات المؤسسات المتوسطة و الصغیرة
 

 .جامعة خم�س مل�انة أستاذ محاضر أ          حمیدوش ادمحم
 .جامعة خم�س مل�انة        طالب دكتوراه جودي عبد الحق  
 .جامعة خم�س مل�انة        طالب دكتوراه       روشو دمحم 

 
 مقدمة

هدها نظرا للدور الذي یلع�ه مجال المقاوالت�ةفي النشاط االقتصادي، في ظل التغیرات التي تش
الساحة االقتصاد�ة، وكذا اهتمام ال�احثین بذلك، كان لزاما على دول العالم و خاصة النام�ة منها اعتماد 

 المقوالت�ة كأفضل وسیلة إلنعاش اقتصاد�اتها و ز�ادة فعالیتها و تجاوز كل المعوقات و التحد�ات.
المشروع، من خالل كسب إن نجاح أي مشروع مقوالتي �ستلزم تعز�ز روح المقوالت�ة لدى صاحب 

�قوم المكتب الدولي للعمل 2004 ومنذ سنة  1المهارات التي تسمح بتجنب المخاطر و التهدیدات، ففي الجزائر
ومنظمة العمل العر��ة �التعاون مع الوكالة الوطن�ة لدعم لتشغیل الش�اب بتنظ�م دورات تكو�ن�ة لدعم الروح 

�عتمد هذا البرنامج على مجموعة من المواد  ل البرنامج التكو�نيالمقاوالت�ة عند أصحاب المشار�ع من خال
التعل�م�ة تعمل مجتمعة على تزو�د فئة المقاولین �المعارف والمهارات الالزمة إلنشاء مؤسساتهم الخاصة 

 وضمان استمرار�تها والعمل على تطو�رها.  
 

 ن هما:ر�محو و لإلحاطة �مختلف جوانب الموضوع تم تقس�م المداخلة  إلى 
  . اإلطار المفاه�مي للمقاوالت�ة 
 اإلطار العام للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة. 

 للمقاوالت�ة: اإلطار المفاهمي ثان�ا
من  قبل التطرق لمفهوم المقاوالتیـة یجب اإلشارة لالهتمامـ الكبـیر الذي �حضى �ه مـن قبل كل دول العالم

دمة من أجل دفع أصحاب الشهادات العل�ا و الش�اب لولوج �اب اإلعانات التي تمنحها والتسه�الت المقخالل 
 المقولة و مرافقة أصحاب المشار�ع من أجل تطو�ر مؤسساتهم.

 :مفهوم المقاوالت�ة وأهم صورها .1
 من العدید تناول نأ �عد واسع، شكل� داولتوم ستعمالاال شائع لةالمقاو  مفهوم ص�حأ: المقاوالت�ة مفهوم - أ

 Entrepreneurship  2المقاوالت�ة مفهوم یرجع ،لةوالمقاو  الفرد�ة الم�ادرة ألةمس ر�ینوإالدا صادیینتقاال
 von و،   Ludwig von Misesو �عض االقتصادین النمساو�ین أمثالJoseph Schumpeter  لإلقتصادي

Hayekبهــا قــام لـتيا األ�حـاث ظهـور مـع إال االقتصـادي التطـور في محور�ـا عنصـرا المقـاول �صـ�ح لم حیث 
 التغیـیر، عامــل ألهمیــة تفطــن مــن أول ال�احــث هـذا �عتـبر حیــث1935 ســنة، J.A.Schumpeter المقاولتیــة أب

                                                            
 .2015، �سكرة جامعة، دكتوراه أطروحة ،المقاوالتي التعل�م خالل من المقاوالت�ة تطو�ر نحو ،علي دمحم الجودي 1
 .2011، عنا�ة جامعة، ماجستیر مذكرة ،اإلبداع�ة األفكار تجسید في للمقاول االتصال�ة االخت�ارات دور ،إبراه�م �شیر 2
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 علــى العمــل وضــرورة للمؤسســة، المتاحــة واالمكانیــات للمــوارد المختلــف االســتعمال طر�ــق عــن وذلــك
 عـن ال�حـث "في المقـاول وظ�فـة تتمثـل حیـث جدیدة، تنظ�مات وٕادخال الجدیدة، لفرصا واستغالل اكتشــاف
" األعمال رائد أو- المقاول Schumpeter 1950 عرف .1فرصة كأنه واستغالله یوافقه �مـا والتصـرف التغیـیر

 لتحو�ل والقدرة رادةاإل لد�ه الذي الشخص ذلك هو:"  �أنه العر�ي المشرق  في عل�ه �طلق كما" األعمال ر�ادة
 " البناء التدمیر" سماه ام أو حس�ه، المقاولین قوى  فوجود و�التالي "ابتكار إلى جدید أختراع أو جدیدة فكرة

ConstructiveDistruction و جدیدة عمل نماذج و منتجات ینشئ سوف المختلفة والصناعات األسواق في 
 .ل�الطو  المدى على قتصادياإل النمو و الصناعي التطور على �شدة و �ساعد

 التقلید�ة الجزئي اإلقتصاد نظر�ة فإن العشر�ن، القرن  ات�بدا فيSchumpeter  إسهامات من �الرغم و

 دراسة على زیالترك من بدال النظري  إطارها في )األعمال رواد( للمقاولین صغیرا حیزا وضعت قد
 الخاصة التعار�ف أهم الستعراض قودنا�س ما هو و. االقتصاد في مساهمتها مدى و ة�المقاوالت الشخص�ة

 اللخ من 1985 سنة في المقاوالت�ة مفهوم ٕالى ةشار اإل في دورا" ركدرا بیتر" لـ كان كما.المقاوالت�ة �مفهوم
 .2مقاوالت�ة ت�اصادتاق ٕالى سییرتال ت�اصادتاق من الحدیثة ت�اصادتقاال تحول ٕالى ٕاشارته

 في مهارته على ركزوا منهلكو  ،"منظم"إلى Entrepreneur"" مصطلح بترجمة 3األوائل اإلدارة علماء قام
 إقامة نشاطات وتصاعد النفط تدفق و�عد ،-الماضي القرن  من– الس�عین�ات في مؤسسة، إنشاء وفي التنظ�م،
 تمیزت التي الفئة هي كانت المقاولین فئة أن هو والسبب ،"مقاول"إلى الترجمة العلماء غیر الكبرى، المشار�ع

 كموظف �عمل لن �أنه )مالتعل� محدود شاب أو( التخرج حدیث مهندس شاب �قرر فقد، خاصة استعدادات�
 محدود الشاب یبدأ قد كما بناء، مقاولة على �الحصول المهندس یبدأ فقد الخاص، لحسا�ه بل اآلخر�ن لدى

 شركة تأس�س منهما كل �قرر نصفقتی أو صفقة و�عد البناء، مواد لتجهیز مقاولة على �الحصول التعل�م
 من �مجموعة یتمتعون  منهأل لها، ال�قاء مقومات توفیر في و�نجحون  البناء، مواد تجهیز شركة أو مقاوالت

 .ناجحة منظمة إقامة في ومهارات تجار�ة اهتمامات أ�ضا ولهم المؤهالت،
 المقاوالت�ة تعر�ف - ب

 عن ذلك و فرادأ دةأوع◌ٔ  فرد طرف من عمالاأل فرص لواستغال شاءنإ  �ةفحر :" نها�أ لةالمقاو  تعر�ف و�مكن 
 .4"الق�مة لقخ أجل من دیدةج ظماتنم شاءنإ  طر�ق

 لىع كزةتوالمر  "Entrepreneurship"من المشتقةEntrepreneuriat" " �ةتالمقاول خرون آو Beranger �عرف كما
 :ینت�طرق تعرف ٔ◌ن �مكن فالمقاوالت�ة شطة،األن نم�ةتو  شاءنإ 

 شملأ شكل� وأ مؤسسة نم�ةتو  شاءنإ  تدمج والسیرورات شطةاألن من ةعمجمو  و: أشاطن نهاأ ساسأ لىع
 . شاط شاءنإ 

                                                            
 .2015، �سكرة جامعة، دكتوراه أطروحة ،المقاوالتي التعل�م خالل من المقاوالت�ة تطو�ر نحو ،علي دمحم الجودي 1
 .�شار جامعة ،البدر مجلة ،المتوسطة و الصغیرة المؤسسات ترق�ة في قاوالت�ةالم هیئات دور ،دمحم علي بن و عمر ج�مة بن 2
 .3 ص، 2017، ورقلة جامعة ،المقوالت�ة مق�اس في  دروس مطبوعة ،قوجیل دمحم 3
 .�شار جامعة ،البدر مجلة ،المتوسطة و الصغیرة المؤسسات ترق�ة في المقاوالت�ة هیئات دور ،دمحم علي بن و عمر ج�مة بن 4
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 اللخ من عيتمااج ن�كو ت و روةث لقخ سیرورة و المح�ط یوضح لمع أي :امعيج تخصص نهاأ ساسأ لىع
 .فردي شكل� خطرال مجابهة

 �غطي مصطلح عن ع�ارة المقاوالت�ة: "نأ Harvard بجامعةHoward Stevenson سور�البروف یوضح و
 ".وتجسیدها ا�عتهاتوم ظماتنم أو فرادأ طرف من عمالألا فرص لىع التعرف
 أجل من المهارات من واسعة بتشكیلة اإلنتفاع عمل�ة �أنها المقاوالت�ة �عرفBarrow 1997 : تعر�ف
 ز�ادة إما الجهد لهذا حصلةالم تكون  و ،ال�شري  النشاط مجاالت من محدد لمجال مضافة ق�مة تحقیق

 .1المبذول اإلبداعي الجهد نتیجة �الفخر اإلحساس إلى �اإلضافة أعلى استقالل�ة أو الدخل في
 حسب التعر�فات أغلب فإن ذلك، ومع مفهومها تحدید حول وكذلك المقاوالت�ة، نظر�ة حول إجماع یوجد ال

(Hisrich et Peters, 1991) 2انهأ على تعر�فها في تتفق: 
 من واالجتماع�ة االقتصاد�ة اآلل�ات تنظ�م وٕاعادة تنظ�م االبتكار، نحو السعي في یتمثل السلوك من نوع"

 ما شيء خلق على �عمل مسار إنه الفشل، وقبول المخاطرة تحمل معینة، وحاالت موارد استغالل أجل
 النفس�ة لمال�ة،ا األخطار تحمل مع الضروري، والعمل الوقت بتخص�ص ق�مة على والحصول مختلف

 ."وشخصي مالي رضا شكل في نتائج على والحصول لذلك، المصاح�ة واالجتماع�ة
 :المقاوالت�ة صور أهم - ت

 نحاول سوف الجزء هذا في جدیدة، مؤسسة بإنشاء معین شخص ق�ام في فقط تتمثل ال المقاوالت�ة إن
 خلق منظمة، األعمال،إنشاء فرص في المتمثلة المقاوالت�ة األدب�ات في موجودة أشكال أر�ع أهم استعراض

 :3بتكارواال الق�مة
 من كل یرى  :لألعمال فرص Shane et Venkatarman من مجموعة انهأ على المقاوالت�ة �عرفان اللذان 

 الفرصة تعرف و، واستغاللها تقی�مها اكتشافها، یتم مستقبل�ة وخدمات سلع إلنشاء فرص الكتشاف التطورات
 �أثمان و��عها استغاللها یتم تنظ�م�ة وطرق  أول�ة، مواد خدمات، جدیدة، سلع أو ةسوق� حاالت أنها على
 .االنتاج�ة تكلفتها تفوق 

 ظهور إلى تقود التي العمل�ات ومعناه ،"المنظماتي البروز" �مفهوم أكثر مرت�ط النموذج هذا :منظمة إنشاء 
 عن التنظ�م�ةالناجمة واإلشكاالت نظ�ميالت الفعل إلى إجماالً  �عود المنظماتي البروز و جدیدة، منظمة

  .التنظ�م الفر�ق، المشروع،: نشاطات
 نفس في الفرد �كون  أین تغییر كحرك�ة عرف حیث )الق�مة خلق/  فرد( �المز�ج المتعلق هو: الق�مة خلق 

 .الق�مة خلق وك�ف�ة ومجال واالهداف الطرق  بتحدید �قوم �حیث الق�مة، لخلق عامل الوقت
 جدیدة أفكار اقتراح على" المقاولین قدرة إلى یرجع للتغییر،انه واسعة مساحة ضمن  االبتكار أص�ح :االبتكار 

 إنشاء هو االبتكار المؤسسة، تنظ�م إعادة جلأ من أ�ضا أ جدیدة خدمات ا سلع إنتاج أو منح اجل من

                                                            
 .2011، عنا�ة جامعة، ماجستیر مذكرة ،اإلبداع�ة األفكار تجسید في للمقاول االتصال�ة االخت�ارات دور ،إبراه�م �شیر 1
 .3 ص، 2017، ورقلة جامعة ،المقوالت�ة مق�اس في  دروس مطبوعة ،قوجیل دمحم 2
 .المرجع نفس ،قوجیل دمحم 3
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 للعمل،التوز�ع جدیدة ةطر�ق اقتراح إنه منتج، تحو�ل أو اكتشاف إنه قبل، من نعرفها التي تلك عن مؤسسة
 .الب�ع أو

 
 :العوامل الداعمة لبروز المقاوالت�ة .2

 : 1ف�ما یلي تتمثل أهم العوامل
 للق�مة وخالقة اإلقتصاد�ة للثروة ممتلكة المقاولین فئة تعتبر حیث : وجغراف�ة إقتصاد�ة واملع - أ

 .آخر�ن ألشخاص و لهم عمل فرص خلق و الخاصة مؤسساتهم إنشاء خالل من 
 المقاولین متناول في و الصغیرة المشروعات خدمة في التكنولوج�ا أص�حت فقد : التكنولوجي ورالتط - ب

 .المستقبل�ة مشار�عهم تسییر في و المقاوالت�ة أفكارهم تطو�ر في إستعمالها و�مكنهم
 ول�ةالد اإلقتصاد�ة المعامالت و للت�ادالت مسهل و �التكنولوج�ا مرت�ط عامل فهي :اإلكترون�ة التجارة - ت

 .المقاوالت�ة المشار�ع تطو�ر و تنم�ة على النعكاساتها �النظر
 قادة هم و متمیزون  أفراد أنهم أساس على العالم عبر إلیهم ینظر حیث : �طالأك المقاولین اعت�ار - ث

 .مجاله في كل أ�طاال �عتبرون  و تخصصه مجال في كل المستقبل
 

 نظر�ات و مدارس المقاوالت�ة .3
95F

2 : 
 المقاوالت�ة ون یر�ط ال�احثین أغلب كان إن و للمقاوالت�ة، المنظرة اإلتجاهات و المدارس تعددت و اختلفت

 للمقاوالت�ة التنظیر معاصر�نال مفكر�نال و �احثینال من یدعدال حاول أنه إال الكالس�ك�ة التسییر بنظر�ات
 بنظر�ات وث�قا ارت�اطا رت�طت و للمقاوالت�ة لمنظرةا األر�عة المدارس أهم هذه و، بذاته قائم علم و كفكر

 :وهي الحدیثة التسییر
   Hall and Lindzy " لندزي  و هال" �عرف :Trait-Factor Theory والعوامل السمات مدرسة - أ

 على إلیها ینظر التي و بدقة المحددة العوامل أو المتغیرات من مجموعة أنها على السمات نظر�ة1957
 المعروفة النفس�ة النظر�ات من نظر�ةال هذه تعد و، السلوك من �كالمتشا الكم ذلك عن المسؤولة هي أنها
 المتعلقة الشخص�ة الجوانب دراسة و عام �شكل النفسي اإلرشاد مجال في بإسهاماتها لها �شهد التي

 و لتصن�فهم سع�ا تحلیلها و الناس بین الفرد�ة الفروق  و الشخص�ة سمات على �التركیز �المقاولین،
   .�ه التنبؤ و تشخ�صه و ق�اسه ل�مكن سلوكهم تحدد التي واملالع على التعرف

 خارج�ة عوامل من تحو�ه ما و �البیئة تتأثر المقاول خصائص أن ترى : ةالموقف� البیئة مدرسة - ب

 : نظر�اتها أهم من و الفرد على الثقافة بتاثیر تؤمن كما
 ح�حص العكس و المقاول االیجاب�ة البیئة تجذب: والدفع الجذب نظر�ة. 
 اإلبداع خلق في �ساهم و محفزا �عد التحدي عامل إن: اإلجتماعي الحراك منهج. 

                                                            
 .2011، عنا�ة جامعة، ماجستیر مذكرة ،اإلبداع�ة األفكار تجسید في لللمقاو  االتصال�ة االخت�ارات دور ،إبراه�م �شیر 1
 .المرجع نفس ،إبراه�م �شیر 2
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 األفراد، شخص�ة على األسر�ة البیئة تاثیر مدى الدراسات أظهرت: األسر�ة الخلف�ة 
 سلوكات نفس إت�اع إلى كبیرة بدرجة �میلون  مقاوالت�ة بیئة في ینشؤون  الذین فاألشخاص

 .للنجاح ح�ا مثاال و قدوة �عتبرونهم إذ أول�اءهم،
 الكفاءات و القدرات لتطو�ر مهم عامل فالتعلم إغفاله �مكن ال الجانب هذا: الخبرة و التعل�م 

 تنمیتها و المقاوالت�ة
 و �ه، المح�طة البیئة مع یتفاعل اجتماعي كائن الفرد أن السلوك�ة المدرسة ترى   :السلوك�ة المدرسة - ت

 یدفعه الذي األساس هو المجموعة لتلك ینتمي �أنه إحساسه و الفرد ورشع أن و أفرادها �سلوكات یتأثر
 یرت�ط ولكنه الشخص�ة السمات على �قتصر ال المقاول فسلوك العطاء، و الجهد بذل و للعمل �حفزه و

 �ستثمرها التي السلوك�ة المهارات من مجموعة إلى �حتاج كما فعال، �شكل اإلدار�ة الوظائف �أداء
 .العمل تطو�ر لصالح

 ترتكز و المقاوالت�ة والخصائص المقاول �شخص�ة المهتمة النظر�ات أهم : تعتبر منالمعاصرة المدرسة - ث
 .المسار نظر�ة و الموقف�ة النظر�ة هما أساسیتین نظر�تین على

 المح�ط الموقف �طب�عة تتحدد الق�ادة نمط فاعل�ة أن مؤداها و" فیدلر" روادها أهم من :الموقف�ة النظر�ة 
 على و �المقاول الخاص الق�ادة نمط أساسیین عنصر�ن على تعتمد فهي �التالي و الق�ادة، عمل�ة�

 .الموقف
 تأثیر بدراسة الخاص الت�ار في أخرى  نظر�ة قدم قد و" هاوس" النظر�ة هذه رائد :والهدف المسار نظر�ة 

" هاوس" ونظر�ة المقاول ص�ةشخ على المؤثرة العالقة و الق�ادة هذه فعال�ة على الق�ادة بیئة و موقف
 لهم یوضح الذي و أهدافهم، للمرؤوسینتحقیق ی�سر الذي النمط ذلك هو الفعال الق�ادة نمط أن تفترض
 .الق�اسي الموقف حسب نوعه یختلف الفعال الق�ادي النمط هذا أن إال األهداف، تحقیق وأسالیب مسارات

 
 :ةؤسسات الصغیرة و المتوسطللم عاماإلطار ال الثثا

الكبرى  أضحت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعنى �أهم�ة متزایدة في جم�ع الدول حتى الدول الصناع�ة
أكبر من العمال  وتشغیلها لعدد، تظهر مساهمتها في النمو اإلقتصادي من أهم األس�اب .منها ألس�اب متعددة

المؤسسات في منطقة منظمة  لمائة من�ا95 وذلك لعددها المتزاید من سنة ألخرى فأكثر من ، مركز اإلهتمام
�المائة من الید العاملة 70 إلى  60التعاون والتطو�ر اإلقتصادي هي مؤسسات صغیرة ومتوسطة تشغل من 

 .1الناشطة في أغلب الدول
 :المتوسطة و الصغیرة المؤسسات تعر�ف .1
 من الدول، كل وعبر اتالدراس جم�ع في كثیرا حبرا أسالت والمتوسطة الصغیرة المؤسسة تعر�ف إشكال�ة
 الصغیرة لمؤسسات وموحد وكامل شامل تعر�ف تقد�م عن ال�حث في العموم�ة السلطات إلى ال�احثین

 :2التعار�ف �عض وهذه، ذلك إلى الوصول دون  �اءت لكنها و والمتوسطة
                                                            

 .2011، سطیف جامعة، ماجستیر مذكرة ،المتوسطة و الصغیرة المؤسسات نمو على تأثیره و اإلبداع مناجمنت ،فارس طراد 1
 جامعة، ماجستیر مذكرة ،الصغیرة و المتوسطة المؤسسات في نافس�ةالت المیزة إبراز في االبتكار و اإلبداع دور ،برو�ي سم�ة 2

 .2007، بومرداس
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 اتللمؤسس العامة الكنفدرال�ة اعتمدت: والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات العامة الكنفدرال�ة تعر�ف 
 �كو مؤسسات �ّأنها ّعرفتها إذ النوع�ة، المعاییر على المؤسسات  هذه تعر�ف في المتوسطة و  الصغیرة

 التقن�ة المال�ة، الوظائف تسییر على م�اشرة �طر�قة أو شخص�ا المشرف هو مدیرالمؤسسة أو رئ�س فیها
  .القانوني شكلها كان مهما للمؤسسة...واالجتماع�ة،

 تضم �أنها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات الدول�ة العمل منظمة ف: تعر الدول�ة العمل منظمة تعر�ف 
 في الخاص لحسابهم �عملون  مستغلین منتجین من غال�ا تتألف خدمات، و سلعا تنتج الحجم صغیرة وحدات

 .النام�ة البلدان في الحضر�ة المناطق
 1996،أفر�ل في المتوسطة و ةالصغیر  المؤسسات األرو�ي االتحاد عرف:األور�ي االتحاد تعر�ف 
 تشغل و القانوني، شكلها كان مهما خدمات أو سلع تنتج مؤسسات: ّأنها على األعضاء دول معظم �اتفاق

 من أقل تشغل و االستقالل�ة معاییر توافق التي هي الصغر�ة المؤسسة  حیث عامل، 250 إلى 1 من
 في أورو، ملیون 5  تتجاوز ال السنو�ة حصیلتها و أورو ملیون 7 من أقل سنوي  أعمال رقم تحقق و عامل،50

 رقم تحقق و عامل، 250 من أقل تشغل و االستقالل�ة معاییر توافق بدورها هي المتوسطة المؤسسات حین
 .أورو ملیون 27 تتجاوز ال السنو�ة حصیلتها و أورو ملیون 40  من أقل سنوي  أعمال
 و صناع�ة ىإل النشاط طب�عة حسب عاتو شر لما ینب نال�ا�ا یزتم :نال�ا�ا في المعتمد التعر�ف 

 و مالالع من عدد أقصى حدد نشاط لكل و دمات،لخاو  التجزئةو  ملةلج�ا التجارة و النقل و البناء غالأش
 المال رأس و للعمال األقصى الحد النقل و البناء غالأش و صناعةال قطاع في فكان، ستثمرالم المال رأس

 100 و عمال 100 �الجملة التجارة قطاع في و ین ملیون  300 و عامل 300 هو التوالي على المستثمر
 و عامل 100 الخدمات قطاع في و ین ملیون  50 و عامل 50 �التجزئة التجارة قطاع في و ین ملیون 

 ین. ملیون  50
 المؤسسات تصنیف في عناصر عدة على الجزائري  المشرع عتمدا  :1الجزائر في المعتمد التعر�ف 
 عدد اإلنتاج، تجهیزات الخاصة، األموال الثابتة، األصول المیزان�ة، مجموع األعمال، رقم :حجمال مع�ار وفق

 عدد :األ�عاد الثالثي المع�ار هو شیوعا، األكثر التصنیف أن غیر، الز�ائن وعدد السوق  في الحصة العمال،
 هذه تعر�ف في لالنسجام وتحق�قا .المؤسسة استقالل�ة ودرجة المیزان�ة، مجموع األعمال، رقم العمال،

 المیثاق" على توق�عها وكذا متوسطي، األورو المشروع إلى الجزائر انضمام ظل في وخاصة المؤسسات،
 اعتمده الذي �التعر�ف الجزائري  القانون  أخذ، 2000 جوان في " والمتوسطة الصغیرة المؤسسة حول العالمي
 كل �أنها القانون�ة، طب�عتها كانت مهما وسطة،والمت الصغیرة المؤسسة عرف حیث األورو�ي، االتحاد
 دینار مل�ار2  السنوي  أعمالها رقم یتجاوز وال شخصا250  إلى1 من تَشغل خدمات أو/و سلع إنتاج مؤسسة

 �متلك ال �حیث االستقالل�ة، على تتوفر كما دینار، ملیون 500  السنو�ة حصیلتها مجموع یتجاوز ال أو
 تعر�ف علیها ینطبق ال أخرى  مؤسسات مجموعة أو مؤسسة قبل من كثرأ فما25%  �مقدار رأسمالها

  .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

                                                            
 .2008، الجزائر جامعة، ماجستیر مذكرة ،العولة ظل في الجزائر�ة المتوسطة و الصغیرة المؤسسات مستقبل ،حمیدي یوسف 1
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 : F1)2017-2016(  الجزائر في المتوسطة الصغیرة المؤسسات عدد تطور .2
 

 1 عدده ما 2017 سنة من األول السداسي خالل الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات عدد بلغ لقد .3

 601 2  يـوالــح لـتشغ امةــع رى ــــأخ و خاصة اتــمؤسس بین مقسمة ومتوسطة رةـــصغی سسةؤ ـــم 289 060

 22 بـ وارداتها قدرت كما السنة، نفس من األول السداسي خالل تأس�سها تم  214 46 2منها ،عامال 958

 عدد بلغ حیث 2016 سنةل األول السداسي� مقارنة، دوالر 141 18 بـ فقدرت الصادرات أما دوالر 986
 بین مقسمة ةـــومتوسط صغیرة مؤسسة 075 014 1 عدده ما الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات
 خالل تأس�سها تم 214 84   منها ،امالـــع 914 487 2 واليــــح تشغل عامة رى ـــأخ و اصةـــخ مؤسسات
 .دوالر 678 12 بـ فقدرت الصادرات ماأ دوالر 509 23 بـ وارداتها قدرت كما ،2016 سنةل األول السداسي

 
   2017 و 2016 بین الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات :01 رقم الجدول

 )$(الصادرات
 

 )$(الواردات
 

 
 (عامل)  التشغیل

 

العدد اإلجمالي 
 للمؤسسات

عدد المؤسسات 
  1خالل سأسست 

 نفس السنة
 السنوات

12 678 23 509 2 487 914 1 014 075 84 214 2016 

18 141 22 986 2 601 958 1 060 289 46 214 2017 
 . 2017، 31و30 رقم اإلحصائ�ة المعلومات نشر�ة المتوسطة، و الصغیرة المؤسسات وزارة: لمصدر

 
أعاله نالحظ عدد المؤسسات المتوسطة و الصغیرة في تزاید و هذا ما �صح�ه من  01من خالل الجول رقم 

و األكثر أهم�ة هو ذلك االنخفاض في الواردات و ما �قابله من ارتفاع في الصادرات، و تزاید في التشغیل، 
 ذلك �فضل الس�اسات التي تقوم بها الدولة و المتمثلة في تشج�ع االستثمار و التصدیر و الحد من الواردات.  

   :والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجهها التي التحد�ات .4
 الصغیرة المؤسسات ألزمت التي و المجاالت مختلف في السر�عة التغیرات نم العالم �شهده لما نظرا

 التنافس�ة، تهاقدر  وتحدید واإلستمرار�ة ال�قاء أجل من الجدید القرن  تحد�ات مع التكیف على والمتوسطة
  :3التحد�ات هذه وتشمل
  فأكثر أكثر تهتم تالمؤسسا جعل في السر�ع التكنولوجي التطور ساهم :السر�ع التكنولوجي التطور 

 داخل األداء إنتاج�ة ورفع المنتجات جودة في العال�ة، التكنولوج�ا على تعتمد التي اإلنتاج�ة �األسالیب
 المتمثل و والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات تحدي ذاوه ،التنافس�ة المزا�ا و�دعم �حسن مما المؤسسات،

 .معها للتجاوب ل�ةالعا والكفاءات المال�ة اإلمكان�ات مشكلة مواجهة في

                                                            
1www.pmeart-dz.org. 

2Population totale des PME en 2017 - Population totale des PME en 2016. 
 .2011، سطیف جامعة، ماجستیر مذكرة ،المتوسطة و الصغیرة المؤسسات نمو على تأثیره و اإلبداع مناجمنت ،فارس طراد 3
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 واإلتصاالت اتالمعلوم في علم�ة بثورة الجدید العالمي اإلقتصادي النظام یتمیز :المعلومات ثورة 
 محور�ا دورا تلعب یث�ح الجدید اإلقتصادي النظام في المادي األساس تمثل التي و �المعرفة، المحملة

 علیها الحصول و الصادقة و الدق�قة ومةالمعل عن فال�حث، أجزاءه جم�ع في التغییر ومحرك تشكیله في
  .صعب تحد هو
 استخدامها ترشید لزاما علیها أص�ح إذ، المؤسسات تواجهه التي التحد�ات من تعتبر و  :البیئة حما�ة 

 الضارة غیر الموارد واستخدام اإلنتاج�ة المخلفات من البیئة لحما�ة خاصة استراتیج�ات ووضع للموارد
 المنتجات استخدام إعادة إلى إضافة الصناع�ة األلوان المركزات، استعمال من الحد وكذا األفراد، �صحة

 والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات �مكن ال األح�ان غالب في جدا مكلفا �عتبر والذي اإلنتاج في والمخلفات
 .ذلك تحمل

 تمكن ال قد ردالموا فمحدود�ة، وٕامكانیتها نشاطهاب المؤسسة حجم غال�ا یتالزم  :المحدود النشاط 
 استمراره. و النشاط توسعة على تعمل �التالي و، الفرص استغالل من والمتوسطة الصغیرة اتالمؤسس

 و �مهارات یتمتعون  عاملین على الحصول صعو�ة في تتمثل و :ال�شر�ة �الموارد الخاصة التحد�ات 
 إمكان�ات محدود�ة نم الناتجة التحفیزات غ�اب إلى إضافة اإلنتاج�ة على یؤثر هذا و كفاءات

 .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 لتمو�ل مصادر على الحصول في خاصة التحد�ات أكبر من تعتبر والتي :المال�ة التحد�ات 
 . اإلستثمارات

  الذي األساسي والقانون  �العمال المتعلقة منها خاصة :والقوانین التشر�عات تفرضها التي التحد�ات 
 �حكمها.

  :الجزائر في المتوسطة و الصغیرة المؤسسات إنشاء دعم آل�ات .5
 تنم�ة سبل عن ال�حث استوجبت السوق  اقتصاد إلى الموجه االقتصاد من االنتقال عمل�ة إن

 و اآلل�ات من العدید الجزائر اتخذت لهذا و، ذلك في دورها تفعیل و المتوسطة و المؤسساتالصغیرة
 :1ف�مایلي نذكرها و، القطاع هذا لتنم�ة تهدف التي االستراتیج�ات

 االستثمار لتطو�ر الوطن�ة الوكالة ANDI: تتمتع، إداري  طا�ع ذات عموم�ة مؤسسة عن ع�ارة هي 
 أوت 20 في المؤرخ 03-01 رقم القانون  �موجب أنشئت، المال�ة الذمة استقالل و المعنو�ة �الشخص�ة

2001. 
 المصغر القرض لتسییر الوطن�ة الوكالةANGEM: 14-04 رقم التنفیذي المرسوم ب�موج إنشاؤه تم 

 مجال في االجتماع�ة للتنم�ة الوطن�ة للوكالة أكبر دور إعطاء أجل من 2004-01-22 في المؤرخ
 .الصغیرة المؤسسات إنشاء دعم المساهمة

  ال�طالة عن للتأمین الوطني الصندوق:CNAC   188-94 رقم التنفیذي المرسوم �موجب إنشاؤه تم 
 الصندوق  و المال�ة �المؤسسات االتصال و مهامه نطاق في �ساهم 1994-07-06 في المؤرخ
 .التشغیل لترق�ة الوطني

                                                            
 .2015، 2 قسنطینة جامعة،  ،المؤسسة إنشاء في محاضرات ،سایبي صندرة د 1
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 الش�اب تشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة ANSEJ: 296-96 رقم التنفیذي المرسوم �موجب إنشاؤه تم 
 و 1990-05-22 في أنشئت التي الش�ان�ة التعاون�ة فشل عن كبدیل 1996-09-08 في المؤرخ
 .الصغیرة المؤسسات إنشاء لدعم الةفع كآل�ة
 لتثمین الوطن�ة الوكالة و) 2004(التكنولوج�ا حظائر لترق�ة الوطن�ة الوكالة مثل أخرى  وكاالت توجد كما

 ).1998(  التكنولوج�ة التنم�ة و العلمي ال�حث نتائج
 خالصة :

الجزائر من أجل الرقي  من خالل ما تم التطرق إل�ه في هذه المداخلة تتضح الجهود التي تبذلها   
�المقوالت�ة و محاكات المستوى الوطني للمؤسسات المتوسطة والصغیرة �المستوى العالمي، و هذا 

 بتضافر جهود كل من ال�احثین و الناشطین في هذا المجال و الممارسین ...
 

 المراجع: 
 جامعة، دكتوراه طروحةأ المقاوالتي، التعل�م خالل من المقاوالت�ة تطو�ر نحو علي، دمحم الجودي .1

 2015، �سكرة

، ماجستیر مذكرة اإلبداع�ة، األفكار تجسید في للمقاول االتصال�ة االخت�ارات دور إبراه�م، �شیر .2
 .2011، عنا�ة جامعة

 المتوسطة، و الصغیرة المؤسسات ترق�ة في المقاوالت�ة هیئات دور دمحم، علي بن و عمر ج�مة بن .3
 .�شار جامعة، البدر مجلة

 .3 ص، 2017، ورقلة جامعة المقوالت�ة، مق�اس في  دروس مطبوعة قوجیل، دمحم .4
، ماجستیر مذكرة ،المتوسطة و الصغیرة المؤسسات نمو على تأثیره و اإلبداع مناجمنت فارس، طراد .5

 .2011، سطیف جامعة
 الصغیرة، و المتوسطة المؤسسات في التنافس�ة المیزة إبراز في االبتكار و اإلبداع دور برو�ي، سم�ة .6

 .2007، بومرداس جامعة، ماجستیر مذكرة
، ماجستیر مذكرة ،العولة ظل في الجزائر�ة المتوسطة و الصغیرة المؤسسات مستقبل حمیدي، یوسف .7

 .2008، الجزائر جامعة
 2015، 2 قسنطینة جامعة ،،المؤسسة إنشاء في محاضرات ،سایبي صندرة د .8

9. www.pmeart-dz.org. 
 

 



 

119 

 تنم�ة المقاوالت�ةفي لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ل اإلجتماع�ة)-�ةاألهم�ة (اإلقتصاد

 في الجزائر 
 -المع�قات والمتطل�ات-

 
 میلة�المركز الجامعي  أستاذ محاضر    بو �كر   أبوسالم  

 02جامعة البلیدة طال�ة دكتوراه    عبدالالوي فت�حة  
  02جامعة البلیدة طالب دكتوراه    �سعید أسامة نبیل 

 
 مقدمة:

حظى �اهتمام الكثیر من الدول المتقدمة حیث نجد غالب�ة  من المواض�ع االساس�ة التي تالمقاوالت�ة  تعتبر    
اقتصاد�اتها مبن�ة على المشار�ع الصغیرة والمتوسطة، وهذا لما تمتاز �ه من قدرات تنافس�ة هائلة تحقیق 

جع أسعار النفط، وظهور عدة بدائل طاقو�ة، تعمل في ظل ترا ، خاصةتنم�ة شاملة في ز�ادة الناتج القومي
، حیث أص�حت تساهم �شكل كبیر  في توفیر المقاوالت�ة الجزائر على بناء قاعدة اقتصاد�ة قو�ة  تشج�ع

الصغیرة  تطو�ر المؤسساتمناصب شغل وتولید الثروة، لذلك اتخذت قرارات هامة وحاسمة من أجل 
المقاولین من خالل ت �عد محلي ودولي وضرورة انجاحها �التركیز على وجعلها أكثر تنافس�ة وذا والمتوسطة

. ومن خالل ما سبق نطرح تحقیق التنم�ةو  المقاوالت�ةلتنش�ط تدر�بهم وتوجیههم لتحقیق أهدافهم ومشار�عهم، 
 وتنمیتها؟ المقاوالت�ة ما هو دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنش�ط مجال اإلشكال�ة التال�ة:

 معالجة هذه اإلشكال�ة نقترح المحاور التال�ة:ول
 ؛االطار المفاه�مي للمقاوالت�ة المحور األول:
 ؛المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وممیزاتها المحور الثاني:
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ركیزة رئ�س�ة لتفعیل المجال المقاوالتي. المحور الثالث:
 :قاوالت�ةاالطار المفاه�مي للم المحور األول:

 نحاول في هذا المحور التطرق لمفهوم المقاوالت�ة وأثرها التنموي     
 هوم المقاوالت�ة:مف -أوال

 1 توجد تعار�ف متعددة للمقاوالت�ة من أهمها:      
"الفعل الذي �قوم �ه المقاول والذي ینفذ في س�اقات مختلفة و�أشكال متنوعة، ف�مكن أن �كون ع�ارة عن      

ؤسسة جدیدة �شكل قانوني، كما �مكن أن �كون ع�ارة عن تطو�ر مؤسسة قائمة بذاتها، حیث �عتبر إنشاء م
 أنه عمل اجتماعي �حت.

                                                            
 ،-والمحـددات المسـارات-الجزائر�ـة والمتوسـطة الصـغیرة سساتالمؤ  لنجاح فعال كخ�ار المقاولة الطاهر، بن حسین توفیق، خذري  1

 الجزائـر، الـوادي، جــــامعة ،الجزائـر فـي والمتوسـطة الصغیرة المؤسسات في المالي المحاسبي النظام وآفاق واقع :حول وطني ملتقى
 4ص ،2013ماي
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والمرتكزة على إنشاء وتنم�ة Entrepreneurship" " المشتقة منEntrepreneuriat" " المقاوالت�ةBeranger وعرف
 :أنشطة، فالمقاوالت�ة �مكن أن تعرف �طرقتین

ساس أنها نشاط: أو مجموعة من األنشطة والسیرورات تدمج إنشاء وتنم�ة مؤسسة أو �شكل أشمل على أ- 
 .إنشاء نشاط

على أساس أنها تخصص جامعي: أي علم یوضح المح�ط وسیرورة انشاء ثروة وتكو�ن اجتماعي من خالل - 
 .مجابهة الخطر �شكل فردي

صة، یتم من خاللها توفیر ثروات اقتصاد�ة واجتماع�ة لها فقد حددها على أنها "حالة خاAlain Fayol أما     
خصائص تتصف �عدم األكادة أي تواجد الخطر، والتي تدمج فیها أفراد ین�غي أن تكون لهم سلوكات ذات 
قاعدة تتخصص بتقبل التغییر وأخطار مشتركة واألخذ �الم�ادرة والتدخل الفردي. أما �النس�ة لألنجلوساكسون 

 Howard  یون فقد استعملوا المصطلح منذ سنوات التسعینات، إذ نجد أن البروف�سوروخاصة األمر�ك

Stevenson بجامعة " "Harvard غطي التعرف على         یوضح �أن: "المقاوالت�ة ع�ارة عن مصطلح�
 ."فرص األعمال من طرف أفراد أو منظمات ومتا�عتها وتجسیدها

ل�ات االجتماع�ة التي �قوم بها المقاول، إلنشاء مؤسسة جدیدة، أو اذن المقاوالت�ة هي األفعال و العم   
تطو�ر مؤسسة قائمة في إطار القانون السائد، من أجل إنشاء ثروة، من خالل األخذ �الم�ادرة، وتحمل 

 المخاطر، والتعرف على فرص األعمال، ومتا�عتها و تجسیدها على أرض الواقع
 . سسة غیر نمط�ة، فهي تتمیز �اإلبداعتتسم المقاوالت�ة �أنها إنشاء مؤ  -
ارتفاع نس�ة المخاطرة في المقاوالت�ة ألنها تأتي �الجدید، و�معدالت عوائد مرتفعة في حالة قبول المنتج في  -

 .السوق 
مقارنة بإنشاء المؤسسات هذه األخیرة التي �مكن إنشاؤها مع  -الم�ادرة-تتمیز المقاوالت�ة �الفرد�ة النسب�ة  - 

ة الشركاء . هذا ما �مكن المقاول من ممارسة التسییر �شكل م�اشر ومستقل بدل االعتماد على مجموع
 .مجلس لإلدارة، وهو ما �سمح له بتجسید أفكاره على أرض الواقع

 اآلثار االقتصاد�ة واالجتماع�ة للمقاولة:  ثان�ا: 
 1 من أهم اآلثار االقتصاد�ة واالجتماع�ة للمقاولة:      

 متوسط دخل الفرد والتغییر في ه�اكل األعمال و المجتمع: ز�ادة  -
الز�ادة في جانبي العرض والطلب:إن تأمین رأسمال جدید یوسع جانب النمو في العرض، كما االنتفاع من  -

المخرجات والطاقات الجدیدة في المشروع تؤدي إلى نمو في جانب الطلب حیث تعمل على ز�ادة كال من 
 ب.جانبي العرض والطل

توج�ه األنشطة للمناطق التنمو�ة المستهدفة: تستط�ع الدولة أن تشجع االتجاه المقاولي في أعمال معینة  - 
مثل: األعمال التكنولوج�ة، أو تشج�ع التوجه نحو مناطق معینة وذلك عن طر�ق �عض الحوافز التشج�ع�ة 

 .للر�ادیین إلقامة مشار�عهم في تلك التخصصات أو تلك المناطق

                                                            
 6نفس المرجع، ص 1
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تنم�ة الصادرات والمحافظة على استمرار�ة المنافسة: تستط�ع هذه المنظمات المساهمة في تنم�ة  - 
الصادرات سواء من خالل النتاج الم�اشر أو الغیر م�اشر، من خالل تغذیتها للمنظمات الكبیرة المختلفة 

في إنتاج جزء من إنتاجها، �المواد الوس�طة التي تحتاج إلیها حیث �مكن أن تعتمد علیها المنظمات الكبیرة 
مما یؤدي إلى خفض التكالیف اإلنتاج في المنظمات الكبیرة وٕاعطائها القدرة على استمرار�ة المنافسة في 

 .األسواق العالم�ة
 المساهمة في النمو السل�م لالقتصاد: - 
�مي في ر�وع المجتمع عدالة التنم�ة االجتماع�ة وتوز�ع الثروة: تعمل المقاولة على تحقیق التوازن اإلقل -

مقاوالت  وفي االنتشار الجغرافي وتحقیق النمط المتوازن  لعمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة  صناعة، تجارة، خدمات،
لجم�ع أقال�م الدولة، وز�ادة فرص العمل وٕازالة الفوارق اإلقل�م�ة الناتجة عن تركیز األنشطة االقتصاد�ة في 

 إقل�م معین.
من الر�ف إلى المدن: �عد وجود المقاولین المؤسسات الصغیرة في االقتصاد الوطني  الحد من هجرة السكان -

إحدى الدعائم األساس�ة في تثبیت السكان، وعدم الهجرة من األر�اف إلى المدن والتي تتركز فیها عادة 
على بناء ط�قة  المؤسسات الكبیرة، لذا البد من وجود برامج تنمو�ة تساعد التخفیف من الفقر وال�طالة، وتعمل

 ة.متوسطة في األر�اف بدال من الهجرة إلى المدن حیث التلوث والضغط على خدمات البن�ة التحت�

 :وممیزاتها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات :الثاني المحور
خصائص المؤسسات الصغیرة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة نحاول في هذا المحور التطرق لمفهوم     

 مجاالت أنشطة المشار�ع الصغیرة والمتوسطة:و  یزاتهامم ،المتوسطة
 

 .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تعر�ف :أوال
 على اعتمادا أخرى، دولة من یختلف إذ المؤسسات من النوع لهذا موحد تعر�ف إیجاد الصعب من"     

 �كون  قد متطور بلد في متوسطة أو صغیرة مؤسسة یبدو فما المال، رأس أو العمال لعدد الحجم مع�اري 
 المؤسسات من النوع هذا �عرف من اكهن أن نجد ولذا صح�ح والعكس نام بلد في كبیرة كمؤسسة مصنف

 �ساطة المستخدمة التكنولوج�ا محدود�ة العمال، وقلة المال رأس �محدود�ة تمتاز التي المؤسسات تلك: "أنها�
 العمال وعدد دوالر ألف 65 – 5 بین یتراوح لالما رأس حیث ذاتي تمو�ل على وتعتمد اإلداري  التنظ�م في
 .أفراد10 من أقل
 �التفرقة القائم االعت�ار أن حیث والصغیرة الكبیرة المشروعات بین التفرقة في االقتصادیون  اختلف ولقد    
 عامل 100 �شغل مصنع أما كبیرة، تعتبر عمال 10 تشغل مط�عة فمثال. خاطئ العمال حجم أساس على
 واإلنتاج الكبیر اإلنتاج أساس على تتم  التفرقة یجعل ما هذا وفي الصناعة في هذا صغیر �عتبر فهو

 األرض، كمساحة للتفرقة أخرى  عوامل فتدخل الزراعة أما واحد، فرع في تعمل التي المشروعات في الصغیر
 F1". الزراعة طرق  األرض خصو�ة

                                                            
العــدد الســادس،  -مجلــة اقتصــاد�ات شــمال إفر�ق�ــا  اق وقیــود، أفــ-ایـت ع�ســى ع�ســى، المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة �ــالجزائر 1

 .273/274،ص 2009سنة 
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 �عرف حیث العمالة حجم إلى تعر�فه في" االونكتاد" والتجارة للتنم�ة المتحدة األمم  برنامج �ستند حین في"
-100 عن مزاد �أنه المتوسط المشروع �عرف فانه فاقل، عامل 100- 20 من �ه �عمل الذي �أنه المشروع

 عامل 50 من اقل العاملین عدد كان إذا الصغیر �أنه المشروع ف�صف األورو�ي االتحاد أما. عامل 500
 .عامل 250 من اقل �ه �عمل ذيال هو المتوسط المشروع وأن
 1:هي والمتوسطة الصغیرة المشار�ع لتعر�ف المعاییر من مجموعة حددت فقد الدول�ة العمل المنظمة أما
 ؛والموظفین العمال مع�ار -
  ؛المال رأس مع�ار -
 ؛واإلیرادات المب�عات مع�ار -
 ؛اإلنتاج مع�ار -
 ؛المستخدمة التقن�ة مع�ار -
 .الطاقة استهالك مع�ار -

 توظف كانت ادا ومتوسطة صغیرة المؤسسة تعتبر وفرنسا ا�طال�ا األمر�ك�ة، المتحدة الوال�ات لفي أن كما   
 ."عامل 99 حتى واسترال�ا كندا في عامل، 200 لغا�ة السو�د في عامل، 500 حتى
مــؤرخ في 17-02ون رقم أما �النس�ة لتعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، فقد ورد قــانــ    

المـتـــضـــمن لـــقـــانــون الــــتـــــوجــــیــــهـي لــــتــــطـــــو�ــــر  2017یــنـــایـــر ســـنــة 10المــوافق ل 1438ر�ــ�ع الــثــانـي عـام 11
 المــــؤســـــســــات الــــصـــــغــــیــــرة والمتوسطة مایلي:

 
 السلع إنـتـاج مــؤسـسـة بـأنـهـا الـقـانـونــیـة، طـبـیـعـتــهـا كـانـت مـهـمـا والمــتــوســطـة الــصــغــیــرة مــؤســســةال تــعــرف     

 ــةأر�ـــعـ الـــســـنـــــوي  أعـــمـــالـــهـــا رقـم الیـــتـــجـــاوز شخصا، وخـمـسین مـائـتـین إلى  واحـد من تــشـغل2  الخدمات أو/و
 .جزائري  دینار مل�ار السنو�ة حـصـیلـتـها مـجـموع یـتـجاوز ال أو جزائـري، دیـنـار مالیـیر

 3وممیزاتها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات خصائص :ثان�ا
 قبل من موجودة تكن لم خدمة أو سلع�ة اقتصاد�ة أنشطة �استحداث والجماع�ة الفرد�ة الم�ادرة روح ترق�ة  -

  .التقلید�ة كالصناعات اھعن التخلي تم اقتصاد�ة طةأنش إح�اء وكذا
 حجم تقل�ص �فعل أو العموم�ة المؤسسات �عض افالس جراء عملهم مناصب من المسرحین إدماج إعادة  -

 ؛المفقودة االنشطة �عض تعو�ض إمكان�ة یدعم ما وھو والخوصصة �كلةھال إعادة نتیجة العمالة
 ؛م�اشرة أوغیر م�اشرة ورة�ص سواء جدیدة عمل فرص استحداث  -

                                                            
لیــث عبــد هللا القهیــوي، �ــالل محمــود الــوادي، المشــار�ع الر�اد�ــة الصــغیرة و المتوســطة و دورهــا فــي عمل�ــة التنم�ــة، جــار الحامــد  1

 .15، ص2012للنشر، الط�عة األولى، عمان، األردن، سنة 
ــــ�ع الــثــانــــي عــــام 12ســـم�ة للجمهور�ـــة الجزائر�ـــة، الجر�ـــدة الر  2 ــــوافق ل 1438ر�ـ ــــة 11المـ ــــر ســـنـ ــــون  2017یــنـــایــ ــــمن لـــقـــانـ المـتـــضــ

 .05، الفصل الثاني، المادة، ال�اب األول02العدد.الــــتـــــوجــــیــــهـي لــــتــــطـــــو�ــــر المــــؤســـــســــات الــــصـــــغــــیــــرة والمتوسطة
عمــر شــر�ف، الع�اشــي زرزار، لمؤسســات الصــغیرة والمتوســطة المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة كخ�ــار اســتراتیجي لحــل مشــكلة  3

 .63/64، ص10/2013: العدد 58ال�طالة في الجزائر، مجلة العلوم االقتصاد�ة والتسییر والعلوم التجار�ة 
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 هاطاقات تركیز إعادة أجل من الكبیرة المؤسسات اهمن تخلصت التي المر�حة غیر نتاجالا حلقات استعادة  -
 ؛صليالا النشاط على

 وتثمین لترق�ة امةھ فعالة أداة اهیجعل مما النائ�ة المناطق في نشطةالا لتوطین فعالة أداة تشكل أن �مكن  -
 ؛المناطق بین والتكامل ندماجالا وسائل وٕاحدى ةالمحل� الثروة

 المؤسسات ل�اقي تر�طه التي قاتو الع مجمل اللخ من قتصاديالا النسیج في وصل حلقة تكون  أن �مكن  -
 ؛تالالمدخ ذات استخدام في تشترك والتي اعهم والمتفاعلة المح�طة

 المالي العائد لتنم�ة إضاف�ا مصدر شكلت كما مهومستخدم اهلمستخدمی �النس�ة الدخل مصادر إحدى تشكل -
 ؛المختلفة والضرائب قتطاعاتاال اللخ من للدولة

 ؛والعائلي المنظم غیر للقطاع دماجاال وسائل إحدى تشكل  -
 .�س�طة إنتاج فنون  تستخدم اهنال المال رأس وقلة العمل وفرة رةھظا مع تتماشى  -
 شكل على تكون  أن و�مكن ضخمة، أموال رؤوس لىإ تحتاجال النها المؤسسات ذهھ تكو�ن ولةسه  -

 .م�سطة تكون  نهابتكو� المرت�طة دار�ةالا راءاتالجا أن كما تضامن، شركات أو أفراد مؤسسة
 :والمتوسطة الصغیرة المشار�ع أنشطة مجاالت :ثالثا
 داخل االقتصادي النشاط مشار�ع مساحة من األرحب الجانب والمتوسطة الصغیرة المشار�ع تحتل    

 االقتصادي  النشاط قطاعات جم�ع داخل  المشار�ع هذه وتمارس، العالم أنحاء سائر في الوطني االقتصاد
 فیها تعمل أن �مكن التي المجاالت توض�ح و�مكن المقاوالت أو التداري  أو التداري  أم الصناعي سواء

 109F1 :التالي النحو على والمتوسطة صغیرة المشار�ع
 :الصناع�ة التنم�ة المشار�ع  -
 ؛التعدین نشاط  -
 ؛2 الزراع�ة التنم�ة مشار�ع  -
 ؛الصح�ة التنم�ة مشار�ع  -
 .الخدمات المشار�ع -
 مناسب �مقابل للغیر معینة أعمال بإتمام المقاول أو المتعهد اعت�اد �المقاوالت �قصد التي المقاوالت نشاط  -

 F3:مثل العمیل األهم�ة
 أو الجسور أو الطرق  أو المطارات أو الجاهزة الم�اني تركیب أو لم�انيكا المدن�ة اإلنشاءات مقاوالت 

 .والمداري  الم�اه ش�كات أو الموانئ أو السدود

                                                            
محمــود الــوادي، المشــار�ع الر�اد�ــة الصــغیرة و المتوســطة و دورهــا فــي عمل�ــة التنم�ــة، جــار الحامــد  لیــث عبــد هللا القهیــوي، �ــالل 1

 .23، ص2012للنشر، الط�عة األولى، عمان، األردن، سنة 
 لیــث عبــد هللا القهیــوي، �ــالل محمــود الــوادي، المشــار�ع الر�اد�ــة الصــغیرة و المتوســطة و دورهــا فــي عمل�ــة التنم�ــة، جــار الحامــد 2

 .25، ص2012للنشر، الط�عة األولى، عمان، األردن، سنة 
لیــث عبــد هللا القهیــوي، �ــالل محمــود الــوادي، المشــار�ع الر�اد�ــة الصــغیرة و المتوســطة و دورهــا فــي عمل�ــة التنم�ــة، جــار الحامــد  3

 .26، ص2012للنشر، الط�عة األولى، عمان، األردن، سنة 
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 أو الكهر�ائي الت�ار وتوزع نقل ش�كات أو الكهر�اء تولید كمحطات الكهر�ائ�ة المشار�ع مقاوالت 
 .االلكترون�ات

 المصانع أو لم�اها تحل�ه لمحطات الم�كان�ك�ة المشار�ع مقاوالت. 
 من غیرها عن تمیزها الخصائص من �مجموعة المتوسطة و الصغیرة المؤسسات وتتمیز: التجاري  النشاط -

Fاآلت�ة النقاط في إجمالها �مكن المؤسسات،

1: 
 الكبیرة المؤسسات مع مقارنة وتشغیلها لتأس�سها الالزم المستثمر المال رأس حجم انخفاض. 
 اطر في المؤسسات هذه معظم إدارة تمركز جراء ومرونتها اإلدارة سهولة. 
 ال�طالة من والحد الشغل مناصب توفیر في هاما دورا تؤدي. 
 المستهلكین رغ�ات بتلب�ة یتعلق ف�ما خاصة المستحدثة المتغیرات مع التكیف على القدرة. 
 مالكها �الشخص فیها والعاملین ألصحابها ذات�ة تدر�ب مراكز تعتبر. 
 تكال�فها وانخفاض العاملة القوى  وقلة التنظ�م وكذا المستخدمة وج�االتكنول �ساطة. 
 وسط أعمالهم لممارستهم المخنظر تحمل على والقدرة واإلنجاز والتجدید االبتكار على قدرتها ارتفاع 

 .والخبرات المعرفة من المز�د اكتسابهم �حقق مما المسـؤول�ات وتحملهم اإلنتـاج عمل�ات
  المهارة على �عتمد فیها العمل أن كما متخصصة عمل مجاالت على تعتمد كونها تاجاإلن جودة ارتفاع 

 .المستهلكین ألذواق وفقا اإلنتاج تصم�م و الحرف�ة
 المستهلكین من محدود عدد رغبـات تلبي إذ محدودة سوقا تواجه فهي النشاط محل�ة. 
  الواسعة الجغراف�ة المناطق بین الجغرافي االنتشار على القدرة. 

�ساطة اله�كل التنظ�مي وترا�ط مفردات العمل و عدم وجود  2 كذلك تتمیز المرونة وسرعة اإلستجا�ة:      
آل�ات بیروقراط�ة رسم�ة جامدة تجعل عمل�ة التغییر نحو األحسن واألفضل تكون �طرقة أسرع، كذلك تمكن 

لألحداث و المفاجأت في البیئة من التكیف السر�ع والمرن  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هذه الخصائص
التنافس�ة، وتشیر العدید من الدراسات الى أن هذه المؤسسات لها ممیزات اإلبداع و الر�ادة بنس�ة أكبر من 
المؤسسات الكبیرة، وأن هذه الصفات وغیرها كاإلهتمام �النوع�ة تساهم في ایجاد میزات تنافس�ة واضحة 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. عمل  ومحسوسة من قبل الز�ائن تجاه طب�عة 

 :ة واالقتصادالمقاوالت� لتنم�ةالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مدخل رئ�سي  المحور الثالث:
  دعم و بتنم�ة االهتمام ضرورة من العالم دول من العدید في المت�عة االقتصاد�ة التنم�ة استراتیج�ات إن     

 114F3 :یلي ما إلى هتماماال هذا و�رجع الصغیرة المشار�ع وتطو�ر
 

                                                            
دراســة حالــة وال�ــة قالمــة،أ�حاث اقتصــاد�ة  -و المتوســطة فــي تحقیــق التنم�ــة المحل�ــة عنــاني ساســ�ة، دور المؤسســات الصــغیرة  1

 .93/94، ص2014، سنة16وٕادار�ة، العدد
طـاهر محســن منصــور الغــالبي، ادارة و اسـتراتیج�ة منظمــات األعمــال المتوســطة و الصـغیرة،  دار وائــل للنشــر، الط�عــة األولــى،  2

 .26، ص2009عمان، األردن سنة
عبــد هللا القهیــوي، �ــالل محمــود الــوادي، المشــار�ع الر�اد�ــة الصــغیرة و المتوســطة و دورهــا فــي عمل�ــة التنم�ــة، جــار الحامــد  لیــث 3

 .27، ص2012للنشر، الط�عة األولى، عمان، األردن، سنة 
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 والمتوسطة الصغیرة المشار�ع أهم�ة -أوال
 �عض اقتصاد�ات في والمتوسطة الصغیرة المشار�ع مشاركة وأهم�ة حجم یلخص جدوال یلي ف�ما  نلخص
 1 .الدول

 .الدول �عض اقتصاد�ات في والمتوسطة الصغیرة المشار�ع مشاركة وأهم�ة حجم) 2( الجدول
  الدولة  مشاركة في اقتصاد �المئة  �المئةمشاركة في العمالة 

 الصین 99.9 87.3

 الهند 96.0 79.4

 مالیز�ا 92.6 40.2

 الفلبین 98.7 50.0

 كور�ا 99.8 78.5

 تا�الند 98.6 73.8

 الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة 99.7 53.7
لصغیرة و المتوسطة و دورها في عمل�ة المصدر: لیث عبد هللا القهیوي، �الل محمود الوادي، المشار�ع الر�اد�ة ا

 .30، ص2012التنم�ة، دار الحامد للنشر، الط�عة األولى، عمان، األردن، سنة 
 

 الجزائري  لالقتصاد �النس�ة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات اهم�ةو  أهداف:ثان�ا
 التنظ�م�ة راءاتاإلج نتیجة الجزائري  االقتصاد في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات أهم�ة تزایدت      

 المؤسسات إنشاء یرمي أص�ح و�ذلك الماضي، القرن  من الثمانینات منذ القطاع ابه حظي التي والتحفیز�ة
 F2 :منها نذكر أهداف عدة تحقیق إلى الجزائر في والمتوسطة الصغیرة

 قبل من موجودة تكن لم خدم�ة أو سلع�ة اقتصاد�ة أنشطة ستخدام والجماع�ة الفرد�ة الم�ادرة روح ترق�ة  -
 إمتصاص في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ساهمت لقد كان؛ سبب ألي عنها التخلي تم أنشطة إح�اء وكذا
 .ال�طالة نس�ة

 .ال�طالة معدالت من والخفض الصادرات ه�كل وتنو�ع الوطني الناتج نمو في المساهمة -
 إعادة أجل من الكبرى  المؤسسات منها خلصتت التي الهامة وغیر المر�حة غیر اإلنتاج حلقات كل استعادة -

 قطاع في عموم�ة اقتصاد�ة مؤسسة على أجر�ت دراسة توصلت وقد األصلي، النشاط على اتهطاقا تركیز
 تكون  أن �مكن  .صغیر مؤسسة15 إنشاء واالستعادة التخلي طر�ق عن �مكن أنه الكبرى  واألشغال االنجاز

                                                            
ل�ــة التنم�ــة، جــار الحامــد لیــث عبــد هللا القهیــوي، �ــالل محمــود الــوادي، المشــار�ع الر�اد�ــة الصــغیرة و المتوســطة و دورهــا فــي عم 1

 .30، ص2012للنشر، الط�عة األولى، عمان، األردن، سنة 
رز�ـق كمـال، عــوالي �ـالل، بــین المعوقـات والتحــدت، المؤسسـات الصـغیرة والمتوســطة كآل�ـة لتحقیــق و�عـث التنم�ــة المسـتدامة فــي  2

 :التجار�ـة وعلـوم التسـییر المـؤتمر الـدولي الثالـث عشـرالشلف كل�ة العلـوم االقتصـاد�ة والعلـوم  -الجزائر جامعة حسی�ة بن بوعلي 

 14یـومي  -الواقـع والرهـات –دور المسـؤول�ة االجتماع�ـة للمؤسسـات الصـغیرة والمتوسـطة فـي تـدع�م إسـتراتیج�ة التنم�ـة المسـتدامة 
 .5/6، ص2016نوفمبر  15و
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 المح�طة المؤسسات ب�اقي تر�طها التي العالقات مجمل لخال من االقتصادي النسیج في وصل حلقة
 المنظم غیر للقطاع اإلدماج وسائل إحدى تشكل  .المدخالت نفس استخدام في تشترك والتي معها والمتفاعلة
 .والعائلي

 وةالثر  وتثمین لترق�ة هامة أداة یجعلها مما النام�ة، المناطق في األنشطة لتوطین فعالة أداة تشكل أن ن�مك-
 . المناطق بین والتكامل االندماج وسائل وٕاحدى المحل�ة

 على قدرا من وتحد الكبرى  للمؤسسات وفعلي محتمل منافسة مصدر والمتوسطة الصغیرة المؤسسات شكلت-
 .األسعار في التحكم

 الكبرى  للمؤسسات األساس�ة البذور والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تكون  أن �مكن-
  .واألجنب�ة المتحل�ة االستثمارات جذب على قادر متكامل صناعي ه�كل انشاء -
 F1:یلي فما الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات أهم�ة وتتجلى 

 نتیجة الكبرى  المؤسسات في العمل فرصة لهم تكن لم الذین وكذلك القلیلة الخبرة ذوي  األفراد است�عاب  -
   .المیدان�ة متهخبر  ضعف

 متغیرات مع التفاعل في عال�ة مرونة امتالكها نتیجة االقتصاد�ة، التقل�ات مع التأقلم على القدرة امتالك -
 .له لنس�ة الخارجي المح�ط

 مما الكبیرة المؤسسات مع لتعاون  تعمل فهي االقتصاد�ة، والقطاعات الفروع مختلف نشاط في المساهمة  -
 .الصناعي النشاط في فأكثر أكثر فعالیتها تطور جعلها

 المعزولة أو الجدیدة العمران�ة والتجمعات األرف في حتى الجغراف�ة المناطق معظم في العمل على درةالق -
 .ما نوعا

 خالل من االقتصاد في ومساهمتها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات دور ق�اس یتم أن العادة جرت كما      
 في المؤسسات من الكلي العدد نم وحصتها اإلنتاج التشغیل، في المساهمة هي رئ�س�ة معاییر ثالثة

 118F2 :یلي ف�ما المؤسسات لهذه المزا�ا أهم وتظهر االقتصاد،
 على قدرتها من وتحد الكبیرة للمؤسسات وفعلي محتمل منافسة مصدرا والمتوسطة الصغیرة المشار�ع توفر -

 .األسعار في التحكم
 .سواء حد على والنام�ة دمةالمتق االقتصاد�ات في  الوظائف لتوفیر الرئ�سي المصدر تعتبر -
 .الكبیرة للمشار�ع أساس�ة بذور عن ع�ارة -
 جنب إلى جن�ا والعاملین المشروع صاحب �عمل حیث مالئمة عمل بیئة توفر �أنها المشار�ع هده تمتاز -

 .المشتركة لمصلحتهم
 

                                                            
 نفس المرجع 1
ر�اد�ــة الصــغیرة و المتوســطة و دورهــا فــي عمل�ــة التنم�ــة، جــار الحامــد لیــث عبــد هللا القهیــوي، �ــالل محمــود الــوادي، المشــار�ع ال 2

 .33، ص2012للنشر، الط�عة األولى، عمان، األردن، سنة 
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ر مناصب العمل وذلك ان طب�عة هذه المؤسسات وحجمها ومساهمتها الكبیرة تعطي حافزا قو�ا لتوفی كما   -
 1 لما تمیز �ه من :

 ؛قدرتها على است�عاب العمالة 
 ؛تشج�ع الم�ادرة والعمل الحر لدى الش�اب ل�ص�حو رواد أعمال وأصحاب مشار�ع 
 ؛قدرتها على التكیف في المناطق النائ�ة األمر الذي �مكنها من الحد من ظاهرة ال�طالة الر�ف�ة 
  .الجد�ة واألفكار اإلبداعات لتطو�ر الخص�ة تالمجاال من لمشار�ع هده تعتبر -

   دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنم�ة المحل�ة من الجانب االجتماعيثالثا: 
إلى جانب الدور التنموي اإلقتصادي المحلي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تؤدي هذه المؤسسات دورا      

 2 ن الجانب االجتماعي، و�مكن توض�ح هذا الدور من خالل النقاط التال�ة :هاما في تحقیق التنم�ة المحل�ة م
إن إنتشار المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین مختلف المناطق �مكن من  :تحقیق التوز�ع العادل للدخل  -

من  جعل النشاط االقتصادي قر��ا من األعداد الهائلة من األفراد، و�عمل على توفیر فرص العمل و التخفیف
حدة الفقر على مستوى كامل جهات الدولة، �حیث ال �كون التركیز على المناطق الكبرى و إهمال �ق�ة 

 .المناطق األخرى 
یتحقق ذلك من خالل إعطاء فرصة كبیرة لقطاع عر�ض من أفراد المجتمع لتعلم  :نشر الوعي الصناعي -

ات الذات�ة لألفراد وز�ادة وعیهم �أهم�ة الق�ام الكثیر في المجال الصناعي، فهي بذلك تعمل على تنم�ة القدر 
 �أنشطة صناع�ة تتماشى مع  احت�اجات المجتمع المحلي.

إن من خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أنها تنشط في المح�ط  :تلب�ة االحت�اجات المحل�ة -
المح�ط من السلع و الخدمات المتواجدة �ه و�التالي ترت�ط �السوق المحلي، وتساهم في تلب�ة احت�اجات سكان 

 .التي ترت�ط �أذواقهم، و�تحقق ذلك بدرجة أكبر من المؤسسات الكبیرة �حكم قر�ها من المستهلكین
 .التخفیف من حدة المشكالت اإلجتماع�ة وكما تعمل على     

 متطل�ات نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: را�عا:
 3 غیرة والمتوسطة:أهم عوامل نجاح المؤسسات الص من        

األهداف المحددة: یجب على المدیر او صاحب العمل تحدید أهداف واضحة وصر�حة، واإلست�عاب الجید  -
 من طرف العاملین.

المعرفة الجیدة �السوق: تستط�ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بواسطة منتجاتها (سلع وخدمات)،  -
 النجاح أو الفشل في جذب ز�ائن خاصین لها. سلوك�ات عاملیها وردود أفعال المنافسین لها

                                                            
م�سـاء حبیـب سـلمان، سـمیر الع�ـادي، المشـروعات الصـغیرة و أثرهــا التنمـوي، مركـز الكتـاب األكـاد�مي، الط�عـة األولـى، عمــان،  1

 .35، ص2015األردن، سنة
دراســة حالــة وال�ــة قالمــة،أ�حاث اقتصــاد�ة  -ساســ�ة، دور المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة فــي تحقیــق التنم�ــة المحل�ــة  عنــاني 2

 .96وٕادار�ة، مرجع سبق ذكره، ص
طـاهر محســن منصــور الغــالبي، ادارة و اسـتراتیج�ة منظمــات األعمــال المتوســطة و الصـغیرة،  دار وائــل للنشــر، الط�عــة األولــى،  3

 .37، ص2009ردن سنةعمان، األ
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قدرة المؤسسة على تقد�م شيء ممیز خاص: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن تمیز نفسها عن المنافسین  -
 لها من خالل المنتج والتكنولوج�ا الجدیدة أو �استخدام خاص ومتفرد لطرق التوز�ع المعروفة.

 ال�ات ادارة متك�فة مع التطور: -
جاح هذه المؤسسات �ستند على وجود قابل�ات است�عاب وفهم جید للتطور مرت�ط �الجوانب التنظ�م�ة ان ن

 واإلدار�ة.
الحصول على عاملین أكفاء وجذب متمیز�ن: حیث اص�ح العاملون أهم مورد في المؤسسة، وتلعب هذه  -

كري حیث المهارات و المعرفة والقدرة الموارد دورا هاما في تحقیق میزات تنافس�ة، و�عبر عنها أنها رأس مال ف
 على التعامل مع المعلومات وتحقیق نجاح المؤسسة.

 قدرات ومهارات متنوعة لدى اإلدارة وخصائص شخص�ة لدى المالكین والمدیر�ن تحقق النجاح: -
في  ان نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یرت�ط بوجود إدارة ومدیر�ن ثم بناء الشخص�ة الق�اد�ة لدیهم

 ضوء الخبرة الجیدة والمعلومات والمعرفة العامة والتخصص�ة.
 1:لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةاالبتكار ل-

تؤثر عولمة األنظمة اإلقتصاد�ة واتفاق�ات منظمة التدارة العالم�ة تأثیرا كبیرا على تطور المؤسسات        
مكان هذه المؤسسات في البلدان النام�ة أن ، ولم �عد بإالصغیرة والمتوسطة ونموها في اإلقتصاد العالمي

في الدول لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تستمر في سوق محل�ة منعزلة، و�الحظ أن المعالم األساس�ة  ل
المتقدمة یتمثل في قدرتها الكبیرة على اإلبتكار، و�جب أن تتكیف هذه المشار�ع مع الواقع اإلقتصادي الجدید، 

والشكل التالي ، واألثار العم�قة التي �فرضها هذا الواقع على األسواق المحل�ة. في ظل بیئة دول�ة متغیرة
 2 یوضح ذلك:

 اح المؤسسات الصغیرة والمتوسطةعوامل نج 01:الشكل رقم
 

 الخبرة                                                   
 
 
 المعرفة المعلومات   
 �ة التخصص   و المعرفة العامة      
 
 

 للنشر، وائل دار  والصغیرة، المتوسطة األعمال منظمات واستراتیج�ة ادارة الغالبي، منصور محسن طاهر: المصدر
 .39ص ،2009سنة األردن عمان، األولى، الط�عة

                                                            
، 2006نبیــل جــواد، ادارة و تنم�ــة المؤسســات الصــغیرة و المتوســطة، الجزائر�ــة للكتــاب، الط�عــة األولــى، درار�ــة، الجزائــر، ســنة  1

 .210ص
طـاهر محســن منصــور الغــالبي، ادارة و اسـتراتیج�ة منظمــات األعمــال المتوســطة و الصـغیرة،  دار وائــل للنشــر، الط�عــة األولــى،  2

 .38، ص2009ن، األردن سنةعما
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 متطل�ات نجاح إستراتج�ة التنم�ة: خامسا:
 ولنجاح هذه اإلستراتج�ة ین�غي مراعاة العدید من االعت�ارات منها:     

أن تكون أهداف هذه اإلستراتج�ة منسجمة مع األهداف القوم�ة وخطط التنم�ة الصناع�ة في البلد المعني،   -
 یتطلب تشج�ع المشار�ع الصغیرة ذات اإلمكان�ات التصدیر�ة.

 1 .أن تكون إستراتیج�ة تنم�ة المشار�ع الصغیرة جزءا من إستراتیج�ة التنم�ة الصناع�ة الشاملة  -
 2 :والمتوسطة ةالصغیر  المشار�ع تواجه التي والمشاكل عوقاتمال :سادسا

 :یلي ف�ما أهمها تتمثل   
 وأهم والمتوسطة، الصغیرة المشار�ع لها تتعرض التي الجوهر�ة المشاكل من والتسو�ق المنافسة: المنافسة -

 .الكبیرة والمشار�ع الواردات هي المنافسة مصادر
 االستیراد إلى اللجوء  وضرورة التخز�ن على القدرة وعدم الطب�ع�ة لندرةا حیث من: األول�ة المواد ندرة -

  .الصرف أسعار وتغیرات
 ارتفاع إلى حتما سیؤدي مما العمل وكلفة األول�ة المواد أسعار ارتفاع في التأثیر حیث من: التضخم -

 الكبیرة المشار�ع من سةللمناف مواجهتها وهى رئ�س�ة مشكلة المؤسسات هذه تعترض وهنا. التشغیل تكالیف
 .األول�ة المواد وأسعار العمالة أجور ارتفاع أثر لتجنب األسعار رفع على قدرتها من و�حد �منعها مما

 :خاتمة
وهذا لما تتمیز �ه من  ركیزة اساس�ة في االقتصاد الوطني ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أص�حت      

ار�ة و الخدمات�ة جالصناع�ة، الفالح�ة، الت المقاوالتارها في جم�ع وانتش مرونة وسرعة تك�فها مع المتغیرات،
وأص�حت تعمل هذه الدول على تنمیتها �اعت�ارها جزء من س�استها التنمو�ة  واعطاء دافع�ة وحیو�ة لألسواق،

 الشاملة.
 النتائج والتوص�ات.

 توصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها:      
 ؛لإلقتصادالمقاوالت�ة محرك رئ�سي  -
 ؛المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتطو�رها داعمة أساس�ة لتفعیل النشاط المقاوالتيانشاء  -
 تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا رئ�س�ا في التنم�ة اإلقتصاد�ة واإلجتماع�ة. -

 من أهم التوص�ات المقدمة نذكر:
 ؛ر المقاوالتيالتركیز على اإلستثمار في العنصر ال�شري وتنم�ة الفك -
           ؛تطو�ر الشراكة بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمراكز الجامع�ة من أجل تخر�ج مقاولین أكفاء -
 وضع برامج تدر�ب�ة دور�ة خاصة �المشار�ع الصغیرة والمتوسطة. -

                                                            
فتحــي الســید عبــده أبــو ســید أحمــد، الصــناعات الصــغیرة ودورهــا فــي التنم�ــة، مؤسســة شــ�اب الجامعــة، اإلسكندر�ة،مصــر، ســنة  1

 .173،ص2005
امــد لیــث عبــد هللا القهیــوي، �ــالل محمــود الــوادي، المشــار�ع الر�اد�ــة الصــغیرة و المتوســطة و دورهــا فــي عمل�ــة التنم�ــة، جــار الح 2

 .34، ص2012للنشر، الط�عة األولى، عمان، األردن، سنة 
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 ضرورة العمل والتكامل مع المشار�ع الكبیرة. -
 لجداول واألشكال:ا

 اح المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمل نجعوا  01:الشكل رقم

 الصغیرة في المشروع لتصنیف المستخدمة المعاییر 01الجدول رقم:
 في المتوسطة و الصغیرة المشار�ع مشاركة وأهم�ة حجم   02: الجدول رقم

 .الدول �عض اقتصاد�ات
 
 

 :المراجع
 2017 یــنـــایـــر ســـنــة11المــوافق ل 1438عـام ر�ــ�ع الــثــانـي 12الجزائر�ة،  الجر�دة الرسم�ة للجمهور�ة -1

، ال�اب األول، 02والمتوسطة.العدد لــــتــــطـــــو�ــــر المــــؤســـــســــات الــــصـــــغــــیــــرة المـتـــضـــمن لـــقـــانــون الــــتـــــوجــــیــــهـي
 .05المادة ،الفصل الثاني

مجلة اقتصاد�ات شمال إفر�ق�ا ، دأفاق وقیو -ؤسسات الصغیرة والمتوسطة �الجزائرایت ع�سى ع�سى، الم -2
 .2009السادس، سنة  العدد -
-الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ة المقاولة كخ�ار فعال لنجاح المؤسسات خذري توفیق، حسین بن الطاهر، -3

الصغیرة  المالي في المؤسسات ملتقى وطني حول: واقع وآفاق النظام المحاسبي ،-المسارات والمحددات
 .2013جـــامعة الوادي، الجزائر، ماي ،والمتوسطة في الجزائر

والمتوسطة كآل�ة لتحقیق و�عث  رز�ق كمال، عوالي �الل، بین المعوقات والتحدت، المؤسسات الصغیرة -4
�ة والعلوم التجار�ة وعلوم الشلف كل�ة العلوم االقتصاد - التنم�ة المستدامة في الجزائر جامعة حسی�ة بن بوعلي

 الثالث عشر: دور المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تدع�م التسییر المؤتمر الدولي

 .2016نوفمبر  15و  14یومي  -الواقع والرهات –إستراتیج�ة التنم�ة المستدامة 
دار وائل   المتوسطة و الصغیرة، طاهر محسن منصور الغالبي، ادارة و استراتیج�ة منظمات األعمال -5

 ..2009الط�عة األولى، عمان، األردن سنة للنشر،
الصغیرة والمتوسطة كخ�ار  عمر شر�ف، الع�اشي زرزار، لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات -6

لعدد: ا 58االقتصاد�ة والتسییر والعلوم التجار�ة  استراتیجي لحل مشكلة ال�طالة في الجزائر، مجلة العلوم
10/2013. 

 دراسة حالة وال�ة قالمة، -تحقیق التنم�ة المحل�ة  دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في عناني ساس�ة، -7
 .2014، سنة16العددأ�حاث اقتصاد�ة وٕادار�ة، 

التنم�ة، مؤسسة ش�اب الجامعة،  فتحي السید عبده أبو سید أحمد، الصناعات الصغیرة ودورها في -8
 . 2005صر، سنة اإلسكندر�ة،م

الصغیرة و المتوسطة و دورها في عمل�ة  لیث عبد هللا القهیوي، �الل محمود الوادي، المشار�ع الر�اد�ة -9
 .2012عمان، األردن، سنة  التنم�ة، جار الحامد للنشر، الط�عة األولى،
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لكتاب األكاد�مي، التنموي، مركز ا م�ساء حبیب سلمان، سمیر الع�ادي، المشروعات الصغیرة و أثرها -10
 . 2015الط�عة األولى، عمان، األردن، سنة

الجزائر�ة للكتاب، الط�عة األولى، درار�ة،  نبیل جواد، ادارة و تنم�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، -11
 .2006الجزائر، سنة 
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 ه�اكل ومؤسسات دعم المؤسسات الصغیرة المتوسطة في الجزائر
 دراسة تحلیل�ة

 جامعة خم�س مل�انة              أستاذ محاضر (أ)  حمید فشیت  
 جامعة المد�ة                أستاذ محاضر (أ) كمال مولوج      

 
 مقدمة

تعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لدى العدید من بلدان العالم سواء المتقدم منها أو ما دونها لبنة  
�ه من مقومات وقدرات تجعلها قادرة على اقتحام عدید رئ�س�ة في تشكیل النسیج االقتصادي، لما تتوفر عل

الصناعات، كما تعد أ�ضا وسیلة جد فعالة لتحقیق البرامج االقتصاد�ة المختلفة وعنصرا فاعال في معادلة 
النمو وتحقیق التنم�ة خاصة في الدول الفقیرة والنام�ة نظرا لقدرتها وتوافقها مع المشروعات ذات الحجم 

طة من جهة وكذا لتمتعها بجانب من المرونة ومساحة أكبر للمناورة مقارنة مع المؤسسات الصغیر والمتوس
% 70% إلى 60وتوفر ما بین  ،1% من مجموع المؤسسات95الكبرى، كما أنها في الواقع تمثل ما نسبته 

الم والتي ، وهذا ما یبر األهم�ة ال�الغة لهذا النمط من األعمال عبر مختلف دول الع2من مجموع الوظائف
 �مختلف توجهاتها وقدراتها االقتصاد�ة تسعى جاهدة لتطو�رها وتشج�عها. 

 :مشكلة الدراسة -1
الجزائر وكغیرها من دول العالم سعت إلعطاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مكانة في اقتصادها 

تصاد الجزائري عرف التي عرف عدة تحوالت  وهزات، هذا األمر الذي ال �مكن إخفاءه، فمن المعلوم أن االق
فترة تحول من النظام االقتصادي الموجه إلى النظام الحر مع نها�ة الثمانینات و�دا�ة التسعینات من القرن 

العشر�ن، األمر الذي  استوجب فتح �اب الم�ادرة لالستثمار الخاص وعل�ه أطلقت العدید من المؤسسات  
ولة الجزائر�ة علیها في دفع عجلة التنم�ة والنمو في والتي كانت جلها صغیرة أو متوسطة، وقد راهنت الد

ال�الد، كما أسهمت في توفیر عدید اله�اكل والمؤسسات  وحتى القوانین التي تسهل عمل هذا الشكل من 
المؤسسات، لكن الشيء المالحظ والجلي دائما في االقتصاد الجزائري  هو �قاءه دائما مرت�طا �فكرة الر�ع وما 

 لمحروقات �شكل خاص.تدره واردات ا
من هذا المنطلق المتناقض بین التشج�ع القوي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  من قبل الدولة 
الجزائ�ة من جهة و�قاء مساهمة هذه األخیرة المتواضعة جدا في حجم االقتصاد الجزائري من جهة أخرى 

ال�ة والمتمثلة في �حث واقع نحاول من خالل هذه الدراسة المتواضعة تسل�ط الضوء على هذه اإلشك
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر واله�اكل والمؤسسات التي تدعمها في الجزائر.

 :أهداف الدراسة -2
 :تحقیق اآلتي هذه الدراسة إلىمن هدف ن     

 تسل�ط الضوء على مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وه�اكل دعمها في الجزائر؛ -
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عبر مختلف دول العالم؛تشخ�ص وضع  -

                                                            
1 http://www.oecd.org/cfe/leed/1918307.pdf ( 2018ف�فري  ) 
2 Ibid. 

http://www.oecd.org/cfe/leed/1918307.pdf
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 تشخ�ص واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر؛ -
 الخاصة بدعم وترق�ة دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري ؛ التوص�ات �عض تقد�م -
 :أهم�ة الدراسة -3

ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كطرف استراتیجي في أهم� الدراسة و�شكل رئ�سي هذه أهم�ة تتجلى
ورئ�سي في معادلة النمو االقتصادي وتحقیق التنم�ة الحق�ق�ة، وخاصة أ�ضا أنها تعتبر المحرك الرئ�سي 
للمشار�ع الصغیرة المتوسطة، فهذا الشكل من المؤسسات ال �مكن االستغناء عنه �أي حال مهما تعثر ومهما 

تي تواجه، بل یجب إیجاد الحلول وتوفیر التسه�الت الممكنة إلنجاحها وتطو�رها كانت درجة الصعو�ات ال
نضرا لما تقدمه لالقتصاد من جهة وللمجتمع من جهة أخرى، وعل�ه فأهم�ة هذه الدراسة تكمن في أهم�ة 

�م الحلول التي �مكن اقتراحها للنهوض �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المتعثرة خاصة، وكذا محاولة تقد
 �عض الحلول إلقحامها في صناعات أكثر ر�ح�ة ونجاعة، وكذا التشج�ع على إنشائها. 

 : PMEsاإلطار المفاه�مي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -أوال
هناك عدت تعار�ف قدمت للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي اختلفت �اختالف الدول و�اختالف  

تصن�فها من رقم أعمال أو عدد الموظفین والعمال وغیرها من األ�عاد،  اقتصاد�اتها وكذا المعاییر المدرجة في
إال انه على العموم هناك ش�ه إجماع على تحدید عدد موظفیها �عدد معین، حیث تعرفها منظمة التعاون 

على أنها مؤسسات مستقلة غیر تا�عة، عدد موظفیها اقل من عدد محدد،  "OCDE"والتنم�ة االقتصاد�ة 
، وفي االتحاد األور�ي وحسب اإلحصاءات الرسم�ة فإنه 1لف حسب األنظمة اإلحصائ�ة لكل دولةوالذي یخت

ال �مكن تحدید المؤسسات الصغیرة المتوسطة إال من خالل تحدید المؤسسات التي �قل عدد موظفیها عن 
 CE/2003/361 ، وهذا في الواقع إجراء إحصائي بینما التعر�ف القانوني لها حسب التوص�ة  2موظف 250

 لإلتحاد األور�ي ف�أخذ عدة معاییر في تصنیف هذه المؤسسات والتي �مكن توض�حها في الجدول التالي:

 
 االستقالل�ة مجموع المیزان�ة السنوي(أورو) رقم األعمال(أورو) عدد الموظفین المؤسسة 
% أو أكثر من 25 ملیون 2أقل من  ملیون 2أقل من  09إلى  01من  مصغرة 

أو حقوق رأسمال 
التصو�ت لمؤسسة 

 أخرى 

 ملیون  10اقل من  ملیون  10اقل من  49إلى 10من  صغیرة 
 ملیون  43أقل من  ملیون  50أقل من  249إلى 50من متوسطة

  ملیون  43أقل من  ملیون 50أكثر من  250أكثر من  كبیرة 
Source: LES STATISTIQUES SUR LES PME : VERS UNE MESURE STATISTIQUE PLUS 
SYSTÉMATIQUE DU COMPORTEMENT DES PME, 2ème CONFÉRENCE DE L’OCDE DES 
MINISTRES EN CHARGE DES PETITES ET MOYENNES ENTERPRISES (PME), PROMOUVOIR 
L’ENTREPRENARIAT ET LES PME INNOVANTES DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALE : VERS 
UNE MONDIALISATION PLUS RESPONSABLE ET MIEUX PARTAGÉE Istanbul, Turquie 3-5 juin 
2004. 

                                                            
1 OECD Policy Briefs, Small and Medium-sized Enterprises: Local Strength, Global Reach, 2000. 
2  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_small_and_medium-
sized_enterprises  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_small_and_medium-sized_enterprises
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_small_and_medium-sized_enterprises
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والمالحظ من الجدول أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب المع�ار القانوني هي المؤسسات 
ملیون أورو إضافة إلى 50و 10موظف، ورقم أعمالها بین  259موظفین وال تز�د عن  10التي توظف بین 

ه قد �حدث تعدیل كل من مع�ار المیزان�ة ودرجة االستقالل�ة الموضحین في الجدول، كما ین�غي اإلشارة إلى أن
في العت�ة المسموح بها في �عض الحاالت كما حدث مع ا�طال�ا، وحتى داخل االتحاد األور�ي قد یختلف 
مفهوم المؤسسة الصغیر والمتوسطة من دولة ألخرى، كما �عرف معهد اإلحصاء الكندي المؤسسات الصغیرة 

ملیون 50ل  وال یتجاوز رقم أعمالها  عام499و 1والمتوسطة على أنها كل مؤسسة توظف �شكل دائم بین 
، وكتوض�ح 2شخص 500، وتعتبرها الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة المؤسسات التي توظف أقل من 1دوالر كندي

أكثر لدینا الجدول التالي الذي یوضح االختالف بین أهم دول العالم في تحدید حجم المؤسسة الصغیرة 
 والمتوسطة حسب عدد الموظفین.

 ؤسسةالمـــــ
 البــلــــــد

 م.كبیرة م.ص.م م.متوسطة م.صغیرة م.مصغرة

 250+ 249-1 249-50 49-10 9-1 االتحاد األور�ي
 200+ 199-0 199-50 49-10 9-0 أسترال�ا

 500+ 499-0 499-50 49-10 9-0 كندا
 250+ 249-1 449-50 49-10 9-4 ال�ا�ان
 200+ 199-5 199-50 49-10 9-5 كور�ا

 251+ 250-1 250-51 50-11 10-0 المكس�ك
 100+ 99-0 99-50 49-10 9-1 نیوز�لندا

 250+ 249-1 249-50 49-20 19-1 ترك�ا
 500+ 499-1 499-100 99-10 9-1 و.م أ

من الجدول أعاله نالحظ أن هناك ت�این واضح في المعاییر التي تحدد فیها المؤسسة الصغیرة 
ل من عمل�ة المقارنة الم�اشرة بینها في أغلب الحالة غیر مجد�ة أو والمتوسطة بین مختلف الدول مما یجع

غیر معبرة،  فالواجب هو تحدید المع�ار الذي من خالله �قال عن مؤسسة أنه ضمن هذه الفئة حتى تكون 
 المقارنة موضوع�ة ودق�قة.

ن ما حدده أما عن التعر�ف الجزائري للمؤسسة الصغیرة المتوسطة ففي الواقع لم یبتعد كثیرا ع
 01االتحاد األور�ي حیث عرفها المشرع الجزائري على أنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات، تشغل من 

) مالییر دینار جزائري، أو ال یتجاوز مجموع حصیلتها 04شخص، وال یتجاوز رقم أعمالها أر�ع ( 250إلى 
(المؤسسة المستقلة كل مؤسسة ال �متلك  3) دینار جزائري وتستوفي معاییر االستقالل�ة01السنو�ة مل�ار(

                                                            
1 http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-technologie-innovation/financement_pme/cdmi.html( ف�فري
2018)   
2 https://www.usitc.gov/publications/332/pub4125.pdf  ( 2018ف�فري  ) 

، المتضمن للقانون 2017ینایر  10الموافق  1438ر��ع الثاني عام  11المؤرخ في  02-17من القانون رقم  05المادة  3
 التوجیهي لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-technologie-innovation/financement_pme/cdmi.html
https://www.usitc.gov/publications/332/pub4125.pdf
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% فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى، ال ینطبق علیها تعر�ف 25رأسمالها �مقدار 
)، وكتوض�ح أكثر حدد المشرع الجزائري كل من المؤسسة الصغیرة جدا 1المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 والمؤسسة الصغیرة والمؤسسة المتوسطة كالتالي:
 مؤسسة متوسطة مؤسسة صغیرة مؤسسة صغیرة جدا 

 250-50 49-10 09-01 عدد الموظفین
ملیون دج إلى  400من  ملیون دج 400أقل من  ملیون دج 40اقل من  رقم األعمال

 مالییر دج4
مجموع الحصیلة 

 السنو�ة
ملیون دج إلى مل�ار  200من  ملیون دج 200أقل من  ملیون دج 20اقل من 

 دج
ینایر  10الموافق  1438ر��ع الثاني عام  11المؤرخ في  02-17من القانون رقم  10، 09، 08: المواد المصدر
 ، المتضمن للقانون التوجیهي لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.2017

 
�شكل عام المؤسسة الصغیرة والمتوسطة في الجزائر هي المؤسسة اإلنتاج�ة للسلع أو الخدمات أو 

مالییر دج، وال تتجاوز  04شخص، وكذا رقم أعمالها ال یتجاوز  250د موظفیها ال یتجاوز كلیهما، عد
ملیون دج، وقد أعطى المشرع الجزائري األولو�ة لمع�ار رقم األعمال في تصنیف المؤسسة إذا  200حصیلتها 

 .2ما كان مع�ار عدد الموظفین  أو مجموع حصیلتها �قع ضمن فئة أخرى 
 سسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرنشاط المؤ  -ثان�ا

مؤسسة صغیرة  1.060.289إنشاء  2017شهدت الجزائر إلى غا�ة نها�ة السداسي األول من سنة 
ومتوسطة، أي أكثر من ملیون وحدة والجدول التالي یوضح توز�ع هذه المؤسسات حسب مع�ار ملكیتها، 

 صفتها القانوني
 النس�ة  المجموع ك المجموع .ج   

.م م.ص
 خاصة 

 1060289 595810 595810 شخص معنوي 
 
 
 

56.93% 
شخص 
 مادي 

 %43.78 464215 220516 مهنة حرة 
 243699 نشاط حرفي

م.ص.م 
 عامة

 %0.02 264 264 شخص معنوي 

Source: http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Bulletin_PME_N_31Vf.pdf ( 2018ف�فري  ) 

 
حیث ال تمثل العموم�ة  %،99.98من الجدول أن جل هذه المؤسسات هي مؤسسات خاصة بنس�ة 

%)، كما نالحظ أن النس�ة األكبر من هذه المؤسسات هي شخص معنوي 0.02سوى نس�ة ضئیلة جدا (

                                                            
 . 02-17للقانون  05من المادة  3رة الفق 1
 02-17من القانون  11المادة  2

http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Bulletin_PME_N_31Vf.pdf
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%) ونشاط 20.79% تتوزع بین مهنة حرة(43.78%)،  أما التي منها شخص مادي فتمثل 56.93(
 %) وهي نسب متقار�ة.22.98حرفي(

م 2017أما عن حجم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فقد تم إحصاء إلى غا�ة نها�ة جوان 
أجیر) و  49و 10مؤسسة صغیرة(بین  21.202أجراء)،  10مؤسسة صغیرة جدا(أقل من  1.035.891

% من هذه المؤسسات هي مؤسسات صغیرة 97.87، أي 1متوسطة أجیر) مؤسسة 249و 50(بین  3.196
 % متوسطة. 0.3% صغیرة  وفقط 2جدا، 

أما عن القطاعات التي تشملها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الخاصة �اعت�ارها تمثل األغلب�ة 
 الساحقة  ف�مكن توض�حها في الجدول التالي:

 النس�ة العدد القطاع
 %0.60 6.392 الفالحة

 %0.27 2.843 لمحرقات، الطاقة، المناجم والخدمات المرت�طة بهاا
BTPH 177.727 16.77% 

 %8.75 92.804 الصناعة التحو�ل�ة
 %50.62 536.560 الخدمات والمهن الحرة

 %22.99 243699 الحرف 
 %100 1.060.025 المجموع

Source: http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Bulletin_PME_N_31Vf.pdf ( 2018ف�فري  ) 

 
من الجدول نالحظ أن القطاع األكثر جاذب�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة هو قطاع الخدمات 

ات %، ثم  الصناع16.77%) ثم قطاع البناء بـ23%، یل�ه قطاع الحرف(50.62والمهن الحرة بنس�ة 
% وتأتي في مؤخرة االهتمامات كل من قطاع الفالحة  وقطاع الطاقة بنسب لم تتجاوز 8.75التحو�ل�ة بـ

1.% 
، والتي توظف حوالي 264أما عن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العموم�ة والتي �قدر عددها ب

في قطاع  84 مؤسسة في قطاع الخدمات،70مؤسسة،  84عامل فهي تتوزع بین قطاع الصناعة ب 21.093
 .2مؤسسات في قطاع المناجم 03في قطاع البناء و  23الزراعة، 

 ثالثا: المؤسسات والبرامج المرافقة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر
من اجل مرافقة وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وضعت الدولة الجزائر�ة عدة ه�اكل  

 وجز لمختلف هذه اله�اكل:ومؤسسات في خدمتها، وف�ما یلي عرض م
وهي هیئة تا�عة لوزارة الصناعة والمناجم، تتمثل  المدیر�ة العامة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة :  - 1

 :   1وظ�فتها األساس�ة ف�ما یلي

                                                            
1 http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Bulletin_PME_N_31Vf.pdf ( 2018ف�فري  ) 
2 http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Bulletin_PME_N_31Vf.pdf ( 2018ف�فري  )  

http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Bulletin_PME_N_31Vf.pdf
http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Bulletin_PME_N_31Vf.pdf
http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Bulletin_PME_N_31Vf.pdf
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تشج�ع بروز مح�ط �ضمن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الدعم والدفع الضرور�ین لترقیتها  -
 وتطو�رها؛

 هیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وضمان تنفیذه؛إعداد برنامج تأ -
السهر على التخص�ص الحسن لصنادیق الدعم  والضمان من اجل حصول المؤسسات الصغیرة  -

 المتوسطة على تمو�الت مال�ة ؛
السهر على وضع منظومة إعالم�ة اقتصاد�ة مالئمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة �االتصال مع  -

 الهیئات المعن�ة؛
 هذه المدیر�ة على قسمین وهما : وتشمل

 :2*قسم ترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والذي �كلف بـ
 ،نشاطها مجال وتوس�ع ومتوسطة جدیدة صغیرة مؤسسات إنشاء تشج�ع  •
  ؛الصغیرة والمتوسطة المؤسسات أعمال أر�اب ومنظمات الجمعو�ة الحركة مع تشاور إطار وضع •
إنشاء  تسهیل قصد المحل�ة الجماعات مع قــللتنسی ارــإط قامةإ شأنه من تدبیر �كل الم�ادرة •

 ،ذلك والمتوسطة وتنفیذ الصغیرة المؤسسات وتطو�ر وترق�ة
 .تنفیذه على والسهر والمتوسطة المؤسسات الصغیرة تأهیل برنامج إعداد في المشاركة  •

 :3*قسم دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والذي �كلف بـ
 نم والمتوسطة المؤسسات الصغیرة تنافس�ة تطو�رو  تحسین على تشج�عال شأنه من یرتدب كل اقتراح -

 ؛ للمقای�س الدول�ة مطا�قا وجعله الوطني المنتوج ترق�ة أجل
من طرف الصفقات العموم�ة  حصول علىال تسهیل شأنه من تدبیر كل اقتراح -

 ؛والمتوسطة الصغیرة المؤسسات
واالبتكار  اإلبداع وتشج�ع للقطاع ال�شر�ة وتسییر الموارد �نتكو  س�اسات إعداد في المشاركة -

 ،والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لدى والعصرنة
مع  �االتصال ،والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مكیف مع اقتصادي إعالمي نظام وضع على السهر -

 ة؛المعن� الهیئات
هي مؤسسات عموم�ة ذات طا�ع وهي  ما �سمى أ�ضا �حاضنات األعمال،  و  مشاتل المؤسسات :-2

 وتتكون المشاتل من: ،4صناعي  وتجاري تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي
 المحضنة: ه�كل دعم یتكفل �حاملي المشار�ع؛ -
 ورشة الر�ط: ه�كل دعم یتكفل �حاملي المشار�ع في قطاع الصناعة الصغیرة والمهن الحرف�ة؛ -
 �حاملي المشار�ع المنتمین لمیدان ال�حث؛ نزل المؤسسات : ه�كل دعم یتكفل -

                                                                                                                                                                                   
 والذي یتضمن تنظ�م اإلدارة المركز�ة لوزارة الصناعة والمناجم 242-14من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة   1
 والذي یتضمن تنظ�م اإلدارة المركز�ة لوزارة الصناعة والمناجم 242-14من المرسوم التنفیذي رقم  7الفقرة األولى من المادة   2
 والذي یتضمن تنظ�م اإلدارة المركز�ة لوزارة الصناعة والمناجم 242-14من المرسوم التنفیذي رقم  7الفقرة الثان�ة من المادة  3
 سسات .المتضمن  القانون األساسي لمشاتل المؤ  78 -03من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  4
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 و�مكن تلخ�ص كل من األهداف والمهام والخدمات التي تقدمها مشاتل المؤسسات في الجدول التالي:
 لمشات أهداف

 المؤسسات
 لمشات تقدمها التي الخدمات المؤسسات لمشات مهام

 المؤسسات
 مع التعاون تطویر -

 المؤسساتي. المحیط
 في المشارکة -

 االقتصادیة. الحرکة
 لمنشئي الدعم تقدیم -

 الجدد. المؤسسات
 دیمومة ضمان -

  المرافقة. المؤسسات
 المؤسسات تشجیع -

 ل.أفض تنظیم على

 المشاریع ومرافقة واحتضان لاستقبا -
 أصحاب وکذا معینة مدةل النشأة الحدیثة

  المشاریع.
 تصرف تحت محالت بوضع لالمشات تقوم -

 المشتلة طبیعة مع ساحتهام تتناسب المشاریع
 تتولى کما ،المشروع نشاطات واحتیاجات

 وإیجارها. تسییرها عملیة

 للمستأجرین لاألعما مخططات فحص -
  المشتلة. لداخ شاریعـللم نـالحاملی المحتملین

  والمتابعة. المساعدة لأشکا لک دراسة -
 قطاعات لمختلف توجیه مخطط إعداد -

  شتلة.الم تحتضنها التي النشاطات
 ترقیة وأدوات لوسائ واقتراح دراسة -

 وإقامتها الجدیدة المؤسسات

 تجاوز على المؤسسات مساعدة -  
 تواجهها. التي لوالعراقی الصعوبات

 ةـالمکتبی والتجهیزات األدوات وضع -
 المؤسسات رفـصـت تـتح الالزمة ةـواإلعالمی

 المحتضنة.
 لالعم برامج إعداد -

 لمحالتا و المواقع إلى إلضافة�ا
 إلى بتأجیرها لالمشات تقوم التي

 ،المحتضنة شاریعـالم أصحاب
 التالیة الخدمات تقدیم تتولى فإنها

 المکتبیة التجهیزات توفیر -
  اآللي. اإلعالم وأجهزة

 الحدیثة التکنولوجیات توفیر -
 أمکن. کلما تقدما األکثر

 لاستقبا خدمات توفیر -
 والفاکس. الهاتفیة المکالمات

 والغاز الکهرباء ماتخد توفیر -
 والماء.

 القانونیة االستشارات تقدیم -
 ألصحاب والمالیة والمحاسبیة
 المشاریع.

 في التدریب خدمات تقدیم -
 والتسییر. اإلدارة تقنیات لمجا

 

Source: http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=42 ( 2018ف�فري   بتصرف (
 
تحصل هذه المشاتل على التمو�ل من عائدات اإلیجار واألتاوى المدفوعة من قبل المؤسسات من و 

 ومن قبل مساهمات الدولة من جهة أخرى. ،جهة
تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة   ،: وهي مؤسسات عموم�ة ذات  طا�ع إداري  مراكز تسهیل المؤسسات-3

قد أعطى المشرع الجزائري الحق في أن تنشأ تحت  ،1الل المالي وتدعى في صلب الموضوع "المراكز"واالستق

                                                            
الذي �حدد الطب�عة القانون�ة لمراكز تسهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  79-03المادة الثان�ة  من المرسوم التنفیذي رقم  1

 ومهامها وتنظ�مها

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=42


 

139 

تسم�ة "مركز التسهیل" هیئات تقوم بإجراءات إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العاملة وكذا حاملي 
  1المشار�ع وٕاعالمها وتوجیهها ودعمها ومرافقتها.

لمهام والخدمات التي تقدمها مراكز تسهیل المؤسسات في الجدول و�مكن تلخ�ص كل من األهداف وا
 التالي:

 
 خدمات مركز التسهیل مهام مركز التسهیل أهداف مركز التسهیل

 احت�اجات مع یتكیف ش�اك وضع -
 والمقاولین. المؤسسات منشئي

 تحض التي الملفات تسییر ضمان -
 لدى المنشأة الصنادیق �مساعدات

 .لمناجموا الصناعة وزارة
تقل�ص اجال انشاء المؤسسات -

 وتوس�عها واستردادها؛
 التكنولوج�ات تطو�ر تشج�ع -

 . المشار�ع حاملي لدى الجدیدة
 عالم بین التقاء مكان إنشاء -

 واإلدارات والمؤسسات األعمال
 . المحل�ة أو المركز�ة

 عن ال�حث تثمین على لحثا -
 حاملي بین للت�ادل جو توفیر طر�ق

 وشركات ال�حث ومراكز عالمشار�
 التكو�ن ومؤسسات االستشارة
 والصناع�ة التكنولوج�ة واألقطاب
 والمال�ة.

 االقتصادي النسیج تطو�ر تشج�ع -
 المحلي.

 وتشج�عها. المهارة تعم�م ترق�ة -
 وعقلنة ال�شر�ة الكفاءات تثمین -

 المال�ة. الموارد استعمال
إنشاء قاعدة معط�ات حول الكثافة -

 �قدمها التي الملفات دراسة -
 المقاولون  أو المشار�ع حاملو

 متا�عتها. على شرافواإل
 أصحاب اهتمامات تجسید -

 وذلك عمل�ة أهداف في المؤسسات
 المهني. مسارهم حسب بتوجیههم

 تخطي على المستثمر�ن مساعدة -
 مرحلة أثناء تواجههم التي العراقیل
 اإلدار�ة. اإلجراءات تأس�س

 المشار�ع أصحاب مرافقة -
 التكو�ن میداني في والمقاولین
 والتسییر.

 �مختلف المعلومة نشر ج�عتش -
 �فرص المتعلقة االتصال وسائل

 القطاع�ة والدراسات االستثمار
 الخاصة والدراسات واإلستراتیج�ة

 �الفروع.
 مجال في خدمات تقد�م -

 التسییر وظائف في االستشارة
 األسواق واستهداف والتسو�ق
 وكل ال�شر�ة الموارد وتسییر
 في المحددة األخرى  األشكال
 الصغیرة المؤسسات عمد س�اسة

 .والمتوسطة

 من یتدخل التسهیل مركز نإ
 المشار�ع حاملي مساعدة أجل

 التال�ة �الطرق  المشار�ع وأفكار
: 
   والتوج�ه االستق�ال -
   اإلعالم -
   في: التكو�ن -
 وتسییر إنشاء ك�ف�ة *  

 مؤسسة
 مخطط إعداد ك�ف�ة *  

 األعمال
 التسو�ق*  
 والمال�ة. لمحاس�ة*  
 العراقیل تخطي في المرافقة -

 المشار�ع حاملي تواجه التي
 اإلدار�ة. اإلجراءات مرحلة في
 تكو�ن عمل�ة في المرافقة - 

 المؤسسة. وتأهیل
 تحضیر في المرافقة - 

 األعمال. مخطط
 الملف تقد�م في المرافقة - 

 المالي.
 انطالق مرحلة في المرافقة  - 

 والتسو�ق النشاط

                                                            
الذي �حدد الطب�عة القانون�ة لمراكز تسهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  79-03المادة األولى من المرسوم التنفیذي رقم  1
 هامها وتنظ�مهاوم
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ة لنسیج المؤسسات الصغیرة المكان�
 والمتوسطة وحول ترقب التكنولوج�ا؛

 لمساعدة الموجهة األجهزة نشر -
 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 .ودعمها
 الصغیرة المؤسسات مرافقة -

 االقتصاد في لالندماج والمتوسطة
 والدولي. الوطني

 

   التنافس�ة. القدرة تطو�ر دعم -
 نشر على المساعدة -

   الجدیدة. التكنولوج�ات

 

Source: http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=42 ( 2018ف�فري) بتصرف 
حدد الطب�عة القانون�ة لمراكز تسهیل المؤسسات الذي � 79-03من المرسوم التنفیذي رقم  4و 3والمواد 

 الصغیرة والمتوسطة ومهامها وتنظ�مها
 
أنشئت الوكالة في إطار اإلصالحات التي تم م�اشرتها في  ):ANDIالوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار(-4

تصاد�ة واالجتماع�ة فترة التسعینات من القرن العشر�ن والمكلفة �االستثمار، وهدفت للتكیف مع التغیرات االق
م)، لیتم تغییرها وتولد الوكالة 2000-1993لل�الد، وكانت تسمى وكالة ترق�ة ودعم ومتا�عة االستثمار(

المتعلق بتطو�ر االستثمار، ورافق ذلك عدة  03-01من االمر  6الوطن�ة لتطو�ر االستثمار �موجب المادة 
 :1الة فيتعد�الت على مستواها، وعلى العموم تتمثل مهام الوك

 ؛االستثمارات تسجیل -
 ؛الخارج في و الجــزائـر في االسـتـثــمـارات ترق�ة -
 ؛اإلقل�م�ة واإلمكانات الفرص ترق�ة -
 ؛المشار�ع إنجاز و الشركات تأس�س متا�عة و األعمال ممارسة تسهیل -
 ؛ومرافقتهم ومساعدتهم المستثمر�ن دعم -
 ؛األعمال لقاءات في والتحس�س اإلعالم -
 االسـتـثـمـار اتـفـاقـیـة وٕاعـداد وتـقـیـیـمـهـا الوطني، لالقتصاد �النس�ة خاصة أهم�ة تمثل التي المشار�ع تأهیل -

 ؛علیها للموافقة لالستثمار الوطني المجلس عـلى تـعرض التـي
 اتامت�از  �عدة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات حظیت االستثمار لتطو�ر الوطن�ة الوكالة إطار وفي

 : التالي الجدول في نوجزها والتي بها خاصة �امت�ازات حظیت أنها كما األخرى، المؤسسات غرار على
 
 
 
 

                                                            
1 http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos ( 2018ف�فري  ) 

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=42
http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos
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 )التنم�ة تستدعي التي المناطق(اإلستثنائي النظام العام النظام

 )سنوات 03( اإلنجــاز مرحلة 

 ف�ما المضافة الق�مة على الضر��ة من اإلعفاء• 
 .المستثناة غیر الخدمات و السلع یخص

 التجهیزات یخص ف�ما الجمرك�ة الحقوق  من اإلعفاء• 
 .المستثناة غیر المستوردة

 المقتن�ات على الملك�ة نقل حق دفع من اإلعفاء• 
 .العقار�ة

 )سنـوات 03 لمدة إعفاء( االستغالل مرحلة -

  )IBS(الشركات أر�اح على الضر��ة• 
  )TAP(المهني النشاط على الرسم• 

 سنوات )05( خمس إلى تمتد أن �مكن ةالمد هذه
 أكثر تخلق التي االستثمار�ة للمشار�ع �النس�ة

 شغل منصب 100 من

 سنوات) 03( اإلنجــاز مرحلة 
 �النس�ة المضافة الق�مة على االضر��ة من اإلعفاء •

 المستثناة. الغیر الخدمات و للسلع
 السلع على الجمرك�ة الحقوق  من اإلعفاء •

 المستثناة. یرالغ المستوردة
 ‰2 التسجیل حقوق  •
 على �عوض الملك�ة نقل حقوق  دفع من اإلعفاء •

 العقار�ة. المقتن�ات
 سنـوات) 10 لمدة (إعفاء االستغالل مرحلة -
 )IBS( الشركات أر�اح على الضر��ة •
 )TAP( المهني النشاط على الرسم •

Source: http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41  
 

كان �عرف الصندوق الوطني لالستثمار �اسم البنك الجزائري للتنم�ة لیتم   الصندوق الوطني لالستثمار:-5
المغیر  2011المتضمن قانون المال�ة التكمیلي لسنة  11-40من األمر  37تغییر اسمه �موجب القانون رقم 

لتسم�ة البنك الجزائري للتنم�ة إلى الصندوق الوطني لالستثمار، وهو مؤسسة عموم�ة ذات الشخص�ة المدن�ة 
واالستقالل المالي من أجل اإلسهام في تمو�ل االستثمارات اإلنتاج�ة، وتنفیذ المخططات االستثمار�ة �غ�ة 

 .  1الجزائر تحقیق األهداف التي تصبو إلیها التنم�ة االقتصاد�ة في
و�أخذ الصندوق مساهمات الس�ما في رأسمال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للقطاع الخاص  

% وحسب الشروط المطا�قة للقانون 34الوطني التي ترغب في ذلك، وتض�ط مستو�ات المساهمة بنس�ة 
 2األساسي للصندوق وتحدد �اتفاق�ة یتفاوض �شأنها الطرفان المعن�ان

أنشئ هذا الصندوق �موجب  ):FGARالقروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة(صندوق ضمان -6
 المتضمنالمتعلق بتطبیق القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  373-02المرسوم التنفیذي رقم 

 مؤسسة عن ع�ارة وهو المتوسطة، و الصغیرة للمؤسسات القروض ضمان لصندوق  األساسي للقانون 
 بدایته كانت المالي، واالستقالل المعنو�ة �الشخص�ة یتمتع والمناجم، الصناعة وزارة �ةوصا تحت عموم�ة
 .3م2004 مارس14 في الرسم�ة

                                                            
( http://www.fni.dz 1 2018ف�فري) 

/www.fni.dz/fni/?q=ar/http:/ 2(2018ف�فري   )المساهمات  

www.fgar.dz/portal/ar/content/ 3(2018ف�فري  )  القانون�ة-النشأة 

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41
http://www.fni.dz/
http://www.fni.dz/fni/?q=ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.fni.dz/fni/?q=ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://www.fgar.dz/portal/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.fgar.dz/portal/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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و�مكن للصندوق أن �ضمن تسدید جزء من الخسارة التي یتحملها البنك في حالة عدم التسدید، حیث  
ملیون دینار جزائري،  100جاوز %، والمبلغ األقصى للضمان ال یت80% و10تتراوح نس�ة الضمان بین 

 .1مالیین دج 4واألدنى ال �قل عن  
و�مكن لكل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اإلنتاج�ة الجزائر�ة االستفادة من ضمانات الصندوق، إال انه 

 :2تعطى األولو�ة للمؤسسات التال�ة
 .ائرلمؤسسات التي تساهم �اإلنتاج، أو التي تقدم خدمات غیر موجودة في الجز ا •
 .المؤسسات التي تعطي ق�مة مضافة معتبرة للمتوجات المصنعة •
 .المؤسسات التي تساهم في تخف�ض الواردات •

 .تساهم في رفع الصادرات  المؤسسات التي •
 .المشار�ع التي تسمح �استخدام المواد األول�ة الموجودة في الجزائر •
 .الشغل التي ستخلقها المشار�ع التي تحتاج إلى تمو�ل قلیل �المقارنة �عدد مناصب •
 .المشار�ع التي توظف ید عاملة مؤهلة •
 .المشار�ع التي تنشأ في مناطق بها نس�ة �طالة كبیرة •
 .المشار�ع التي تسمح بتطو�ر التكنولوج�ة الحدیثة •
: �موجب المرسوم الرئاسي )CGCIصندوق ضمان قروض لالستثمار للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة (-7

القانون األساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  المتضمن 134-04رقم 
یهدف الصندوق إلى ضمان تسدید القروض البنك�ة التي �ستفید منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �عنوان 

، و�كون تمو�ل االستثمارات المنتجة للسلع والخدمات المتعلقة بإنشاء تجهیزات المؤسسة وتوس�عها وتجدیدها
 . 3ملیون دج  50المستوى األقصى للقروض القابلة للضمان 

سنوات، والقروض االیجار�ة التي ال  07كما یهدف الصندوق إلى ضمان القروض التي ال تتجاوز   
ملیون  350سنوات، والحد األقصى للقرض المؤهل للضمان من قبل الصندوق محدد ب  10تتجاوز 

% لحالة القرض الموجه إلنشاء المؤسسة الصغیرة 80ملیون دج ( 250دج، والضمان األقصى محدد ب 
 .  4% في حالة تطو�رها)60والمتوسطة و

-96:أنشئت هذه الوكالة �موجب المرسوم التنفیذي رقم )ANSEJالوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب(-8
 :5األساسي، ولها المهام التاليالذي یتضمن إنشاء الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب وتحدید قانونها  296
 تدعم وتقدم االستشارة وترافق الش�اب ذوي المشار�ع في إطار تطبیق مشار�عهم االستثمار�ة؛ -

                                                            
ar.dz/portal/ar/content/http://fg 1(2018ف�فري  )التغط�ة-ك�ف�ات 

http://fgar.dz/portal/ar/content/ 2العادي-الضمانfgar-(  2018ف�فري) 
المتضمن القانون  2004أفر�ل  19افق ل المو  1425صفر عام  29المؤرخ في  134-04من المرسوم الرئاسي  04المادة  3

 .األساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 activites-et-menu/missions-http://www.cgci.dz/index.php/fr/cgci 4 

الذي یتضمن إنشاء الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب وتحدید قانونها  296-96من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  5
 .األساسي

http://fgar.dz/portal/ar/content/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://fgar.dz/portal/ar/content/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://fgar.dz/portal/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-fgar
http://fgar.dz/portal/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-fgar
http://www.cgci.dz/index.php/fr/cgci-menu/missions-et-activites
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تسیر وفقا للتشر�ع والتنظ�م المعمول بهما تخص�صات الصندوق الوطني لدعم تشغیل الش�اب، ال  -
لتي �ضعها الوز�ر المكلف �التشغیل س�ما منها اإلعانات وتخف�ض نسب الفوائد، في حدود الغالفات ا

 تحت تصرفها؛
تبلغ الش�اب ذوي المشار�ع لالستفادة من قروض البنوك والمؤسسات المال�ة، �مختلف اإلعانات التي  -

 �منحها الصندوق الوطني لدعم تشغیل الش�اب واالمت�ازات األخرى التي �حصلون علیها؛
ذوي المشار�ع مع الحرص على احترام بنود دفاتر  تقوم �متا�عة االستثمارات التي ینجزها الش�اب -

الشروط التي تر�طهم �الوكالة ومساعدتهم عند الحاجة، لدى المؤسسات والهیئات المعن�ة بإنجاز 
 االستثمارات؛

 وقد عملت الوكالة على تمو�ل عدید المشار�ع الصغیرة والمتوسطة والتي یوضحها الجدول التالي : 
 

الفالح 
 والصید

الصناعة  % BTPH % الحرف %
 والص�انة

مهن  %
 حرة

  المجموع % خدمات %

15 171 11% 21 
979 

16% 9 818 7% 10 807 8% 3648 3% 79 080 56% 140 
من تار�خ   503

النشأة إلى  
غا�ة 

31/12/20
10 

3 686 9% 3 559 8% 3 672 9% 2 118 5% 569 1% 29 228 68% 42 832 2011 
6 705 10% 5 438 8% 4 375 7% 3 301 5% 826 1% 45 167 69% 65 812 2012 
8 225 19% 4 900 11% 4 347 10% 3 333 8% 1 042 2% 21 192 49% 43 039 2013 

10 487 26% 4 255 10% 5 106 12% 6 614 16% 1 450 4% 12 944 32% 40 856 2014 
6 862 29% 2 170 9% 3 838 16% 4 913 21% 1 205 5% 4 688 20% 23 676 2015 
3479 31% 320 3% 1672 15% 2720 24% 716 6% 2 355 21% 11 262 2016 

54 615 15% 42 
621 

12% 32 
828 

9% 33 806 9% 9 456 3% 194 
654 

53% 367 
 المجموع  980

Source :https://www.ansej.org.dz/index.php/fr/presentaion-de-l-ansej/les-avantages-accordes-par-l-ansej 
( 2018ف�فري  ) 

 
نالحظ من الجدول أن عدد المشار�ع المسجلة في إطار الوكالة الوطن�ة لدعم وتشغیل الش�اب بلغ إلى 

لي ثلث المشار�ع  الصغیرة والمتوسطة، وهذا یرجع في الواقع مشروع وهي حوا 367980م 2016غا�ة نها�ة 
% من حجم 29لالمت�ازات التي تمنحها الوكالة انطالقا من القروض المدعمة(قروض بدون فائدة لنس�ة 

)، إلى �اقي اإلعفاءات 1مالیین دج  10و 5% من حجم المشروع بین 28مالیین دج، و 5المشروع األقل من 
 ل علها طالب المشروع في هذا اإلطارالج�ائ�ة التي �حص

كمؤسسة عموم�ة  1994: أنشئ هذا الصندوق سنة )CNACالصندوق الوطني للتأمین عن ال�طالة(-9
للضمان االجتماعي، تهدف لتخفیف األع�اء االجتماع�ة الناجمة عن ال�طالة وتسر�ح العمال األجراء في 

                                                            
1 http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41 ( 2018ف�فري  ) 

http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41
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قد كانت بدا�ة الصندوق ع�ارة عن تعو�ضات لفائدة العمال القطاع االقتصادي وفقا لمخطط التعدیل اله�كلي، و 
بإعادة ادماج ال�طالین المستفیدین عن  1998الذین فقدوا وظائفهم ألس�اب ال إراد�ة، كما ساهم منذ سنة 

م عكف الصندوق على 2004طر�ق المرافقة في ال�حث عن الشغل والمساعدة في العمل الحر، وانطالقا من 
سنة، وابتداء  50و 35حداث النشاط لفائدة ال�طالین ذوي المشار�ع الذین تتراوح أعمارهم بین تنفیذ جهاز دعم إ

 .1سنة50و 30م وسعت هذه الفئة لتشمل الفئة العمر�ة بین 2010من 
مالیین دج) من  10�منح الصندوق عدة امت�ازات لحاملي المشار�ع (ال تز�د ق�مة المشروع عن 

 :2سنة نذكر منها 50و 30�الغ أعمارهم بین الش�اب العاطل عن العمل وال
 ع؛للمشرو  ةاإلجمال� التكلفة من �المئة29-28 من ه�ة شكل على قرض -

% من ق�مة المشروع ) من 70المساعدة على الحصول على التمو�ل البنكي بنس�ة فوائد مخفضة ( -
 خالل من قروضال على والضمان المشار�ع وتمو�ل والتصدیق االنتقاء لجنة منخالل إجراء م�سط 

-30 من وال�الغ العمل عن العاطل الش�اب الستثمارات قروض/أخطار المشترك الضمان صندوق 
 ؛سنة 50

 ل؛األعمال مخطط وضع و المشروع مراحل جم�ع أثناء لمرافقةا -
 اإلنشاء قید الجمرك�ة التعر�فات في والتخف�ض المضافة الق�مة ضر��ة من اإلعفاء( الضر�ب�ة لمزا�اا -

 االستغالل؛ مرحلة أثناء الضر�بي ءواإلعفا
 المؤسسة إنشاء �عد و المشروع تركیب أثناء،تسییرالمؤسسات مجال في التكو�ن و لتدر�با -
 التصدیق على المكاسب المهن�ة -

: أنشئت هذه الوكالة �موجب المرسوم التنفیذي رقم )ANGEMالوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر(-10
الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر، وحسب المادة الثان�ة والثالثة من هذا الذي یتضمن إنشاء  04-14

وتضطلع  ،3المرسوم توضع الوكالة تحت سلطة رئ�س الحكومة و تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي
 : 4الوكالة �المهام التال�ة 

 تسییر جهاز القرض المصغر وفقا للتشر�ع والتنظ�م المعمول �ه؛ -
 دعم المستفیدین  وتقدم لهم االستشارة وترافقهم في تنفیذ نشاطاتهم؛ت -
 تمنح قروض بدون فائدة ؛ -
 تبلغ المستفیدین أصحاب المشار�ع المؤهلة للجهاز �مختلف اإلعانات التي تمنح لهم؛ -

تضمن متا�عة األنشطة التي ینجزها المستفیدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي  -
 �الوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات والهیئات المعن�ة بتنفیذ مشار�عهم تر�طهم

                                                            
 https://www.cnac.dz 1 (2018ف�فري )بتصرف  

  http://www.mdipi.gov.dz 2 (2018ف�فري )بتصرف 
 25وافق لـهـ، الم1424ذو الحجة عام  03، 6، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة العدد 14-04من المرسوم التنفیذي رقم  3، 2المواد  3

 م2004ینایر 
 .14-04من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  4

https://www.cnac.dz/
http://www.mdipi.gov.dz/
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 :1فنوجزها ف�ما یلي الفوائد و المساعدات الممنوحة للمستفیدین من القرض المصغرأما عن 
تضمن الوكالة الدعم و النصح و المساعدة التقن�ة فضال عن مرافقة مجان�ة للمقاولین أثناء تنفیذ  -

   ؛ أنشطتهم
 تمنح قرض بنكي بدون فوائد. -
القتناء عتاد  %:من الكلفة اإلجمال�ة في نمط التمو�ل الثالثي 29�مكن منح سلفة بدون فوائد قدرها  -

 ؛دج 1.000.000صغیر و مواد أول�ة لالنطالق في النشاط، و التي ال تتجاوز 
ن الكلفة اإلجمال�ة للمشروع و م %100 تمنح الوكالة سلفة بدون فوائد لشراء المواد األول�ة مقدرة ب -

وقد تصل ق�مة هذه السلفة   ،دج 100 000 التي ال �مكن أن تفوق مئة ألف دینار جزائري 
 على مستوى وال�ات الجنوب. دج 250 000    إلى

 القرض البنكي.  تمنح فترة سماح تقدر بثالثة سنوات لتسدید -
 امت�ازات ضر�ب�ة ؛ -

 فهي في ثالثة أنماط كالتالي أما عن الص�غ التمو�ل�ة للوكالة 

 بدون  سلفة :تمو�ل ثنائي
 دج 30.000 تتجاوز ال فائدة

 تتراوح التي للمشار�ع :تمو�ل ثنائي
 ما ق�متها

 دج 100.000 و 50.000 بین

 تتراوح التي للمشار�ع تمو�ل ثالثي
 دج 100.001 بین ما ق�متها
 دج 400.000 حتى

 مساهمة -
 .فوائد بدون  %90 الوكالة:

 المستفید: ساهمةم -
10%. 

 مساهمة -
 مخفضة �فوائد %97 أو %95 لبنك:ا

 %90 إلى %80 بنس�ة
 %05 أو %03 المستفید: مساهمة -

 �فوائد %70 البنك: مساهمة -
 90% إلى %80 بنس�ة مخفضة

 %05 أو %03 المستفید: مساهمة -
 مساهمة -

 فوائد بدون  %27 أو %25 الوكالة:
Source:  http://www.dipmepi-biskra.com (2018  ف�فري) 

 
 فإن بها معترف معادلة وث�قة أو لشهادة حامال المستفید كان إذا ما حالة في أنه إلى اإلشارة تجدر و

 في %27 إلى %25 من الوكالة مساهمة وترتفع %03 إلى، %05 من ستنخفض الشخص�ة مساهمته نس�ة
  .الثنائي التمو�ل حالة في للبنك �النس�ة %97 إلى  %95 من و الثالثي، التمو�ل حالة

 وكتوض�ح أكثر للقروض الممنوحة من طرف الوكالة لدینا الجدول التالي:

                                                            
1 www.angem.dz/ar  ( 2018ف�فري  ) 

http://www.dipmepi-biskra.com/
http://www.angem.dz/ar/article/presentation
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Error!Error!Error!Error!Error!Error!Error!Error!Error!

 
Source: www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes/   2018(ف�فري(  

: �عد القرض االیجاري ص�غة تمو�ل�ة قد�مة لدى العدید من  )Leasing-Credit Bailالقرض االیجاري (-11
في سنة  10-90الدول، إال انه لم �ظهر في الجزائر إال مع بزوغ اإلصالحات الجذر�ة لقانون النقد والقرض 

ا القانون تعتبر �مثا�ة عمل�ات قرض عمل�ات من هذ 112م، حیث نجد في الفقرة الثان�ة من المادة 1990
من األمر رقم  2اإلیجار المقرونة �حق خ�ار �الشراء والس�ما عمل�ات اإلقراض مع اإلیجار؛ وعرفته المادة 

على انه تعتبر عمل�ات االعتماد االیجاري عمل�ات قرض لكونها تشكل طر�قة تمو�ل اقتناء  96-01
االستعمال المهني أو �المحالت التجار�ة أو مؤسسات حرف�ة) المنصوص األصول(منقولة وغیر منقولة ذات 

، من نفس األمر كل أشكال القرض 5، 4، 3، 2، كما حددت المواد 1علیها في المادة االولى من نفس القانون 
 االیجاري. 

 .المستأجر لفائدة �الب�ع بوعد مقرون  أصول إیجار عقد انه على االیجاري  االعتمادو�عرف 
  :2هم أساسیین أطراف ثالثة العمل�ة هذه في دخلتی و
 ؛ألصلل  ال�ائع أو الصانع :وردالم- 
 لعمیله؛ تأجیره لغرض األصل تشتري  التي المؤسسة أو البنك : المؤجر-
 .التأجیر عقد �موجب النهائي الشراء في االخت�ار �حق �حتفظ الذي األصل یؤجر الذي :المستأجر-

                                                            
 جاري یتعلق �االعتماد االی 1996ینایر  10الموافق  1416شع�ان عام  19المؤرخ في  09-69من األمر  2-1المواد   1
( bank.com-https://albaraka 2 2018ف�فري) 

https://albaraka-bank.com/
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یجاري ص�غة جد مناس�ة للمؤسسات الصغیرة لحصولها على التمو�ل نظرا لكون و�مكن القول أن القرض اال 
المؤسسة ال �شترط علیها سوى ضمان مردود�ة المشروع، لكن ی�قى مستوى سوقه في الجزائر  ضع�فا حیث 

 1% من حجم القروض في الجزائر1مل�ار دج فقط وهو ما �عادل  40م بـ2016قدر سنة 
 نتائج وتوص�ات الدراسة:

 نتائج الدراسة:
 توصلت هذه الدراسة التحلیل�ة لعدة نتائج مهمة نذكر منها:

تتوفر الجزائر على ترسانة  قانون�ة جد محكمة تض�ط عمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في  -
 الجزائر؛

 تتوفر الجزائر على عدة هیئات ومصالح تسند عمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ -
الصنادیق المال�ة التي تضمن الدعم المالي للمؤسسات  الصغیرة  تتوفر الجزائر على عدید -

 والمتوسطة؛
سهلت الجزائر من خالل سلسلة من اإلجراءات التفضیل�ة فرص تجسید الش�اب المقاول  على تجسید  -

 أفكاره  االستثمار�ة؛

سهلت الجزائر حصول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على القرض بنسب جد عال�ة من تكلفة  -
 لمشار�ع، وكذا دعم القروض الموجهة لها من خالل منحها �معدالت فائدة مدعمة أو بدونها؛ا

وفرت الجزائر عدید الهیئات والمؤسسات التي تضمن المرافقة التقن�ة إلنجاحها وتطو�رها على غرار  -
 المشاتل ومؤسسات تسهیل معامالت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛

 التوص�ات:
 د دعم المؤسسات الصغیرة ؛ضرورة مواصلة جهو  -

تشج�ع أكثر لم�ادرات الش�اب وروح المقاوالت�ة إلنشاء مؤسساتهم الخاصة؛ خاصة في المجاالت  -
 الزراع�ة والصناع�ة ؛

الترو�ج أكثر للمؤسسات والمنظمات الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ وتكثیف أكثر لعمل�ة  -
 االتصال؛

لملفات والتخفیف من االجراءات البیروقراط�ة المتعلقة بإنشاء إضفاء مرونة أكثر على معالجة ا -
 المؤسسات وتمو�لها؛

إعطاء �عض األولو�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في �عض المشار�ع لتشج�عها على غرار  -
 مشروع الجزائر الب�ضاء

ق الخارج�ة عبر مساندة المشار�ع المتعثرة وتشج�ع الم�ادرات الناجحة وتشج�عها على التوجه لألسوا  -
 إمكانات الدولة المختلفة؛

 توفیر جهاز ینسق بین مختلف جهات الدعم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ -
 
 

                                                            
1 maghrebleasingalgerie.com  ( 2018ف�فري)  
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 قائمة المراجع:
 1438ر��ع الثاني عام  11المؤرخ في  02-17من القانون رقم  11، 10، 09، 08، 05المواد -

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، المتضمن للقانون التوجیهي لتطو�ر2017ینایر  10الموافق 
والذي یتضمن تنظ�م اإلدارة المركز�ة لوزارة الصناعة  242-14من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  -

 والمناجم
والذي یتضمن تنظ�م اإلدارة المركز�ة  242-14من المرسوم التنفیذي رقم  7الفقرة األولى من المادة  -

 لوزارة الصناعة والمناجم
والذي یتضمن تنظ�م اإلدارة المركز�ة  242-14من المرسوم التنفیذي رقم  7ة من المادة الفقرة الثان� -

 لوزارة الصناعة والمناجم
 المتضمن  القانون األساسي لمشاتل المؤسسات . 78 -03من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -
ون�ة لمراكز تسهیل الذي �حدد الطب�عة القان 79-03المادة الثان�ة  من المرسوم التنفیذي رقم  -

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومهامها وتنظ�مها
الذي �حدد الطب�عة القانون�ة لمراكز تسهیل  79-03المادة األولى من المرسوم التنفیذي رقم  1 -

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومهامها وتنظ�مها
أفر�ل  19لموافق ل ا 1425صفر عام  29المؤرخ في  134-04من المرسوم الرئاسي  04المادة  -

المتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغیرة  2004
 والمتوسطة

الذي یتضمن إنشاء الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل  296-96من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -
 الش�اب وتحدید قانونها األساسي

ذو  03، 6، الجر�دة الرسم�ة الجزائر�ة العدد 14-04من المرسوم التنفیذي رقم  4، 3، 2المواد  -
 م2004ینایر  25هـ، الموافق لـ1424الحجة عام 

یتعلق  1996ینایر  10الموافق  1416شع�ان عام  19المؤرخ في  09-69من األمر  2-1المواد  -
 �االعتماد االیجاري 

- LES STATISTIQUES SUR LES PME : VERS UNE MESURE STATISTIQUE PLUS 
SYSTÉMATIQUE DU COMPORTEMENT DES PME, 2ème CONFÉRENCE DE 
L’OCDE DES MINISTRES EN CHARGE DES PETITES ET MOYENNES 
ENTERPRISES (PME), PROMOUVOIR L’ENTREPRENARIAT ET LES PME 
INNOVANTES DANS UNE ÉCONOMIE MONDIALE : VERS UNE 
MONDIALISATION PLUS RESPONSABLE ET MIEUX PARTAGÉE Istanbul, Turquie 

3-5 juin 2004. 
- OECD Policy Briefs, Small and Medium-sized Enterprises: Local Strength, Global Reach, 

2000. 
- http://www.oecd.org/cfe/leed/1918307.pdf 
- http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Statistics_on_small_and_medium-sized_enterprises  
- http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-technologie-

innovation/financement_pme/cdmi.html 
- https://www.usitc.gov/publications/332/pub4125.pdf 

http://www.oecd.org/cfe/leed/1918307.pdf
http://www.oecd.org/cfe/leed/1918307.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_small_and_medium-sized_enterprises
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_small_and_medium-sized_enterprises
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-technologie-innovation/financement_pme/cdmi.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-technologie-innovation/financement_pme/cdmi.html
https://www.usitc.gov/publications/332/pub4125.pdf
https://www.usitc.gov/publications/332/pub4125.pdf
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- : http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Bulletin_PME_N_31Vf.pdf 
- http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=42 
- http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos 
- http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41 
- http://www.fni.dz 
- http://fgar.dz/portal/ar/content/العادي-الضمان-fgar 
- http://fgar.dz/portal/ar/content/التغط�ة-ك�ف�ات  
- www.fgar.dz/portal/ar/content/القانون�ة-النشأة 
- http://www.cgci.dz/index.php/fr/cgci-menu/missions-et-activites 
- www.ansej.org.dz/index.php/fr/presentaion-de-l-ansej/les-avantages-accordes-par-l-ansej 
- http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41  
- https://www.cnac.dz   
- http://www.mdipi.gov.dz 
- www.angem.dz/ar  
- biskra.com-http://www.dipmepi 
- www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes 
- https://albaraka-bank.com  
- maghrebleasingalgerie.com   

 
 

http://www.mdipi.gov.dz/IMG/pdf/Bulletin_PME_N_31Vf.pdf
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=42
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=42
http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos
http://www.andi.dz/index.php/ar/a-propos
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41
http://www.fni.dz/
http://www.fni.dz/
http://fgar.dz/portal/ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A-fgar
http://fgar.dz/portal/ar/content/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://www.fgar.dz/portal/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.cgci.dz/index.php/fr/cgci-menu/missions-et-activites
http://www.cgci.dz/index.php/fr/cgci-menu/missions-et-activites
http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/presentaion-de-l-ansej/les-avantages-accordes-par-l-ansej
http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/presentaion-de-l-ansej/les-avantages-accordes-par-l-ansej
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41
http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=41
https://www.cnac.dz/
https://www.cnac.dz/
http://www.mdipi.gov.dz/
http://www.mdipi.gov.dz/
http://www.angem.dz/ar/article/presentation
http://www.angem.dz/ar/article/presentation
http://www.dipmepi-biskra.com/
http://www.dipmepi-biskra.com/
http://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes
http://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes
https://albaraka-bank.com/
https://albaraka-bank.com/
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  اإلطار النظري للمقاوالت�ة و المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 

 جامعة خم�س مل�انة   -أ-أستاذ محاضر       خالد خالفي
 جامعة خم�س مل�انة        -أ-أستاذ محاضر    خلفاوي حك�م

 
 مقدمة:

ذلك عن تعمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �شكل كبیر على رفع معدالت النمو االقتصادي، و�برز     
طر�ق التنو�ع لالقتصاد وٕایجاد مناصب العمل، و�التالي تقل�ص ال�طالة وتطو�ر المنتج الوطني، و�ذلك تسعى 
الكثیر من الدول العالم لتوفیر الدعم الالزم لخلق روح المقاوالت�ة وتنمیتها في عقول الش�اب ومنح كل 

 الواقع.التسه�الت لحاملي األفكار ومساعدتهم على تجسیدها على أرض 
وفي هذا الصدد فإن المقاوالت�ة وٕانشاء مؤسسة �حظى �اهتمام وحرص العدید من الحكومات وذلك نظرا      

لز�ادة مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في اقتصاد الدول وعملها على تحسین قدراتها التنافس�ة، كما 
األهم�ة في ح�اة األفراد خاصة إذا كان األمر أن الدخول إلى عالم األعمال �عتبر خطوة ذات درجة عال�ة من 

متعلق �طرح منتج جدید وال یوجد له مثیل فحتى إن كانت الفكرة ممتازة وحاملها �حمل مهارات مقاوالت�ة، فإن 
�عض العراقیل قد تعترض سبیله وتحول بینه بین تحقیق النجاح، فكثیر من االحصائ�ات تشیر إلى أن أغلب 

متوسطة تزول في السنین األولى من نشاطها، خاصة تلك المؤسسات التي ال تحظى المؤسسات الصغیر وال
 �الدعم والمرافقة الالزمة، وهو ما یبین أهم�ة دعمها ومرافقتها خاصة في السنوات األولى من بدء نشاطها.

صغیرة ومن خالل هذا یتم طرح السؤال الرئ�سي التالي: ماذا نعني المقاوالت�ة  و المؤسسات ال       
 والمتوسطة ؟

في هذه الورقة نحاول تسل�ط الضوء على اإلطار النظري للمقاوالت�ة و المؤسسات الصغیرة من خالل    
 التطرق إلى العناصر:

 أوال: المقاول و المقاوالت�ة :
 ثان�ا: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. 

 أوال: المقاول و المقاوالت�ة :
�ه المقاوالت�ة من طرف الحكومات، وذلك نظرا للمساهمات الكبیرة التي  نظرا لالهتمام الكبیر الذي تحظى

أص�حت تمنحها للنمو االقتصادي لل�الد، وما تشكله من فرص حق�قة لتحقیق التطو�ر االقتصادي المنشود، 
ولة وما یؤكد هذا هو تزاید الملتق�ات العلم�ة التي تناقش الموضوع في مختلف الجامعات، وأ�ضا ما تمنحه الد

 من تسه�الت وتشج�ع لمن یر�د أن �مارسها.
 مفهوم المقاول:-1

 قبل تعر�ف المقاوالت�ة البد من تعر�ف مصطلح المقاول.    
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 تعر�ف  المقاول: 1-1
لقد تطور تعر�ف المقاول �الموازاة مع التطور االقتصادي، لذا فقد اختلف التعار�ف التي أعطیت له        

" ظهر في فرنسا خالل القرن السادس عشرة وهي كلمة مشتقة من ENTREPRENEURفمصطلح المقاول "
" والذي معناه �اشر، التزام، تعهد، و�النس�ة للغة اإلنجلیز�ة فإنها تستعمل نفس ENTREPREDERالفعل "
 )1للداللة على نفس المعنى في اللغة الفرنس�ة. ( "ENTREPRENEUR"الكلمة 
) �أنه "ذلك الشخص الذي لد�ه اإلرادة والقدرة لتحو�ل فكرة جدیدة 1950وقد عرف "شومبتر" المقاول (       

أو اختراع جدید إلى االبتكار و�التالي فوجود قوي الر�ادة "التدمیر الخالق" في األسواق والصناعات المختلفة 
 تنشأ منتجات ونماذج عمل جدیدة و�التالي، فإن المقاولین �ساعدون و�قودون التطور الصناعي والنمو

و�عرف المقاول أ�ضا على أنه شخصا الذي �قوم بوظائف المشروع  ،)2االقتصادي على المدى الطو�ل(
الرئ�س�ة وتكون مسؤوال على اتخاذ القرارات وتحمل المخاطر، و�التالي یجب أن توفر في المقاول وروح 

ا له، فهو الشخص الذي المسؤول�ة التي تعتبر الضرور�ة من أجل إنشاء وتسییر مشروع �طر�قة عقالن�ة وفق
یجتمع ف�ه وظ�فتان هما: تحمل المسؤول�ة  عند المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة، والق�ام �أعمال 

أما اللجنة األورو��ة فعرفت  المقاول كما یلي: "المقاول �مكن اعت�اره ذلك الفرد الذي �أخذ و�تحمل  ،)3اإلدارة(
ر في إنتاج خدمات ومنتجات �طرق إنتاج جدیدة، �حدد األهداف األخطار، بجم�ع الموارد �شكل فعال، و�بتك

  )4التي یر�د بلوغها وذلك �شخص�ة الناجع للموارد. (
والمقاول هو الشخص الذي لد�ه اإلدارة والقدرة و�شكل مستقل إذا كان لد�ه الموارد الكثافة على تحو�ل       

ع �االعتماد على معلومة مهمة من أجل تحقیق عوائد فكرة جیدة أو اختراع إلى انتشار یجسد على أرض الواق
مال�ة عن طر�ق المخاطرة، و�تصف �اإلضافة إلى ما سبق �الجرأة الثقة �النفس، المعارف التسیر�ة، والقدرة 

 )5على االبداع و�هذا �قود التطور االقتصادي. (
 )6( ولقد تعددت المقار�ات التي تناولت المقاول من عدة جوانب وهي:      

وهو  األب الروحي  للحقل المقاوالتي من  SHUMPETERهذه المقار�ة التي �مثلها  المقار�ة الوظ�ف�ة:-
خالل نظر�ته التطور االقتصادي" هذا األخیر اعتبر المقاول شخص�ة محور�ة في التنم�ة االقتصاد�ة، یتحمل 

 مخاطر من أجل االبداع وخاصة خلق طرق اإلنتاج جدیدة.
: ترتكز هذه المقار�ة على الخصائص ي ترتكز على الفرد الهادف إلى انتاج المعرفةالمقار�ة الت-

الس�كولوج�ة للمقاول مثل الصفات الشخص�ة والدوافع والسلوك �اإلضافة إلى أصولهم ومسارهم االجتماع�ة 
ط ال غنى الضوء على أهم�ة نظام الق�م ودورها الشرع�ة، وتشج�ع أنشطة المقاوالت�ة كشر   WEBERوقد سلط 

 عنه للتطور  الرأسمالي.
لقد أظهرت القیود المفروضة على المقار�ة السا�قة، واقترحت على  المقار�ة العمل�ات�ة أو التشغیل�ة:-

ال�احثین االهتمام �ما �فعل المقاول ول�س شخصه. و�وفر لهم إنشاء المؤسسات الخاصة الدخل الكافي 
في شؤون العاملین لدیهم مما �عطیهم استقالل�ة في العمل  وهذا ما  للمع�شة وتحقیق الثراء، إلى جانب التحكم

�المملكة الصغیرة، إضافة إلى ذلك ال  یوجد حدود معینة لسلوك أخذ المخاطرة، سواء  SHUMPETERسماه 
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لألفراد أو المؤسسات فكلما كانت المخاطرة أقل �كون الفرد ع�ارة عن عامل، وكلما زادت درجتها ال �ص�ح 
 .مقاوال

إن التمتع المقاول �الصفات السا�قة شيء نسبي، فهو �سعى للرفع من مستواها عن طر�ق التكو�ن في        
هذا المجال، فوجود مستوى مقبول من التكو�ن خاصة في المجال المحاسبي والج�ائي أمر ضروري من أجل 

  السیر الحسن للمشار�ع.
 دوافع المقاول:-1-2

ا یجعل المقاولین ینطلقون هو اإلرادة  في الذهاب دائما إلى ال�عید، والرغ�ة في  في أغلب األح�ان م       
الحر�ة في أداء العمل، تأتي في درجة  أقل الرغ�ة في امتالك السلطة، حیث أن الرغ�ة في الذهاب إلى ال�عید 

مؤسسة،  تمكن من تجاوز الحواجز والمصاعب،  وغال�ا ما �كون هذا هو  هدف كل من یرغب في إنشاء
فاالستمرار في العمل في هذه الحالة سیتم �كل ثقة دون النظر إلى الصعو�ات رغ�ة في الوصول إلى 
األهداف المسطرة، �أكبر سرعة ممكنة، هذا إضافة إلى كون المقاول �فضل أن ی�قى حرا في توج�ه وتس�طر 

 )7( أهدافه والحكم بذاته، واخت�ار إطار عمله ومساعد�ه.
 مقاولین الناجحین:خصائص لل 1-3

عشر خصائص للمقاولین الناجحین حیث قرر أن هذه الخصائص تعتبر  1997سنة  Bygraveقدم       
) والتي یبدأ كل منها 10أكثر أهم�ة في شخص�ة المقاول الجدول التالي یبین هذه الخصائص العشرة (

 في اإلنجلیز�ة. D�الحروف 
 التوصیف الخصائص

عون برؤ�ة لما �مكن أن �كون عل�ه المستقبل لهم لشركاتهم فالمقاولون یتمت الحلم
 األكثر أهم�ة من ذلك أنهم یتمتعون �القدرة على تحو�ل أحالهم إلى حق�قة.

المقاولون ال یتماطلون (ال یؤجلون) ولكنهم ال �ساعدون �صناعة القرارات  الحسم
 وتعتبر السرعة عامال حاسما في نجاحهم.

 مجرد أن �قرر ما فإنه �قوم بإنجازه على أكمل وجه و�السرعة الالزمة.� القدرة على اإلنجاز
المقاولون ینفذون مشار�عهم مع االلتزام الكامل نادرا مما �ستلمون حتى عند  التصم�م / العز�مة

 ما تواجههم العق�ات التي تبدو مستعص�ة الحل.
د تأتي ذلك في �عض هم مخلصون ومتفاعلون تماما في أعمالهم، وق اإلخالص والتفاني

األح�ان على حساب عالقاتهم مع األصدقاء وأسرهم، فهم �علمون �ال كلل 
 أ�ام في األسبوع ال. 07ساعة یوم�ا  12فالعمل 

فالمقاولون �حبون ما �علمون، فالحب هو الذي �ساعدهم على النجاح، فرجل  الحب (اإلخالص)
 األعمال مخلص.

 على را�ة �التفاصیل الهامة و�دقة. یجب أني �كون صاحب المشروع الدقة
فهم یرغبون في أن  �كونوا في حما�ة أقدارهم بدال من اعتمادهم على  اال�مان �القضاء والقدر

 أصحاب األعمال في كسب أرزاقهم فهو یج�أن �كون مسؤوال عن مصیره.
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كثر من مجرد الثراء ل�س الدافع الرئ�سي لرجل األعمال، فالمال �النس�ة لهم أ مع�ار المال 
 مع�ار للنجاح و�فترضون أن رجال األعمال إنه إذا كان ناجحا سوف �كافأ.

رجل األعمال یوزع ملك�ة أعماله مع الموظفین الرئ�سیین الحاسمین لنجاح  توز�ع الملك�ة (�شارك)
 األعمال التجار�ة.

ت الصغیرة والمتوسطة، مجلة المصدر: سلوم سل�مة، بور�ش سل�مة لحسن، ق�اس التوجه المقاوالتي للمؤسسا
 .123، ص2017، 2اقتصاد�ات المال األعمال، كل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم التسییر، مركز الجامعي، میلة، العدد 

 
 مفهوم المقاوالت�ة (المقاول�ة): -2

قتصادین أص�ح مفهوم المقاوالت�ة شائع االستخدام ومتداول �شكل واسع، �عد أن تناول العدید من اال        
واإلدار�ین مسألة الم�ادرة الفرد�ة والمقوالت�ة، و�عد "كبیتر داراكر" من األوائل الذین أشاروا وٕالى ذلك في سنة 

من خالل إشارته إلى تحول االقتصاد�ات الحدیثة من اقتصاد�ات التسییر إلى اقتصاد�ات مقاوالت�ة،  1985
غالل الفرص األعمال من طرف فرد أو عدة أفراد وذلك عن و�مكن تعر�ف المقاوالت�ة �أنها "حر�ة إنشاء واست

 )8( طر�ق إنشاء مؤسسات جدیدة من أجل خلق الق�مة.
كما تعرف على أنها الفعل الذي قوم �ه المقاول والذي ینفذ في س�اقات مختلفة �أشكال متنوعة، ف�مكن أن      

 Marcel Maussي �عت على حد قول تكون ع�ارة عن تطو�ر مؤسسة قائمة بذاتها، إذ أنه كمل اجتماع
)1924-1923) .(9(  

كما تمكن تعر�ف المقاول�ة �أنها حالة خاصة، یتم خاللها خلق ثروات اقتصاد�ة واجتماع�ة، لها       
خصائص تتصف �عدم التأكد، أي وجود الخطر والتي تدمج فیها أفراد ین�غي أن تكون لهم سلوكات ذات 

)، وهذه األخیرة �مكن أن 10وأخطار مشتركة، واألخذ �الم�ادرة والتدخل الفردي(قاعدة تتخصص بتقبل التغییر 
 ترت�ط بـ:

 إنشاء مؤسسة أو نشاط من طرف أفراد مستقلین أو من طرف مؤسسات.-
 الق�ام بتسییر �عض الوظائف أو المسؤول�ات داخل المؤسسات.-

ر�ة لألداء االقتصادي ومن المفید رسم العالقة كما أن األعمال الصغیرة والمقاوالت�ة تملك أهم�ة مع�ا      
الفارقة بینها، ألن كل من األعمال الصغیرة والمقاوالت�ة تخدم مختلف الوظائف االقتصاد�ة، تؤمن فرصا 
مختلفة وعموما فإن هناك ثالث خصائص تشكل فارقة بین المقاولة من جهة واألعمال الصغیرة من جهة 

 1 أخرى تتمثل في اآلتي:
یرتكز نجاح المقاوالت على االبداع، فقد �مكون االبداع تكنولوجي كمثل منتج جدید، طر�قة جدیدة  داع:االب-

في تقد�م، المنتج أو الخدمة أو التسو�ق أو التوز�ع، أو سلسلة الق�مة بین المؤسسات المختلفة، وتمیل إلى 
دا ولكنها تمیل إلى المحل�ة وال تعمل على اإلنتاج �الطر�قة التي تؤسسها وهذا ال �عني أنها ال تعمل شیئا جدی

 التوجه إلى العالم�ة.

                                                            
 .05ص سابق، مرجع الطاهر، حسین خذري، توفیق  1
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إن االعتماد على حجم األعمال دلیل ضعیف على ر�ادة األعمال أم ال فالتر�ف الحق�قي هو  إمكان�ة النمو:-
التوجه الذي �أخذه المشروع، فالمقاوالت تملك عالقة قو�ة من إمكان�ة النمو أكثر من األعمال الصغیرة، 

ذلك ترتكز على االبداع بینما المشروعات الصغیرة والمتوسطة قد تكون فر�دة فقط بینما المشروعات وك
 الصغیرة والمتوسطة قد تكون فیردة فقط من الناح�ة المحل�ة فهي في الغالب محدودة في إمكان�ة النمو.

الصغیرة في األهداف حیث  : إن المشروع المقاولي عادة یذهب إلى أ�عد من األعمالاألهداف االستراتیج�ة-
نراه �ملك أهداف استراتیج�ة ترت�ط �النمو، تطو�ر السوق، الحصة السوق�ة، المركز السوقي، رغم أن 
المؤسسات للصغیرة والمتوسطة تمتلك �عض األهداف تكون عادة مرت�طة �المب�عات و�عض األهداف المال�ة.  

 �اإلضافة إلى ما سبق:
 شاط مؤسسة غیر نمط�ة فهي تتمیز �اإلبداع.تتسم المقاوالت�ة �أنها ن-
ارتفاع نس�ة المخاطرة في المقاوالت�ة ألنها تأتي �الجدید، و�معدالت عوائد مرتفعة في حالة قبول المنتج في -

 السوق.
 أر�اح احتكار�ة ناتجة عن حقوق االبتكار قبل تقلیدها مقارنة �المؤسسة النمط�ة التي تطرح منتجات عاد�ة.-
لمقاوالت�ة �الفرد�ة النسب�ة، الم�ادرة، مقارنة بإنشاء المؤسسات هذا ما �مكن إنشاؤها مع مجموعة تتمیز ا-

الشركاء، هذا ما �مكن المقاول من ممارسة التسییر �شكل م�اشر ومستقل بدل االعتماد على مجلس لإلدارة 
 وهو ما �سمح له بتجسید أفكاره على أرض الواقع.

 
 والمتوسطة. ثان�ا: المؤسسات الصغیرة

تمثل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة العمود الفقري لالقتصاد �صفة عامة والقطاع الخاص �صفة        
خاصة حیث أص�ح هذا النوع �مثل أغلب�ة المؤسسات في العالم.فهي تساهم �شكل كبیر في تحقیق الق�مة 

 المضافة وٕاحداث تنم�ة سواء اقتصاد�ة أو اجتماع�ة.
 والمتوسطة: الصغیرة اتالمؤسس تعر�ف-1

أص�حت مؤسسات متعددة الجنس�ات كانت مؤسسات صغیرة  والتي الیوم الكبیرة اإلنتاج�ة المؤسسات أغلب
ومتوسطة في بدا�ة ح�اتها، لذلك تعمل أغلب الدول الیوم على إیجاد س�اسات تمكنها من دعمها وذلك عن 

 ندة وكذلك التدر�ب والتأهیل والمشورة،طر�ق االعفاء من الضرائب ووضع النظم التمو�ل�ة المسا
و�عتبر تحدي تعر�ف موحد للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أمرا في غا�ة الصعو�ة، وتمكن هذه الصعو�ة في 
تحدید الفروق الجوهر�ة بینها و�ین المؤسسات الكبیرة نظرا للتداخل الموجود بینها، حیث أن هناك من یرى أنها 

بیرة أو المؤسسة �صفة عامة، ألنه في الحق�قة ال توجد هناك حدود مضبوطة "تعرف ك�ف�ة المؤسسات الك
  )12ودق�قة بینها و�ین المؤسسات الكبیرة. (

 وسنورد ف�ما یلي �عض التعر�فات للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
مال �عرف البنك الدولي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �استعمال مع�ار عدد الع تعر�ف البنك الدولي:-

عامال، و�صف المؤسسات التي  50والذي �عتبر مع�ارا مبدئ�ا �أنها تلك المؤسسات التي توظف أقل من 
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عال �عتبر مؤسسات  50و 10عمال �المؤسسات متناه�ة الصفر، والتي �عمل بها بین 10�عمل بها أقل من 
 )13( عامل فهي مصنفة لمؤسسات متوسطة. 100و 50صغیرة، وما بین 

 1996قام االتحاد األورو�ي بإصدار تعر�ف للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة سنة  حاد األورو�ي:تعر�ف االت-
�حیث �عتمد هذا التعر�ف على معاییر عدد العمال،  1996أفر�ل  03في توص�ة للمفوض�ة األورو��ة بتار�خ 

ون أص�ح تعر�ف المؤسسة االیراد السنوي أو إجمالي األصول إضافة إلى مع�ار االستقالل�ة، ووفقا لهذا القان
 )14الصغیرة والمتوسطة كما یلي: (

 عمال.10المؤسسة المصغرة هي التي تضم أقل من -
ملیون أورو،  7عامال و�كون رقم أعمالها أقل من  50المؤسسة الصغیرة هي المؤسسة التي تضم أقل من -

 ملیون أورو. 5أو إجمالي أصولها �كون أقل من 
عامل �كون رقم أعمالها  250إلى  50لك المؤسسة التي تتراوح عدد العاملین فیها المؤسسة المتوسطة فهي ت-

 ملیون أورو. 27ملیون أورو وٕاجمالي أصولها أقل من  40أقل من 
 
 تعر�ف الجزائر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:-

 2001ن الصادر في  18-01یتلخص تعر�ف الجزائر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في القانون رقم 
المتضمن القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  والذي اعتمدت ف�ه الجزائر على مع�اري 
عدد العمال ورقم األعمال، حیث �حتوي هذا القانون في مادته الرا�عة على تعر�ف مجمل للمؤسسات الصغیرة 

ذه المؤسسات ف�ما بینها، استعملت في منه لتبین  الحدود بین ه 7-6-5والمتوسطة ثم تأتي ذلك  المواد 
تعر�فها مع�ار ثالثي األ�عاد، عدد العمال، رقم األعمال ومجموع المیزان�ة، درجة استقالل�ة المؤسسة حیث 

 )15( عرفت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �صفة عامة على أنها كل وحدة انتاج سلع أو خدمات.
 عامل. 250إلى  01تتشغل من -
 هلیوم دینار. 50مل�ار دینار، أو اجمالي حصیلتها السنو�ة ال یتعدى  02السنوي ال یتعدى  رقم أعمالها-
 تحترم معاییر االستقالل�ة.-

  )16و�تم توز�ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر كما یلي: (
و�كون رقم  عامال 250إلى  50المؤسسة المتوسطة: �عرفها القانون الجزائر �أنها كل مؤسسة تشغل من -

ملیون  100مل�ار دینار، أو �كون مجموع حصیلتها السنو�ة ما بین  2ملیون و 200أعمالها محصورا بین 
 ملیون دینار. 500و
 200عامل وال یتعدى رقم أعمالها  49و 10المؤسسة الصغیرة: تعرف �أنها كل مؤسسة تشغل ما بین -

 ملیون دینار. 100 ملیون دینار، او ال یتجاوز مجموع حصیلتها السنو�ة
عمال، وتحقق  09إلى  01المؤسسة المصغرة: �عرفها القانون الجزائري على أنها لمؤسسة التي تشغل من -

 ملیون دینار جزائري. 10ملیون دینار وال یتعدى مجموع حصیلتها السنو�ة  20رقم أعمال �قل عن 
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 )17( : خصائص وممیزات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-2
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �العدید من الخصائص ومزا�ا التي تمیزها عن المؤسسات الكبیرة تتصف 

 وتجعال أكثر مالئمة االقتصاد�ة ل�عض الدو، و�مكن ابراز هذه الخصائص كالتالي:
الجمع بین اإلدارة والملك�ة: حیث أن صاحب أو أصحاب المشروع غال�ا ما �كون هو مدیر المشروع ومن ثم 

 تع �االستقالل في اإلدارة وقضاء ساعات طو�لة من العمل الیومي تتجاوز أر�عة عشر ساعة یوم�ا.یتم
صغر حجم رأس المال: نسب�ا نظرا لصغر حجم المشروع مقارنة �المشروعات الكبیرة، وألنه ال �حتاج لمساحة 

 كنولوج�ة �س�طة عند بدایته.كبیرة ألداء نشاطه والنخفاض احت�اجاته من البن�ة األساس�ة، واالعتماد على ت
تقد�م السلع وخدمات: التي تتناسب مع متطل�ات السوق المحلي والمستهلك المحلي الم�اشر مما �ساهم في 

 تعمیق المحلي وتوس�ع قاعدة اإلنتاج.
 ارتفاع قدراتها على االبتكار: وذلك الرتفاع قدرة أصحابها على االبتكارات الذات�ة في مشروعاته.

تخصص: والذي یؤدي إلى تخف�ض تكالیف اإلنتاج من جهة ومن جهة  أخرى ارتفاعه مستوى المعان ال
 المهارات للعمالة المستغلة فیها.

تتطلب نوادر إدار�ة ذات خبرة كبیرة: مما �قلل من كلفة التدر�ب والتأهیل للموارد ال�شر�ة و�التالي ینعكس على 
 تكلفة المنتجات.

 إذ أن معظم هذه المؤسسات تكون محل�ة أو جهو�ة.محدود�ة االنتشار الجغرافي: 
 نظام معلوماتي غیر معقد: یتالءم القرار غیر المعقد في هذه المؤسسة.

ه�كل تنظ�مي �س�ط: �عتقد على مستوى اشراف محدود حتى أن وظ�فة واحدة �مكن أن تكون مقام عدد من 
   الوظائف. 

 )18( عمل�ة التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة: أهم�ة مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في-3
تعتمد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على العمالة المكثفة، وتمیل إلى توز�ع الدخل �صورة أكثر عدالة -

مقارنة �المؤسسات الكبیرة، فهي تلعب دورا مهما في خلق فرص االستخدام �ما یخفف من حدة الفقر، إذ أنها 
، مقابل أجور معقولة للعمال من األسر الفقیرة والنساء الالتي �فتقرن إلى المصادر كثیرا ما توفر فرص عمل

 البدیلة للدخل.
تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في رفع كفاءة تخص�ص الموارد في الدول النام�ة، فهي تمیل إلى -

ة قوة العمل وندرة رأس المال، تبني األسالیب اإلنتاج�ة كث�فة العمالة �ما �عكس وضع تلك الدول من حیث وفر 
وكلما توسع نشاط تلك المؤسسات في األسواق غیر الرسم�ة أص�حت أسعار عوامل اإلنتاج والمنتجات التي 
تتعامل بها تعكس �صورة أفضل تكالیف الفرص البدیلة، مقارنة �األسعار التي تتعامل بها المؤسسات 

 الصغیرة.
اء القدرات اإلنتاج�ة الشاملة، فهي تساعد على است�عاب الموارد تدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بن-

اإلنتاج�ة على مستو�ات االقتصاد كافة، وتسهم في إرساء أنظمة اقتصاد�ة تتسم �الدینام�ك�ة والمرونة تترا�ط 
فیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وهي تنتشر في حیز جغرافي أوسع من المؤسسات الكبیرة، وتدعم 

 الفجوات التنمو�ة بین الحواضر واألر�اف.تقل�ص 
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كما أن سرعة التطور التكنولوجي أدت إلى ز�ادة معدل تفسیر تقن�ة اإلنتاج�ة المستخدمة في العدید من -
الصناعات، و�انتشار طر�قة اإلنتاج على دفعات أص�ح من األهم�ة إقامة مصانع أصغر حجما وأقل تكلفة 

على إنتاج عدد قلیل من السلع الدق�قة أو التي تتطلبها صناعات معینة استثمار�ة على أن یركز كل مصنع 
 لمواجهة طلب�ات من السلع أو الخدمات معینة.

 )19تنحصر أهمها في العوامل األر�عة التال�ة: (عوامل نجاح المقاول في إدارة المؤسسة الصغیرة:-
ولى تعتمد على اعتقاد أن السوق وجود الفرصة االستثمار�ة الحق�قة: وهناك طر�قتان لتحدیدها، األ -1

�حتاج إلى سلعة أخرى أكثر جودة وأقل سعر وهو ما �عرف "�التوجه اإلنتاجي" إال أن االتجاه قد 
�كون صع�ا إذا كانت المنافسة مع شركات كبرى، أما �النس�ة لالتجاه الثاني فهو المدخل العلمي 

قل�ه وهو ما �عرف " �التوجه التسو�قي" أي والذي �عتمد على التعرف على السوق واحت�اجه ومدى. ت
من خالل  �حوث التسو�ق و�تم ذلك إما �ال�حوث المیدان�ة من خالل المقا�الت مع العمالء �أخذ 
عینة ممثلة لهؤالء العمالء، أو عن طر�ق ال�حث المكتبي الذي �عتمد على الب�انات الموجودة في 

 الكتب والدور�ات العلم�ة والجهات الحكوم�ة.
القدرة اإلدار�ة: وتعني أن تستط�ع المالك انجاز أهداف المشروع من خالل اآلخر�ن وأن �كون ملما  -2

 لمجال النشاط الذي �عمل ف�ه جدا وكذا األنشطة القر��ة منه.

توافر القدر المناسب من رأس المال والقرض: إذ البد من تحدید رأس المال الالزم بدقة، وذلك من  -3
 حجام األصول المطلو�ة، وهذا ال یتم إال بدراسة دق�قة للمشروع.خالل تحدید أنواع وأ

القدرة على تطبیق األسالیب اإلدار�ة الحدیثة: وهي القدرة على ممارسة وتطبیق األسالیب الحدیثة في اإلدارة 
سواء كانت تسو�ق�ة أو إنتاج�ة، فقد نجد العدید من المؤسسات المصغرة التي تعتمد على أسالیب تقلید�ة 
خاصة الحرف�ة، التي تتمیز بتكلفة إنتاج�ة عال�ة، ومن ثم أسعار مرتفعة وهذا ما �ضیق حجمها في السوق 
الذي یتمیز �المنافسة الشدیدة، كما نجدها تتمیز �محدود�ة في اإلنتاج (قلة اإلنتاج والسلع)، ومن ثم نجد أن 

  في جودة وكم�ة وتكلفة منتوجة. الوسائل واألسالیب القد�مة، وقد �منح لمالك المؤسسة فرصة أكبر
 

 خاتمة:
�سعى المقاول جاهدا إلى استغالل الفرص المتاحة وٕادخال طرق تسییر حدیثة وهذا كله في ظل بیئة متغیرة 
ومنافسة شدیدة، وكذلك التغیرات التي بیئة عمل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ة و�ظهر دور العمل 

د أن تقوم �ه المقاول في إدارته للمؤسسة �طرق فعالة تمكنه من تفجیر وٕاظهار المقاوالتي من خالل ما �مت
الطاقات اإلبداع�ة للعمال مما �ساعد المؤسسة المقاولة على الستجا�ة والتفاعل مع المتغیرات الداخل�ة 

 والخارج�ة، المتسارعة والمتعددة.
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دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في لخلق الق�مة المشتركة وتعز�ز تنافس�ة من خالل 
 حوكمة المسؤول�ة االجتماع�ة

The role of SMEs in creating common value and enhancing competitiveness through 
corporate social responsibility 

 
 جامعة الواديمحاضر أ    دمحم الهادي ضیف هللا     استاذ 

 جامعة مستغانم   طالب الدكتوراه               یوسفي  دمحم
 جامعة الوادي   طالب الدكتوراه الصالح احمد

 
 مقدمة:
�عد موضوع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من المواض�ع التي القت اهتماما واسعا في مجال        

لتنم�ة االقتصاد�ة التي تسعى إلیها جم�ع بلدان العالم �صفة عامة النهوض �االقتصاد الوطني وتحر�ك عجلة ا
والجزائر �صفة خاصة، ألن معظم الدراسات التي جاءت في هذا المجال بینت أن التنم�ة االقتصاد�ة ال �مكن 

 التيأن تتحقق إال بوجود نسیج متكامل من المؤسسات القادرة على تحق�قها، لذا فإن المسؤول�ة االجتماع�ة 
ول�ة االجتماع�ة تعد حجر ؤ أن المس ، ؛ومما ال شكتأخذ في االعت�ار ظروف المجتمع والتحد�ات التي تواجهه

األسواق العالم�ة والتطور في الكبیر  االنفتاح في ظل الزاو�ة، وأداة مهمة للتخفیف من س�طرة العولمة
بتوفیر  ل التزام المؤسسات االقتصاد�ةمن خال ،مطل�ا أساسّ�اها التكنولوجي السر�ع، وعل�ه أص�ح االهتمام ب

، ناه�ك عن الموارد، والق�ام �عمل�ات التوظیف والتدر�ب ورفع القدرات ال�شر�ة البیئة المناس�ة، وعدم تبدید
فقط على هذا التحدي �عتمد  الدورها الفعال في تعز�ز تنافس�ة المؤسسات وخلق الق�مة �مختلف أوجهها، و 

كخلق المنفعة االجتماع�ة من لك ذولكن على االنجازات واألعمال المصاح�ة لاد�ة االقتصمفهوم خلق الق�مة 
 للبرامج المدمجة كالمسؤول�ة االجتماع�ة والحوكمة وغیرها.إعطاء األهم�ة  خالل

 من خالل ما سبق �مكن طرح اإلشكال�ة الرئ�س�ة التال�ة:إشكال�ة الدراسة: 
تساهم في خلق الق�مة وتعز�ز تنافسیتها أن سطة المسؤول�ة للمؤسسات الصغیرة والمتو �مكن  مدىأي  إلى

 ؟�االعتماد على مسؤولیتها االجتماع�ة
 لإلجا�ة على اإلشكال�ة الرئ�س�ة �مكن ص�اغة األسئلة الفرع�ة التال�ة:األسئلة الفرع�ة: 

 نماذجها؟ هي وما الق�مة؟ بخلق المقصود ما. 
 والمنفعة االقتصاد�ة الق�مة لخلق الفعالة البرامج همأ  أحد االجتماع�ة المسؤول�ة حوكمة تعتبر هل 

  والمتوسطة؟ الصغیرة للمؤسسات االجتماع�ة
 برامج تبني خالل من واستدامتها تنافسیتها تعظ�م في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات استراتیج�ات هي ما 

 الق�مة؟ وخلق االجتماع�ة المسؤول�ة حوكمة
 سة في النقاط التال�ة:تكمن أهم�ة الدراأهم�ة الدراسة: 

 الفقر؛ ومشكلة ال�طالة من للحد عدیدة وظائف توفیر 
 المؤسسات؛ هذه على م�اشرة وغیر م�اشرة �صفة وتأثیرها االجتماع�ة المسؤول�ة أهم�ة 
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 الوطني؛ االقتصاد في والمتوسطة الصغیر المؤسسات أهم�ة 
  الر�ط بین خلق الق�مة المشتركة والمسؤول�ة االجتماع�ة؛ 

 توصل إلى عدد من التوص�ات المفیدة والتي تشجع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على تبني المسؤول�ة ال
 االجتماع�ة �ما �سمح خلق مزا�ا تنافس�ة من خالل خلق الق�مة االقتصاد�ة والمنفعة االجتماع�ة.  

ال�احثان بتقس�م هذه الورقة  لإلجا�ة على اإلشكال�ة الرئ�س�ة المطروحة واألسئلة الفرع�ة قاممحاور الدراسة: 
 ال�حث�ة إلى المحاور التال�ة:

  المقار�ة المال�ة والمقار�ة اإلستراتیج�ة في خلق الق�مة؛ 
 االجتماع�ة؛ المسؤول�ة حوكمة تبني خالل من المؤسسات تنافس�ة لتعز�ز كنموذج المشتركة الق�مة خلق 
 المستدامة �التنم�ة وعالقتها متوسطةوال الصغیرة المؤسسات في المشتركة الق�مة خلق إشكال�ة. 

 الدراسات السا�قة:
نحو نموذج جدید ألعمال الشركات االقتصاد�ة الجزائر�ة لخلق �عنوان: "  2016دراسة إسحاق خرشي،  -1

" تهدف هذه الدراسة إلى تقد�م مفهوم الق�مة المشتركة كنموذج  الق�مة والمنفعة االجتماع�ة نموذج مقترح
ركات الجزائر�ة لخلق الق�مة االقتصاد�ة التي تحسن في تنافس�ة الشركات مع تحقیق المنفعة جدید لألعمال الش

االجتماع�ة للمجتمعات، وقد تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیل حیث تم وصف مفهوم 
قطاعات أساس�ة  10الق�مة المشتركة وسیرورة دمجها في الشركة، كما تم اقتراح مجموع من البرامج في 

والمتمثلة في قطاع صناعة األغذ�ة والمشرو�ات وقطاع الزراعة وقطاع تجارة التجزئة وقطاع الطاقة 
الكهر�ائ�ة وقطاع الصناعة االستخراج�ة وقطاع الصناعة الصیدالن�ة وقطاع الصحة وقطاع الخدمات والمال�ة 

ج المقترحة تعمل على حل المشاكل االجتماع�ة وقطاع الصناعة التأمین�ة. وتوصلت الدراسة إلى أن البرام
 وتلب�ة الحاجات المجتمع�ة وهذا ما �مثل أساس تحقیق الر�ح للشركة و�ؤدي إلى خلق الق�مة المشتركة.

 المقار�ة المال�ة والمقار�ة اإلستراتیج�ة في خلق الق�مةأوال: 
 حدیثا �عتبر الق�مة خلق مصطلح أن إال قد�ما، الق�مة فكرة ظهرت :المؤسسة في الق�مة خلق إشكال�ة -1

 إلى األقرب كانوا الذین االقتصادیین هؤالء أوائل من Fisher Williams  و�عتبر االقتصاد�ة، األدب�ات في
 .المال�ة والتدفقات �الفوائد مرت�ط كونه ز�ادتها وك�ف�ة الق�مة موضوع آثار والذي الق�مة خلق مفهوم

 :)Valeur actionnarial  et valeur partenarialeة ( الق�مة التساهم�ة و الق�مة المشترك •
حسب النظر�ة المال�ة الق�مة التي تعالجها مال�ة المؤسسة هي ق�مة مال�ة للمساهمین (  أ/ الق�مة التساهم�ة:

ق�مة السهم). فمسیري المؤسسة یجب علیهم التصرف حسب هدف تعظ�م األر�اح للمساهمین عن طر�ق خلق 
مجالس اإلدارة وأسواق  ،التساهم�ة ترجع إلى مجموعة عالقات بین مسیري المؤسسات و الق�مة الق�مة.

 .1البورصة أین یتدخل المساهمین
مفهوم الق�مة التشارك�ة طرح كبدیل للق�مة التساهم�ة هذا المفهوم للق�مة �ضم مختلف ب/ الق�مة المشتركة: 

ي عائد الرأسمال من طرف المساهمین ولكن في المساهمین الهتمام وتب�ان أن خلق الق�مة ال �كمن فقط ف
مأجور�ن،  موردین، (مساهمین، )stakeholders(القوى المتضافرة لكل المشاركین أو أصحاب المصالح 

 .2فالق�مة المشتركة تتعلق �المساهمین وكل أصحاب المصلحة متعاقدین من ال�اطن، السلطات العامة...).
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الق�مة حسب ما یراها الز�ون تعتمد على مفهوم الجودة التي یراها سلعة :  La valeur clientق�مة الز�ون   •
أو خدمة ذات جودة ألنه یلبي حاجاته المعلنة، أي محاولة التوفیق بین الق�مة والز�ائن. و الجودة ال تنحصر 

 ،SAVلب�عفقط في العوامل األصل�ة الجوهر�ة للمنتوج ولكن تغطي عدة األ�عاد مثل الخدمات المتاحة ما �عد ا
لكن المؤسسة علیها أ�ضا  ،السعر، المرونة،... والهدف األساسي للمؤسسة هو توفیر لز�ائنها منتوج ذا جودة

 .3التحكم في التكالیف لكي تحافظ على هامشها الر�حي
الق�مة :  La valeur concurrentielle ou valeur stratégiqueالق�مة التنافس�ة أو الق�مة اإلستراتیج�ة •

خلق الق�مة هنا هو نتیجة االخت�ارات والتوفیق ألعمال  افس�ة هي نتیجة لعالقات المؤسسة مع بیئتها والتن
التنافس�ة  مفكري اإلدارة  المؤسسة �غرض خلق میزة تنافس�ة و نستط�ع أن نذكر في هذا التعر�ف للق�مة 

موا �المیزة التنافس�ة، حیث اقترح الذین اهت)  Ansoff ; Porter ; Naka,ura ;Shrivasta etc(اإلستراتیج�ة 
Porter   استعمال مفهوم سلسلة الق�م أو سلسلة النشاطات و الوظائف  1986سنةchaine de valeurs  ou 

chaine d’activité   وتم اعتمادها كذلك من طرف Martinet et Reynaud 2001 للحصول على میزة تنافس�ة .
د داخلي، إنتاج،إمداد خارجي، ب�ع وخدمات و وظائف الدعم (ه�اكل في النشاطات الرئ�س�ة للمؤسسة : إمدا

خلق الق�مة للمؤسسة هو  Porterالمؤسسة القاعد�ة، إدارة الموارد ال�شر�ة، تطو�ر تكنولوجي، تنبؤات) فحسب 
یزتها نتیجة لكفاءاتها ومهاراتها، فعلیها إذن االهتمام بتقی�م ومراق�ة كل قسم من سلسلة الق�م لكي تز�د من م

 .4التنافس�ة أو لتطو�رها من جدید
 سلسلة الق�م أو سلسلة النشاطات و الوظائف:  01 رقم الشكل

 
 

Source : Christian hoarau, robettellert, création de valeur et mangement de l’entreprise, 
vuibet,Pais,2001,P 10. 

 
 :5وهي كما یلي Valeur comptable et juste valeur الق�مة المحاسب�ة والق�مة �الض�ط : •

ترتكز المحاس�ة أساسا على م�ادئ الح�طة والحذر، والتكالیف التار�خ�ة. التي تستط�ع  أ/ الق�مة المحاسب�ة:
وتعتمد على تقدیرات جد تقر�ب�ة كنقص الق�مة المحتمل من طرف األصول، هاته  استخالصها من المیزان�ة

 حسا�ات فالق�مة المحاسب�ة هي الق�مة المسجلة �الدفاتر المحاسب�ة للمؤسسة.التقدیرات هي وظ�فة مسؤولي ال
تعرف على أنها اتفاق جدید للتقی�م لنموذج محاسبي جدید أكثر مالئمة مقارنة �النموذج ب/الق�مة �الض�ط: 

ترضي القد�م للتكالیف التار�خ�ة. لكن السؤال األنسب طرحه هو مالئم لمن؟ المحاس�ة المال�ة یجب أن 
 المستعملین المتنوعین أو األطراف القا�ضة.
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 مزا�ا رئ�س�ة: 03الق�مة �الض�ط هي الق�مة السوق�ة أي الق�مة الحال�ة . و تضم 
 موضوع�ة كبیرة في الق�اس؛ 
  التزود �معلومات أحسن عن األداء الحالي والمستقبلي ( مالئمة أكثر)؛ 
 .مراق�ة أحسن للمسیر�ن من قبل المساهمین 

لق�مة �الض�ط لدیها سلب�ات: خاصة في حالة مؤسسات القروض والصعو�ات الخاصة �الق�اس ألنه ال لكن ا
 یوجد أسواق أو ألنهم فیر فعالیین.

 Valeur organisationnelle, valeur sociale etق�مة المنظمة، الق�مة االجتماع�ة والق�مة االقتصاد�ة •

valeur économique  6وهي كما یلي: 
الكثیر من المفكر�ن قرروا إعادة النظر لمفهوم ق�مة المنظمة هذه األخیرة تقود ق�مة المنظمة: أ/ مفهوم 

اله�كلة، الحدود وللتكامل. ،لفحص زاو�ة داخل�ة للتسلسل للتنظ�م، للتحفیز، للعوامل لإلمكان�ات ومراحل التعل�م
خذ القرار. والقدرة على خلق ق�مة مسألة خلق الق�مة تعالج من طرف مفكر�ن هذه االختصاصات كما تتعلق �أ

المنظمة تكمن في إمكان�ة خفض تكالیف تشغیلها فالق�مة تعتمد إذن على كفاءات المنظمة أي استعدادها 
 للتسییر والتنظ�م.

المؤسسة یجب أن ت�حث على تقلیل ) Coase 1937 ; Williamson 1975(حسب نظر�ة تكالیف التعاقد 
 ي ضمن�ا تكالیف ظاهرة.تكالیف التعاقد والتنظ�م و ه

حیث حلل الرأسمال الالمادي إلى  Skandiaطبق في مؤسسة Edvinsson et Malone   1997أما نموذج 
الرأسمال الز�ائن والرأسمال  فرعین: الرأسمال ال�شري والرأسمال اله�كلي وهذا األخیر یتكون بدوره من 

 جدید ورأسمال سیرورة األعمال.التنظ�مي و�نقسم هذا األخیر إلى رأسمال االختراع والت
: خلق الق�مة مفهوم معقد حیث انه �عتمد مفهومه على مختلف التوجهات النظر�ة في خلق الق�مة •

األطراف الفاعلة في المؤسسة، وقد ارت�ط لمدة طو�لة �الجوانب المال�ة في المؤسسة، حیث سعت المؤسسات 
روتهم واعتبر الهدف المالي هو األول الذي یجب أن إلى خلق الق�مة للمساهمین فحسب، و�التالي تعظ�م ث

تحققه المؤسسة، ورغم أهم�ة خلق الق�مة للمساهمین إال انه التركیز على هذا الهدف إهمال األطراف الفاعلة 
األخرى  في المؤسسة، الس�ما وان التجارب المیدان�ة أظهرت أن المؤسسات التي تأخذ �عین االعت�ار جم�ع 

 ة في خلق الق�مة أكثر نجاحا وازدهارا من تلك التي تهتم بخلق الق�مة للمساهمین. األطراف الفاعل
فقد  ،هذا ما أدى إلى ظهور مفهوم الق�مة �عدة أوجه في المؤسسة ال تقتصر فقط على الجانب المالي 

ب�ة والق�مة شملت الجانب االقتصادي والسوقي والتنافسي واالجتماعي فنجد الق�مة االقتصاد�ة والق�مة المحاس
الجوهر�ة والق�مة التنافس�ة والق�مة اإلستراتیج�ة، وخلق الق�مة للز�ون، وخلق الق�مة للموردین وخلق الق�مة 

وسلسلة الق�مة وكلها مفاه�م متعلقة بخلق الق�مة، إال انه یتطلب خلق الق�مة لمختلف األطراف  ،االجتماع�ة
 عة و�الخصوص تلك الغیر الملموسة.تبني مقار�ات جدیدة واالعتماد على موارد متنو 

فحسب المنظور المالي تتشكل خلق الق�مة من عنصر�ن أساسیین هما ر�ح األسهم المدفوع للمساهمین  
، أما خلق الق�مة من 7والز�ادة في ق�مة السوق والتي تعكس قدرة المؤسسة من وجهة نظر سوق رؤوس األموال

ن ذلك �حیث �اإلضافة إلى الق�مة التنافس�ة التي تقوم على المنظور االستراتیجي فهي تذهب إلى ا�عد م
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عالقة المؤسسة �مح�طها فان الق�مة تدرس مختلق العوامل الداخل�ة التي تخلق ق�مة تنظ�م�ة للمؤسسة، والتي 
من شانها تحسین العمل�ات �ما �كفل إرضاء الز�ون والرفع من القدرة على اإلبداع والتعلم ل�ص�ح مفهوم خلق 

�مة حسب هذه المقار�ة هو اخت�ار وتنسیق األنشطة المختلفة �أسلوب �حقق المیزة التنافس�ة �االعتماد على الق
 .8ما تملكه المؤسسة من موارد

: في هذا اإلطار توجد نظر�تین هما  خلق الق�مة من منظور األطراف ذات المصلحة والق�مة المت�ادلة •
. حسب مقار�ة Stakeholdersالق�مة لألطراف ذات المصلحة وخلق   Chareholderخلق الق�مة للمساهمین 

خلق الق�مة للمساهمین فان الهدف األساسي هو تعظ�م العائد على رؤوس األموال المستثمرة، وهذا �ضمن 
التخص�ص األمثل للموارد و�عتبر األساس الضمني لهذه المقار�ة. فحسب هذه المقار�ة فان خلق الثروة والق�مة 

من خالل انجاز استثمارات لها مردود�ة اكبر من تكلفة رؤوس األموال المستخدمة في تمو�لها  للمؤسسة یتم
 وتنطلق من ثالث مجموعات من الفرض�ات المحددة للق�مة هي:

 فرض�ة التسییر المفوض بخطوط تدر�ج�ة �معنى التقس�م إلى مراكز المسؤول�ة؛ 
 ل�ة نظام�ة مخطط میزان�ة ومراق�ة ؛العمل في المدینین القصیر والطو�ل اعتمادا على عم 
 .فرض�ة التسییر �عقود األهداف المرتكزة أساس على مؤشرات مال�ة والمفترض أنها موضوع�ة 

الذي استطاع تقد�م  )Alfred Rappaport(كما ان بروز مقای�س خلق الق�م للمساهم تعود إلى أعمال را�ابورت 
ها الوسائل الضرور�ة التي تمكن إدارة المؤسسة من الوصول مقار�ة لخلق الق�مة للمساهم حیث حدد من خالل

إلى تحقیق هدف تعظ�م الق�مة للمساهمین، ومع مطلع التسعین�ات من القرن العشر�ن سارعت العدید من 
 .  9مكاتب االستشارات المتخصصة إلى تبني أفكاره واستطاعت تطو�ر نماذج لق�اس خلق الق�مة

، لهذه المقار�ة فهم العالقة بین السیرورة اإلستراتیج�ة لخلق الق�م Alfred Rappaport(10(وقد أضاف 
للمساهمین والمیزة التنافس�ة، حیث اعتبر هذین المدخلین مرت�طین ومتكاملین، وقد مكنت هذه الفكرة من 

ة والمال�ة، تشكیل نماذج مال�ة للتقی�م االستراتیجي والتي تحقق المفهوم النظري المهتم �العالقة بین اإلستراتیج�
فعوامل خلق الق�مة تبدأ من تطو�ر اإلستراتیج�ة التي تتضمن مجموعة من القرارات التسییر�ة، والقرارات 

 . 11التمو�ل�ة والقرارات االستثمار�ة والعمل�ة، حیث كل قرار �حمل في ط�اته عوامل لخلق الق�مة
ذ �عین االعت�ار كل األطراف إلى تمتلك تعتبر المقار�ة الثان�ة أكثر عمقا وتوسعا عن سا�قتها، فهي تأخ

استثمارات خصوص�ة مهمة داخل المؤسسة ؛  وتعتبر المؤسسة التي تتبنى التسییر في عمل�ة خلق الق�مة 
 �مبدأ طو�ل المدى أكثر قابل�ة للنجاح من تلك التي ینحصر تحلیلها على المدى القصر، وقد أدرج فر�مان 

(Freeman)املین والمجموعات المختلفة كالنقا�ات والجمع�ات وغیرها. وحسب دراسة عوامل أخرى للق�مة كالع
انه في فترة إحدى عشرة سنة عرفت المؤسسات الكبرى األمر�ك�ة التي  (Kotter et heskett)لكوتروهاسكت 

مرات  أولت العاملین فیها أهم�ة اكبر من تلك التي تولیها للمساهمین والز�ائن ارتفاع في مب�عاتها �ضاهي أر�ع
 .12االرتفاع في المب�عات الذي حققته تلك المؤسسات التي ینصب اهتمامها على المساهمین فقط

حدد فیرمان خمسة إطراف رئ�س�ة التي �مكن أن تؤثر وتتأثر بنشاط المؤسسة وهم المساهمون والدائنون 
إلى قسمین شركاء ابتدائیون ) فقد قسم هؤالء الشركاء (M.B.E. Clarksonوالز�ائن والموظفون والمسیرون، أما 
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أو المجتمع والحكومة أما الشركاء  ن ضرور�ون لح�اة المؤسسة مثل المساهمین والز�ائن والدائنین والموردو 
 .13الثانو�ین یتمثلون في جماعات الضغط ووسائل اإلعالم..الخ

 الق�مة االجتماع�ة والق�مة االقتصاد�ة: •
في معناها الحصري الذي نتحدث عنه هنا تعرف كرضا ونوع�ة  الق�مة االجتماع�ةأ/ الق�مة االجتماع�ة: 

مزا�ا الح�اة لعمل هیئة الموظفین. وهي تستط�ع أ�ضا أن تتضمن �عد خارجي وترجع إلى المسؤول�ة 
االجتماع�ة للمؤسسة أي آثار اجتماع�ة خارج�ة لنشاطها و�عض المفكرون یتكلمون على هذه النقطة. إذن 

 بین المؤسسة و�یئتها الخارج�ة.ق�مة تشارك�ة للتفاعل 
أما الق�مة االقتصاد�ة فهي أي فائض اقتصادي أو هامش اقتصادي متأتي من الفرق ب/ الق�مة االقتصاد�ة: 

بین العائد والتكلفة. و طرق ق�اس خلق الق�مة الموجودة في كل كتا�ات وأ�حاث المفكر�ن في هذا المجال 
مال�ة. حیث تتعارض هذه الطرق وأهمیتها المتزایدة، أ�ضا في أدب�ات تعالج الق�مة االقتصاد�ة أو الق�مة ال

 مال�ة المؤسسة وفي تطب�قات المؤسسات الكبیرة التي تندرج ضمن س�اق مالي أو ه�منة للق�مة المال�ة.
خلق الق�مة المشتركة كنموذج لتعز�ز تنافس�ة المؤسسات من خالل تبني حوكمة المسؤول�ة : ثان�ا

 االجتماع�ة
هو مفهوم  valeur partagée)( المشتركة ق�مةال :Porter et Kramer حسب المشتركة الق�مة وذجنم -1

: اإلستراتیج�ة والمجتمع" لنظام أعمال طرحته ألول مرة مجلة جامعة هارفارد بیزنسر�في وفي مقالة �عنوان
�مقال  2011 �المفهوم في ینایرو�عدها توسعت ". العالقة بین المیزة التنافس�ة والمسؤول�ة االجتماع�ة للشركات

كتبهم ا�كلبورتر "  إعادة تعر�ف الرأسمال�ة ودور المؤسسات في المجتمع: إیجاد الق�م المشتركة" متا�ع �عنوان
، وقد عرفها على أنها الس�اسات والممارسات العمل�ة التي 14الرائدة في االستراتیج�ات التنافس�ة ومارك كر�مر

سن في نفس الوقت في الشروط االقتصاد�ة واالجتماع�ة للمجتمعات التي تمارس تعزز تنافس�ة المؤسسة وتح
كما تعرف أ�ضا على إنها عمل�ة خلق ق�مة اقتصاد�ة من خالل ق�مة اجتماع�ة وهذا  فیها المؤسسة النشاط.

في المجتمع.   �مثل احدي القوى الدافعة إلنتاج�ة واإلبداع والنمو والطر�قة الوحیدة السترجاع المؤسسة لشرعیتها
كما ال تعبر الق�مة المشتركة عن الق�ام ألعمال الخیر�ة لصالح المجتمع وٕانما ت�حث عن تحقیق األر�اح من 
خالل حل مشاكل المجتمع وهذا ما �مثل أعلى مستوى الرأسمال�ة حیث تسمح الق�مة المشتركة بتطور الق�مة 

 .15�شكل أسرعالمشتركة بتطور المجتمعات �شكل أفضل ونمو المؤسسات 
�مكن ، و الحكم المسند إلیها من قبل األطراف ذات المصلحة الموجهة �األساس إلیهمالمشتركة  تعكس الق�مة

لهذا الحكم أن ین�ع من الرضا أو من تجنب األع�اء، وذلك ت�عا للمعاییر التي �ضعونها والتطلعات التي 
عندما �صل معدل العائد المحقق على رؤوس �شمل ذلك خلق الق�مة للمساهمین،  أن�سعون إلیها، و�مكن 

من  .األموال التي قاموا بتوظ�فها إلى المعدل المطلوب، أو خلق الق�مة للمستهلك من خالل التوجه االستهالكي
خلق الق�مة المشتركة تكون ضمن�ة داخل نشاط كل مؤسسة، انطالقا  أنخالل هذه الفكرة �مكننا أن نفترض 

 .16اع تطلعات األطراف ذات المصلحة التي تكون مت�اینةمن سعي هذه األخیرة إلش�
: �مكن للمؤسسات خلق فرص لق�مة مشتركة مع مجتمعاتها أو بیئة آل�ات تطبیق الق�مة المشتركة -2

 :عملها بثالث طرق 
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 مكن للشركات تلب�ة االحت�اجات االجتماع�ة في حین تخدم األسواق : إعادة تصور منتجاتها وأسواقها�
أفضل بینما تجاهد للوصول إلى أسواق جدیدة أو عن طر�ق تخف�ض التكالیف من خالل القائمة �شكل 

 .االبتكار
 مكن للمؤسسات تحسین النوع�ة والكم�ة، والتكلفة، والموثوق�ة : إعادة تعر�ف اإلنتاج�ة في سلسلة الق�مة�

ساس�ة ودفع عجلة التنم�ة للمدخالت وللتوز�ع في حین تعمل �صفة هادئة على االهتمام �الموارد الطب�ع�ة األ
، هنا إعادة النظر في طر�قة استغالل سلسلة الق�مة على مستوى 17و�تطلب األمر.االقتصاد�ة واالجتماع�ة

عمل�ات النقل وقنوات التوز�ع والخدمات المكملة كما �عاد تصم�م النظام اللوج�ستي لخفض مسافات النقل 
 وت�س�ط عمل�ات المناولة.

 ال �مكن للشركات أن تعمل في عزلة عن مح�طها، فهي تتأثر : ع�ة المدعمةبناء العناقید الصنا
�المؤسسات الناشطة في الصناعة والبنى التحت�ة المساعدة كالعناقید الصناع�ة الموجودة والتركیز الصناعي 

 یدالعناق أو الصناع�ة التجمعات یتحظ وقدللمؤسسات واله�اكل اللوجست�ة والنشاطات المرت�طة وغیر ذلك.
 حیث العالم، دول مختلف في التنمو�ة الس�اسات واضعي لدى متزاید �قبول األخیرة السنوات في الصناع�ة

 وارفع المتاحة الموارد من نصیبها والمتوسطة الصغیرة والمشروعات الصناعات إلعطاء البرامج هذه تسعى
 وقت في الصناعات هذه لكل نتاجاإل قاعدة وتنو�ع لتنم�ة تتطلع إنها الق�مة،كما وخلق أداءها مستوى  من

 بین التنافس س�اق في وضعها یتم اقتصاد�ة ظاهرة" :هي الصناع�ة العناقید فإن" Porter بورتر" وحسب. واحد
 و�ضیف، 18"مختلفة اقتصاد�ة مزا�ا على للحصول الوقت نفس في وتتعاون  تتنافس التي الشركات من العدید

 في المنتجین من لش�كة تركیز:"هي الصناع�ة العناقید فإن ،" Sennett سینیت"وSimmie"  يس�م" من كل
 انظمة نوضح یلي ما وفي 19".السوق  نفسظروف تحت وتعمل مشتركة قواسم تر�طها واحدة جغراف�ة منطقة

 .المؤسسات بین المشتركة الق�مة خلق مدى یبرز بدوره والذي الصناعي العنقود في التكامل
 في العنقود الصناعي أنظمة التكامل:  02الشكل رقم 

 

، األكاد�م�ة م في االقتصاد الجزائري .و.دمحم طرشي، العناقید الصناع�ة كمدخل لتعز�ز مكانة المؤسسات صالمصدر: 
جانفي 2، 13العدد  (الجهة الصادرة غیر متوفرة)، للدراسات االجتماع�ة واإلنسان�ة، قسم العلوم االقتصاد�ة والقانون�ة،

 .8، ص.2015
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: تتعلق الق�مة المشتركة بخلق ق�مة اقتصاد�ة الق�مة المشتركة في تحقیق تنافس�ة المؤسساتاثر خلق  -3
وفي نفس الوقت ق�مة اجتماع�ة، أي ان االستثمار في تنافس�ة المؤسسة في المدى الطو�ل مرت�ط �قدرة على 

 ل الموالي:تحقیق الق�مة االجتماع�ة وهو الهدف من خلق الق�مة المشتركة كما هو موضح في الشك
 خلق الق�مة المشتركة وتنافس�ة المؤسسة :03الشكل رقم 

 
 
 
 
 

 .09ص ،مرجع سابقإسحاق خرشي  المصدر:
 

 : 20) استراتیج�ة لخلق الق�مة المشتركة، تتم وفق ار�ع خطوات هي Porter et Kramerوضع كل من( 
 التعر�ف �المشاكل االجتماع�ة المستهدفة؛ 
 ار؛تطو�ر ملف القرار االستثم 
 متا�عة التطورات؛ 
 ق�اس النتائج وال�حث عن فرص خلق الق�مة المشتركة؛ 
 

 ثالثا : اشكال�ة خلق الق�مة المشتركة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وعالقتها �التنم�ة المستدامة

 مفهوم المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات.  -1
جتماع�ة للمؤسسات، و�التالي �مكن أن نحاول إعطاء لم تجدر اإلشارة إلى تعر�ف محدد للمسؤول�ة اال       

عدة تعار�ف مختلفة من شأنها أن تز�ل الغموض على هذا المصطلح، ومن بین التعار�ف نوضحها في 
 اآلتي:   

 تعار�ف حول المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات:
 في والمساهمة المشاكل مواجهة يف للم�ادرة الذاتي المؤسسة اهتمام إلى للمؤسسات االجتماع�ة المسؤول�ة تشیر -

Fأفضل و�یئة مجتمع خلق في المساهمة في للمؤسسات الذاتي والتطوع تمع،لمجا تطو�ر

21. 
 التي حضار�ة اجتماع�ة التزامات لها مؤسسات تت�عها استراتیج�ات هي للمؤسسات االجتماع�ة المسؤول�ة -

 من مقنع مستوى  تولید إلى �اإلضافة النادرة، والخدمات السلع وتوز�ع إنتاج من االقتصاد�ة الدوال تتجاوز
 . F22 أسهمها لحملة األر�اح

 المحدد هو والعوائد األر�اح في نمو وتحقیق االقتصادي ال�عد جانب إلى واألخالقي االجتماعي ال�عد هي -
 وظروف ومستوى  نوع�ة وتحسین المجتمع�ة التنم�ة �متطل�ات الدائم التزامه خالل من األعمال قطاع لسلوك
 المجتمع ألفراد الح�اة

F

23 . 
 األمد �عیدة التزامات �شكل األهداف على مركزة أخالق�ة اعت�ارات إلى تستند أنها على Robbins و�عرفها -

Fالمجتمع في صورتها �عزز �ما المؤسسة بها تفي

24. 

 ةق القيمة االقتصادية       خلق القيمة املشرتكة       خلق القيمة االجتماعيخل

 املؤسسة يف املدى الطويل االستثمار يف املال      الطويل    االستثمار يف التنافسية             االستثمار يف التنافسية على املدى     

 والبيئية  االجتماعي والبيئـــــــــياالهداف االجتماعية 
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 "عناصرها وأ�عادها" أهم�ة المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
تعار�ف المختلفة للمسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات، �مكن التطرق في هذا العنصر إلى من خالل ال    

 أهمیتها وعناصرها وأ�عادها كما یلي:
 أهم�ة المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات:

�التالي تم االجتهاد للوصول إلى و ، لهذا المصطلح المؤسسة تبني حول متعارضة نظر وجهات هناك        
 مزا�ا عدة ، ولتحقیقللمؤسسات ومفیدة مهمة عمل�ة تمثل معینة حدودذات  االجتماع�ة المسؤول�ة ن �كو  عام اتفاق

 :25یلي وتتمثل أهمیتها ف�ما والمؤسسة والدولة للمجتمع �النس�ة
 :للدولة لنس�ةأوال: المسؤول�ة االجتماع�ة �ا

 العادلة المساهمة هم�ة�أ مؤسساتال وعي �سبب الدولة عوائد تعظ�م إلى البیئ�ة لمسؤول�ة االلتزام یؤدي -

 .االجتماع�ة التكالیف تحمل في الصح�حةو 
 .واالجتماع�ة الثقاف�ة الصح�ة، مهامها أداء سبیل في الدولة تتحملها التي األع�اء تخفیف -
 .وغیرها ال�طالة على والقضاء التكنولوجي التطور في المساهمة -

 :للمجتمع لنس�ةثان�ا: المسؤول�ة االجتماع�ة �ا

 .األفراد مستوى  على االجتماعي والوعي التثقیف دة�از  من انطالقا لتنم�ة االرتقاء -
 .للمجتمع المقدمة الخدمات نوع�ة تحسین -
 االجتماع�ة المسؤول�ة جوهر وهو الفرص تكافؤ مبدأ وس�ادة العدالة من نوع لتوفر نتیجة االجتماعي االستقرار -

 .للمؤسسة
 .المصلحة ذات الفئات ومختلف المؤسسات بین امالت االندماج هم�ة�أ الوعي د�اازد -

 :ؤسسةللم لنس�ةثالثا: المسؤول�ة االجتماع�ة �ا

 .والعمال العمالء لدى وخاصة تمعلمجا في المؤسسة صورة تحسین -
 .تمعلمجا حاجات في الحاصلة التغیرات مع فعاال �اتجاو  االجتماع�ة المسؤول�ة تمثل -
 والترا�ط التعاون  روح �عث إلى تؤدي كما العمل، مناخ تحسین للمؤسسة ةاالجتماع� لمسؤول�ة االلتزام شأن من -

 .األطراف مختلف بین
 عناصر المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:

 :      26هناك العدید من عناصر المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات نذكر من بینها        
 تساعد أعمال من الفهم یتطل�ه وما االهتمام �مل�ه ما عمل في اآلخر�ن مع ردالف اشتراك بها �قصد أوال: المشاركة:

على  رفاهیتها، والمحافظة وتحقیق أهدافها، إلى والوصول مشكالتهم، وحل حاجاتها، إش�اع على الجماعة
 استمرارها.

 الذي االرت�اط ذلك كبیرة، أم صغیرة الفرد، إلیها ینتمي التي �الجماعة العاطفي االرت�اط �ه و�قصدثان�ا: االهتمام: 

 إلى یؤدي ظرف �أي تصاب أن من والخوف أهدافها، و�لوغها وتماسكها تقدمها استمرار على الحرص یخالطه

 .تفككها أو إضعافها
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 و�قصد ،ألفعاله االجتماعي للمغزى  الفرد فهم والثاني للجماعة، الفرد فهم األول شقین، إلى ینقسم هوثالثا: الفهم: 

 ومنظماتها لمؤسساتها وفهم ناح�ة، من الحاضرة حالتها في للجماعة فهمه أي للجماعة، الفرد فهم ألولا �الشق

 ألفعاله، االجتماعي للمغزى  الفرد فهم وهو الفهم، من الثاني الشق أما، وتار�خها الثقافي ووضعها وق�مها وعاداتها

 أو فعل ألي االجتماع�ة الق�مة �فهم أي، الجماعة على قراراتهو  وتصرفاته أفعاله أثار الفرد یدرك أن �ه فالمقصود

 .عنه �صدر اجتماعي تصرف
 أ�عاد المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:

 تتمثل أ�عاد المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات ف�ما یلي:         
�عات الموحدة في إطار تنظ�مي على وهي تخص االلتزامات القانون�ة وجملة التشر أوال: المسؤول�ة القانون�ة: 
 . 27المؤسسة احترامه والتقید �ه

 الصح�حة، �األعمال تلتزم وأن أخالق�ة، أسس على مبن�ة ةؤسسالم تكون  أن �معنىثان�ا: المسؤول�ة األخالق�ة: 

 .28اآلخر�ن إیذاء عن تمتنع وأن
 جیدة ونوع�ات معقولة بتكلفة ق�مةال ذات والخدمات السلع إنتاج یتمحیث ثالثا: المسؤول�ة االقتصاد�ة: 

 والعاملین المال رأس أصحاب مساهماتو  مختلف اتبتعو�ض الكاف�ة واألر�اح العوائد ةؤسسالم فتحقق، للمجتمع

 �ضر ال �ما التكنولوجي التطور من واالستفادة والحرة العادلة المنافسة م�ادئ إلىهذه المسؤول�ة  ستندتو ، وغیرهم
 .29�المجتمع والبیئة

 خالل من إنساني، �شكل فیها ت�ادر ة،ؤسسللم ملزمة غیر طوع�ة م�ادرات إلى شیرتا�عا: المسؤول�ة اإلنسان�ة: ر 

 إدارة تتوخى وال ،وغیرها كالش�اب �ه الخاصة الفئات أو تمعالمج لعموم م�اشر �شكل �العمل ترت�ط تدر�ب ال برامج

 .30السوق�ة الحصة أو ألر�احا بز�ادة الم�اشر الرت�اطها األنشطة هذه من اتؤسسالم
 على والقضاء اتهومنتجا اتهعمل�ا على المترت�ة البیئ�ة اآلثار تراعي أن للمؤسسة البدخامسا: المسؤول�ة البیئ�ة: 

 الممارسات وتقلیل ،المتاحة الموارد من واإلنتاج�ة الكفاءة من قدر أقصى وتحقیق والنفا�ات، السامة ن�عاثاتاإل

 البیئ�ة الجوانب جم�ع تعي أن المؤسسة وعلى ،الموارد ذهبه القادمة واألج�ال ال�الد تمتع لىع سل�ا تؤثر قد التي

 علیهایجب  كما ا،تهمنتجا وتصن�ع اتهخدما وتقد�م ا،تهنشاطا تأد�ة في الصلة ذات الم�اشرة وغیر الم�اشرة

، البیئي ألدائها الفعال التحسین من كنلتتم المتمیز، األثر ذات البیئ�ة الجوانب تلك لمعرفة معینة معاییر استخدام
 .316ابه ومعمول وموثقة مثبتة شاملة، تكون  أن نفسها المؤسسة قبل من المحددة المعاییر تلك على الواجب ومن

 32المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسة بین "االستراتیج�ة" و "المؤسسات�ة" -2

من العالقات بین مختلف األطراف ذات اجتماع�ا یز�د و�حسن  تبّني المنظمة (عموما) لسلوٍك مسؤولٍ 
 33المصلحة، و�قّلل من المخاطر، وهذه النتائج كفیلة لجعل المسؤول�ة االجتماع�ة ذات ق�مة استراتیج�ة.

 ثالثة أ�عاد أساس�ة:34RSEللمسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسة
 المجتمع المدني؛ �عد مجتمعي، من خالل االهتمام �العالقات مع الز�ائن، الموردین، ومختلف فعال�ات -
�عد اجتماعي، قائم على مكافحة كافة أشكال اإلقصاء والتهم�ش واالست�عاد، تحسین ظروف "العمل"،  -

 وٕادارة الوظائف؛
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�عد بیئي، أساسي لمكافحة التجاوزات المسّب�ة للتغیرات المناخ�ة، التركیز على االستغالل العقالني  -
 بیولوجي.(االقتصادي) للموارد، واالهتمام �التنوع ال

تم تطو�ر المفهوم �شكل كبیر (تبني عدة معاییر وم�ادئ لألمم المتحدة، منظمة التنم�ة  2011 -2010منذ 
والتعاون االقتصادي، واللجنة األورو��ة)، حیث تجاوزت المسؤول�ة االجتماع�ة األ�عاد السا�قة وأص�حت 

ع، فهي ُتعنى �حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد، مرتكزة حول التحكم �اآلثار التي تخّلفها الشركات على المجتم
 35حما�ة المستهلكین وكل المجتمعات المهمشة.

على أنها محاولة من المؤسسات لشرعنة أنشطتها مقابل ما تتسبب ف�ه من تكلفة RSEو�التالي �مكن تعر�ف 
 اجتماع�ة و�یئ�ة، خاصة في ظل حراك المجتمع المدني، إّنها:

 ابتكار مؤسساتي؛ -
 من خالله عدة أطراف ذات مصلحة؛ تتفاعل -
 .36عمل"-�مثل رد فعل على الضغط الممارس من قبل مال�ة األسواق، لتعدیل العالقة "رأسمال -

وحتى ال تأخذ األنشطة االجتماع�ة، كجزء من األداء االجتماعي للشركات، صفة المــنّْ والتبرع أو النشاط 
مة البد من توفیر بن�ة مؤسسات�ة أصیلة داخل منظومة الخیري التقلیدي الظرفي والمؤقت، و�غ�ة االستدا

األعمال، كما یجب دمج المسؤول�ة االجتماع�ة �استراتیج�ة عمل الشركات، الشيء الذي ینتج عنه خلق ق�مة 
 إذا للمسؤول�ة االجتماع�ة �عدان:37اجتماع�ة لمجمل النشاط.

 "المسؤول�ة االجتماع�ة ذات ال�عد المؤسساتيRSE-Institution التي تعكس قدرة األجهزة والقوانین "
 والتشر�عات على خلق توافق اجتماعي وفق إرادة س�اس�ة (البن�ة أو اله�كل)؛

 "المسؤول�ة االجتماع�ة ذات ال�عد االستراتیجيRSE-Stratégie التي ترت�ط �اله�كل المؤسساتي الداعم "
توافق اجتماعي، من خالل اإلنتاج المسؤول للعمل�ة اإلنتاج�ة، هي ذات �عد اقتصادي قادر بدوره على خلق 

Fاجتماع�ا، الذي یجمع بین استراتیج�ة ال�حث عن األر�اح وال�حث عن المزا�ا التنافس�ة.

38 
إن ال�عد االستراتیجي بإمكانه التطور من خالل إیجاد أدوات جدیدة لحوكمة المنظمات ف�ما بینها، على 

ى ال�عد المؤسساتي للمسؤول�ة االجتماع�ة، الشكل التالي یختصر مستوى سالسل الق�مة اإلجمال�ة �االعتماد عل
هذه الحالة من االعتماد المت�ادل بین ال�عدین المؤسساتي واالستراتیجي لتأس�س نظام متكامل للمسؤول�ة 
االجتماع�ة. إن تعر�ف تلك المسؤول�ة �استخدام فكرة "الطوع�ة أو اإلراد�ة" ر�ما یجد منطقه من خالل تكامل 

ذین ال�عدین، ألن األجهزة المؤسسات�ة المنظمة لوحدها تخلق نوعا من المسؤول�ة االجتماع�ة الفوق�ة (تنتفي ه
اإلرادة لصالح سلطة القانون)، وعل�ه البد من أن تسهم األطر المؤسسات�ة في دعم عمل�ة إنتاج�ة ال تسّوق 

 االجتماعي والبیئي.لذاتها فقط على أساس السعر، بل على أساس الجودة ذات ال�عدین 
إن المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسة ل�ست برنامجا إنسان�ا أو اجتماع�ا، إنما هي نهج إداري، حیث هي جزء 

(من ناح�ة قانون�ة)، تتقّبلها المؤسسة كجزء من أنشطتها  39طوع�ة وغیر إلزام�ة من استراتیج�ة المؤسسة، إنها
 40ل�ة تشارك�ة إذ تسهم في خلق الق�مة االجتماع�ة.األساس�ة التشغیل�ة واالستراتیج�ة، وهي عم

: �عتبر خلق الق�مة وتحقیق االجتماع�ة المسؤول�ة �فضل والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تنافس�ة تعظ�م -3
ومن هنا تبلورت فكرة وجوب تذكیر هذه  ،اكبر ر�ح ممكن هاجس كل مؤسسة مهما كان نشاطها او جحمها ج
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ماع�ة واألخالق�ة، حتى ال �كون تحقیق الر�ح راجعا عن معامالت غیر أخالق�ة المؤسسات �مسؤول�اتها االجت
أو غیر قانون�ة كتشغیل األطفال واإلخالل �المساواة في األجور وظروف العمل، والحرمان من الحقوق 

ام األساس�ة للفرد. كما أن الدور الذي تلع�ه المؤسسات كمصدر للثورة وتولید فرص العمل �حتم علیها الق�
 بواج�اتها االجتماع�ة والبیئ�ة

 :عكس الواقع أن خلق الق�مة أهم�ة خلق الق�مة لتحقیق المصلحة العامة للمؤسسة وتعظ�م تنافسیتها�
والنتائج الملموسة ذات الطا�ع المادي یؤدي غال�ا إلى إهمال العاملین في المؤسسة والذین لهم عالقات أقل 

المؤسسة أن تهتم �القلب أكثر من اهتمامها �المنطق المالي منطق�ة مع المؤسسة، من أجل ذلك على 
واالقتصادي ف�كون الهدف هو خلق الق�مة والنتائج غیر الماد�ة التي �مكن أن تترجم إلى منافع ماد�ة مر�حة 

 41للمؤسسة. ومن هذه المهام ذات الطا�ع نذكر: 
مل ووضع نظام ق�مي ینسجم مع نظام خلق الرا�ط االجتماعي بین المؤسسة والعامل من خالل تحفیز العا -

 الق�م لدى المؤسسة؛
 توض�ح الهدف من وراء العمل وتجنید هؤالء العمال من خالل تحدید هو�ة موحدة للمؤسسة؛ -
 توحید رؤ�ة بین المؤسسة والعاملین فیها لیوجه العاملون طموحاتهم نحو تحقیق أهداف المؤسسة؛ -
 تطو�ر اإلفراد العاملین وتحسن كفاءتهم. -

وقد أشار الكثیر من االقتصادیین إلى أن النمو االقتصادي وتحقیق االستدامة ل�س له ق�مة إال إذا ارتكز على 
أخالق�ات تمنح الغا�ات ال�شر�ة أهم�ة وأولو�ة مطلقة، إذن في االقتصاد یجب أن �كون في خدمة اإلنسان 

ري، فالمؤسسة ال �مكنها أن تتطور طو�ال والغا�ة االقتصاد�ة للمؤسسة ال تتجرد من هدفها االجتماعي وال�ش
 في مجتمع عرضة لإلساءات ذات الطا�ع االجتماعي. 

وق�ام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بدورها االجتماعي �ضمن إلى حد ما دعم جم�ع أفراد المجتمع ألهدافها 
له مس�قا، عالوة على ورسالتها التنمو�ة واالعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفق ما خطط 

المساهمة في سد احت�اجات المجامع ومتطل�اته المع�ش�ة الضرور�ة إضافة إلى خلق فرص عمل جدیدة من 
 خالل إقامة مشار�ع خیر�ة واجتماع�ة ذات طا�ع تنموي. وهناك حق�قتان مهمتان هما: 

 هي أساس�ة لها،فالضغوط  القضا�ا االجتماع�ة ل�ست منفصلة كثیرا عن الشغل الشاغل للمؤسسة �قدر ما
االجتماع�ة �مكن ان تكون كمؤشرات م�كرة على العوامل الجوهر�ة لتحقیق الر�ح�ة، وأسلوب الق�مة السهم�ة 
من شأنه أن �عود المدیرون إلى التركیز �صورة م�الغة على تحسین األداء قصیر األجل لشركاتهم متجاهلین 

 تماعي واالقتصادي معاعلى المدى الطو�ل.  الفرص والقضا�ا وخلق الق�مة �المفهوم االج
  الحاجة إلى معالجة القضا�ا األخالق�ة أص�حت ضرورة حتم�ة، فإذا أحجمت المؤسسة عن المشاركة في

النقاشات الواسعة المتعلقة �سلوكها فعلى األرجح أنها ستواجه نقدا متصاعدا �شأن نشاطاتها، وتواجه خطرا 
 ة كما قد یتأثر مح�طها االستراتیجي سل�ا.أكبر للتورط في الس�اسة المحل�

  : الجانب األخالقي لألعمـال ل�س المسؤول�ة االجتماع�ة ودورها فیتطور میزة تنافس�ة ذات �عد أخالقي
فقط صورة إل�ضاح ما هو سیئ وما هو جید كما �عرف في التقید الفلسفي، ولكنه أ�ضـا وسیلة للتسییر الجید 

ق�ات في األعمال یلهم و�زود المؤسسة بنفس ینتج عنه آثار ر�ح�ة في الجـانب للمؤسسة، فال�حث عن األخال
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االقتصادي، كما أن احترام قواعد اللع�ة الصح�حة والمتوازنة �شكل متین لشرعیـة المؤسسة، كما أن تطبیق 
زا�اها األخالقیـات في میدان األعمال یوجد الترا�ط في المؤسسة. و�مكن للمؤسسة بخلق الق�مة وتطو�ر م

 التنافس�ة وفقا لما یلي :
 من المعلوم أن دور المسؤول�ة االجتماع�ة في خلق التوازن في العالقة بین المؤسسة والعاملین فیها :

الثقة بین اإلدارة والعاملین لها عالقة م�اشرة بز�ادة إنتاج�ة العامل، فالموظف الذي �علم أن إدارة مؤسسته 
عمله، ولكن عندما �شعر �العكس، أي أن إدارة مؤسسته ال تفي بوعودها  ستقدر مجهوداته فانه یتفانى في

للعاملین وال تقوم �مسؤولیتها تجاههم على أكمل وجه فان هذا األمر �عتبر غیر محفز له على تطو�ر العمل 
ت اإلدارة ، و�ذلك فان التزام المدیر�ن �احترام حقوق العامل إلى جانب احترام أخالق�اةواإلبداع وز�ادة الكفاء

كالصدق واألمانة والعدل والوفاء مع العاملین یؤدي إلى ثقة العاملین في اإلدارة وهذا بدوره یؤدي إلى تحفیزهم 
على العمل. و�ذلك نقول أن احترام المسؤول�ة االجتماع�ة تجاه العاملین من شأنه أن �شكل میزة تنافس�ة 

 42للمؤسسة، �حیث:
لتجدید واالبتكار في المؤسسة خاصة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، �عتبر العنصر ال�شري أهم خالق ل -

 فالرضا الوظ�في للعامل من شأنه أن یجعله مبدعا �سخر كل طاقاته لخدمة مؤسسته؛
إذا لم تدفع أخالق�ات اإلدارة �العامل إلى االبتكار والتجدید فهي على األقل لن تجعله �فكر في تبني  -

 تنظ�م رسمي معادي لإلدارة؛ موقف سلبي عن مؤسسته أو خلق
اعت�ار العامل في قلب اهتمامات المؤسسة ول�س مجرد أداة ألداء المهام، وفهم ترق�اته وتحسین وضعه  -

االجتماعي له أثر م�اشر على فعال�ة المؤسسة، ومنحه االستقالل�ة والمسؤول�ة واشراكه في اتخاذ القرارات 
 ي على وضع�ة عیر منتظرة دون الرجوع إلى إطراف أخرى؛یجعله قادرا على التفاعل ورد الفعل الفور 

تبني المسؤول�ة االجتماع�ة من طرف المؤسسات تجاه العاملین تعتبر �مثا�ة مركز استقطاب للكفاءات  -
 ال�شر�ة في سوق العمل.

 تعتبر هذه الشر�حة من المجتمع: توثیق الصلة مع العمالء �فضل احترام المسؤول�ة االجتماع�ة اتجاههم 
ذات أهم�ة كبیرة لكل المنظمات بدون استثناء،فمن خالل األداء االجتماعي وخلق المنفعة االجتماع�ة الموجه 
لهذه الشر�حة  كتقد�م المنتجات �أسعار ونوع�ات مناس�ة، واإلعالن لهم �كل صدق وأمانة وتقد�م منتجات 

ام المنتج، والتزام المنظمات �معالجة صد�قة لهم وأمینة، �اإلضافة إلى تقد�م إرشادات واضحة �شأن استخد
األضرار التي تحدث �عد الب�ع وتطو�ر مستمر للمنتجات ؛ �اإلضافة إلى االلتزام األخالقي �عدم خرق قواعد 
العمل مثل االحتكار �ساهم بتعز�ز مكانة المؤسسة في السوق و�التالي خلق مزا�ا تنافس�ة عن غیرها من 

رص المؤسسة على الوفاء �كل التزاماتها تجاهه خاصة تلك االلتزامات ذات المؤسسات. فإذا تبین للز�ون ح
 43الطا�ع االجتماعي فان هذا �عني ما یلي: 

 ؛وجود انط�اع ذهني ایجابي عن المؤسسة لدى العمیل و�التالي تفضیل منتجاتها -
ملة األخالق�ة التي س�قوم العمالء �الدعا�ة المجان�ة لتلك المؤسسة عندما یتحدثون مع نظرائهم عن المعا -

 ؛تقدمها هذه المؤسسة، وتجدهم یتحاكون عن مواقف جیدة حدثت لهم عند تعامله مع تلك المؤسسة
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س�كون من ال�سر أن تحصل المؤسسة على رأي العمالء عند محاولة تطو�ر خدماتها ألن العمالء  -
 �شعرون بنوع من الوالء لتلك المؤسسة.

 ینظر إلى العالقة ما بین الموردین ومنظمات األعمال على موردینأهم�ة االلتزام االجتماعي تجاه ال :
أنها عالقة مصالح مت�ادلة، لذلك یتوقع الموردون أن تحترم منظمات األعمال تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة 

ت التي �مكن تلخ�صها �االستمرار في التور�د لمدة طو�لة وخاصة ل�عض أنواع المواد األول�ة الالزمة للعمل�ا
اإلنتاج�ة، وأسعار عادلة ومقبولة للمواد المجهزة لمنظمات األعمال �اإلضافة إلى تسدید االلتزامات، والصدق 
في التعامل، وتدر�ب الموردین على مختلف طرق تطو�ر العمل، وكل هذا �عود �أثر مهم على أداء المؤسسة. 

تؤخر سداد مستحقاتهم �غیر حق أو  أما عندما تتعامل المؤسسة �أسلوب غیر أخالقي مع الموردین كأن
تعطیهم وعود كاذ�ة فان العالقة بین الطرفین تكون مبن�ة على المكسب السر�ع. فالمورد ال �ضمن تعامله مع 
المؤسسة مرة أخرى ف�حاول الحصول على أعلى مقابل للمعاملة الحال�ة و�قدم الخدمة �أقل تكلفة وهو ما قد 

مورد ال �كترث برضا تلك المؤسسة عنه في المدى ال�عید ألن عالقته بها قد ینتج عنه انخفاض الجودة ألن ال
ال تمتد كثیرا، وال تستط�ع تلك المؤسسة أن تطلب من الموردین ما تطل�ه المؤسسات األخرى التي لدیها عالقة 

تور�د أو تعاون طو�لة األجل معهم و�التالي فلن تجد العون من الموردین لتطو�ر المنتج أو تقلیل وقت ال
 تطو�ر طر�قة العمل

 تعد فئة المساهمین فئة مهمة من الثمار التي تجنیها المؤسسة من التزامها االجتماعي تجاه المساهمین :
أصحاب المصالح المستفیدین من نشاط المنظمة، ففي معظم المؤسسات �عد خلق الق�مة للمساهم في قائمة 

سهم شركة فانه یدرس موقفها المالي من حیث المكسب االهتمامات، فعندما �فكر المستثمر في شراء أ
والخسارة. وتكمن مسؤول�ة المنظمة تجاههم إذا في تحقیق أقصى ر�ح، تعظ�م ق�مة السهم، ز�ادة حجم 
المب�عات، �اإلضافة إلى حما�ة أصول المنظمة وموجوداتها. وهذا ال یتحقق إال إذا كانت ملتزمة اجتماع�ا 

صادقة �مكن االعتماد علیها، أما المؤسسة التي تخدع المستثمر�ن بتقد�م ب�انات مال�ة فتكون قوائمها المال�ة 
كاذ�ة فانه �قلل من فرص جذب المساهمین والمستثمر�ن وهو �قلل من فرص توسع المؤسسة وٕادخال منتجات 

 .  44جدیدة أو دخول أسواق جدیدة
  :النس�ة لمنظمات األعمال شر�حة مهمة إذ  �عتبر المجتمعأهم�ة المسؤول�ة االجتماع�ة تجاه المجتمع�

تتطلع إلى تجسید متانة العالقات معه وتعز�زها، األمر الذي یتطلب منها مضاعفة نشاطاتها تجاهه، من 
خالل بذل المز�د من الرفاه�ة العامة. والتي تشمل: المساهمة في دعم البن�ة التحت�ة، إنشاء الجسور 

شكلة ال�طالة، دعم �عض األنشطة مثل األند�ة الترفیه�ة، احترام العادات والحدائق، المساهمة في الحد من م
والتقالید، دعم مؤسسات المجتمع المدني، تقد�م العون لذوي االحت�اجات الخاصة من خالل تقد�م الدعم 

ینظر  المادي لهم، هذا �اإلضافة إلى الدعم المتواصل للمراكز العلم�ة كمراكز ال�حوث والمستشف�ات. وعادة ما
إلى مسؤول�ة المنظمة تجاه المجتمع المحلي من زوا�ا مختلفة، فقد تشمل رعا�ة األعمال الخیر�ة، الر�اضة 

 والفن، التعل�م وتدر�ب المؤسسات، وٕاقامة المشار�ع المحل�ة ذات الطا�ع التنموي.
 یخص الجوانب البیئ�ة : لقد أعید التركیز في أدب�ات المسؤول�ة االجتماع�ة ف�ما المؤسسات وحما�ة البیئة

خاصة المؤسسات التي تمارس نشاطات تؤثر على سالمة البیئة، إن المسؤول�ة االجتماع�ة تضم أنظمة البیئة 
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المفروضة ذات�ا أي ضمن فلسفة المنظمة، والتقار�ر البیئ�ة للمنظمة، وهذا لتجنب قوى الضغط ودعاة حما�ة 
ستمرارها هو في واقع األمر میزة لها. وأخیرا فان ما �مكن أن البیئة ولتضمین االستمرار�ة، فما كان طر�قة ال

نخلص إل�ه هو أن أخالق�ات األعمال في الواقع المعاصر لم تعد تعترف �مقولة "الغا�ة تبرر الوسیلة" بل 
أص�حت الوسیلة لتحقیق الر�ح للمؤسسة مهمة وموضوعة تحت األنظار لذلك فان خلق میزة تنافس�ة تدعم 

 لعمل في المؤسسة هو أمر البد منه.أخالق�ات ا
 Schmitt et) في نموذج لخلق الق�مة المشتركة في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: نموذج اقتراح  -4

Bayard،2003) نجد ان مفهوم "الق�مة" معرف من خالل الحكم الذي �صدره المجتمع على منفعة الخدمات
كل الممارسات التي تقوم بها في عة للق�مة یتم إدراج یتم اقتراح مقار�ة موسحیث التي تعرضها المؤسسة. 

فكرة  . وتدعمالمؤسسة والتي من الممكن أن تؤثر على واحٍد من األطراف ذات المصلحة أو على عدد منها
 Schmitt etلـ خلق الق�مة المشتركة الممتدة إلى مختلف األطراف ذات المصلحة في نموذج خلق الق�مة 

Bayard. 
خلق الق�مة یتناسب ومالئم لخصوص�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة انطالقا من فكرة ه�منة هذا النموذج ل

المالك وتصوره على ما ینتظره كل كرف دو مصلحة من ناح�ة، وعلى القرارات المتعلقة بتبني ا�ة  –المسیر 
المقار�ة التي فان  (Schmitt et Bayard،2003) مساعي نحو المسؤول�ة االجتماع�ة. و�عیدا عن نموذج 

نقترحها حول خلق الق�مة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتقاطع مع عدة نظر�ات، ف�مكن االستناد الى نظر�ة 
اللذان اسسا نموذجا �شرح خلق الق�مة من  Schmitt et Bayard). على عكس 1األطراف ذات المصلحة (

حة ( غیر الز�ون ). على هذا المستوى �مكن المنتج، فنفتح المجال اما تطلعات األطراف األخرى ذات المصل
 Porter etان نجد نقاط التقاطع التي تظهر فكرة الت�ع�ة المت�ادلة بین المؤسسة والمجتمع والتي وصفها 

Kramer  2006سنة 
 :الخالصة 

 مأص�حت القضا�ا االجتماع�ة الیوم تشكل أهم�ة قصوى �النس�ة للمؤسسات، واص�ح االعتماد وااللتزا 
مسؤول�ة االجتماع�ة ضرورة حتم�ة �مكن من خاللها تحقیق االستدامة وخلق المزا�ا التنافس�ة. كما ان هذا �ال

االجتماعي لخلق  يالتوجه ال ین�ع فقط من أهم�ة خلق الق�مة االقتصاد�ة بل یتعدى الى ابراز الدور اإلیجاب
. وقد اضحى هذا 2006سنة  Porter et Kramerالمنفعة االجتماع�ة. هذا المفهوم الجدید الذي جاء �ه كل 

النموذج ال �عنى فقط �المؤسسات الكبیرة بل تعدى تطب�قه الى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. من  نختتم 
 هذه الدراسة �مجموعة من النتائج والتوص�ات نلخصها في ما یلي :

 جتماعي ودعمت األنشطة �مكن للمؤسسة ان تحقق أر�احا على المدى ال�عید كلما زادت من دورها اال
 االجتماع�ة واسهمت في حل المشاكل االجتماع�ة.

 أنشطتها وتدعم تمارس عندما التنافس�ة میزتها من وتعزز سمعة األعمال منظمات تكتسب أن �مكن 
 .غیرها من أكثر بنسب االجتماعي الدور ذات للشركات األر�اح ز�ادة الدراسات أثبتت فقد االجتماع�ة،
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 قبل من و�قین قناعة هناك تكون  وأن المجتمع، نحو االجتماع�ة ول�ةؤ المس �قض�ة المنظمة إ�مان ضرورة 
 هذا أهم�ة حول �الموظفین انتهاء التنفیذیین، �مدیر�ها مروراً  الشركات، أصحاب من ابتداء فیها ولؤ مس كل

 .الدور
 منفعة االجتماع�ة.�مثل نموذج الق�م المشتركة مفهوم جدید �سمح بتحقیق الق�مة االقتصاد�ة وال 
  سمح نموذج خلق الق�مة المشتركة �حل المشاكل االجتماع�ة والبیئ�ة الى تساهم في تحسین تنافس�ة�

 المؤسسة على المدى المتوسط والطو�ل.
 االعمال �الفائدة على كل من المجتمع وتنافس�ة  ت�عود ادماج األهداف االجتماع�ة والبیئ�ة في استراتیج�ا

لى عكس المقار�ة التقلید�ة التي ترى وجود تناقض عند محاولة الر�ط بین االعمال المؤسسة، وهذا ع
االقتصاد�ة والمجتمع على اعت�ار ان مراعاة المؤسسة لل�عد االجتماعي �مثل تكلفة اقتصاد�ة تخفض من 

 األر�اح.
 تصادياالق النشاط في لمساهمتها واهتمام تطور من والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تعرفه ما مع 

 مختلف في االجتماع�ة المسؤول�ة وممارسة بتبني الكبیرة المنظمات من كغیرها مطال�ة فهي واالجتماعي،
 .اونشاطاته اعمالها

هناك عالقة بین تبني المسؤول�ة االجتماع�ة وخلق الق�مة المشتركة، كما انه �عتمد ادماج المسؤول�ة 
ها، وعلى خصوص�ة التسییر االستراتیجي لخلق الق�مة االجتماع�ة على قدرة هذه المؤسسات �االلتزام ب

 .االقتصاد�ة والمنفعة االجتماع�ة
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Paris – Dauphine 
3-  Le défi de la GRH dans un environnement Création de valeur, Op cit 
4-  Le défi de la GRH dans un environnement Création de valeur 
www.hrone.lu/spip/IMG/pdf/0301_Wacheux-4.pdf Frédéric Wacheux, Professeur des Universités, 
Paris – Dauphine 
5-  Actifs intellectuels et création de valeur http://www.oecd.org/dataoecd/30/34/38313204.pdf 
6-  Actifs intellectuels et création de valeur, Op cit 
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 42مجلة العلوم االنسان�ة، العدد  "،تقی�م مقای�س االداء من منظور خلق الق�مة للمساهم"هشام �حري،  - 9
 .90، مجلد ب، ص 2014د�سمبر 

10- Rappaport, «Creating shareholder value : the new standard for business performance », 
the free press, macMillan, 1998. 
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الدور المحوري لتسییر الموارد ال�شر�ة في خلق الق�م لجم�ع األطراف االخذة"، مجلة  " هاشمي ع�ا�سة، - 11

 .106، جامعة دمحم خ�ضر �سكرة،  ص 2008أ�حاث اقتصاد�ة وٕادار�ة، العدد الثالث جوان 
 .107ع، ص: نفس المرج - 12
 .107نفس المرجع، ص:  - 13

14https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D9
%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9 

نحو نموذج جدید ألعمال الشركات االقتصاد�ة الجزائر�ة لخلق الق�مة والمنفعة إسحاق خرشي،"  -15
"،  الملتقى الدولي الثالث عشر حول دور المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات  ة انموذج مقترحاالجتماع�

 06، ص 2016نوفمبر  15-14الصغیرة والمتوسطة في تدع�م استراتیج�ة التنم�ة المستدامة، یومي 
16 - Arnaud Gautieret AncaBadea etLa RSE, une source de création de valeur partagée en PME  : 
étude exploratoire dans la régionRhône-Alpes,Article June2013 ,P 15. 

 .08، ص: إسحاق خرشي - 17
تجر�ة  -شوقي ج�اري وحمزة العوادي، قراءات في التجارب الدول�ة الرائدة لالستراتیج�ة العناقید الصناع�ة - 18

درة ، المجلة الجزائر�ة للعولمة والس�اسات االقتصاد�ة، (الجهة الصا-إ�طال�ا الثالثة ووادي السیل�كون نموذجین
 .37، ص2012، 03غیر متوفرة)، العدد 

 .37، صنفس المرجع - 19
20 Geneviéve Roy-Lemieux, « La création de valeur partagée », Master 2 Professionnel en 
Gestion d’entreprise et Affaires internationales, université de paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013,P 
36 . 

دار المسیرة، عمان، األردن،  ،1طعید الجعیدي وآخرون، نظم المعلومات في الرقا�ة والتدقیق،  عمر  -21
 .186، ص:2011

منیر إبراه�م هندي، الفكر الحدیث في التحلیل المالي وتقی�م األداء، مدخل حوكمة الشركات، المكتب  - 22
 .20، ص:2009العر�ي الحدیث، اإلسكندر�ة، مصر، 

ل حماد،حوكمة الشركات شركات قطاع عام وخاص ومصارف (المفاه�م، الم�ادئ، طارق عبد العا -23
 .25، ص: 2008-2007، الدر الجامع�ة، مصر، 2طالتجارب، المتطل�ات)، 

، دار وائل للنشر 1طاهر محسن منصور الغالي وصالح مهدي محسن العامري، اإلدارة واألعمال، ط -24
 . 90، ص: 2007والتوز�ع، 

دمحم الشحات، إدارة محافظة األوراق المال�ة في ظل حوكمة الشركات، كل�ة التجارة، جامعة  نظیر ر�اض - 25
 .307، ص: 2007المنصورة، مصر، 

حمزة العر�ي ومروة بوقدوم، الحوكمة كآل�ة لتفعیل المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -26
الملتقى الدولي الثالث عشر حول: دور المسؤول�ة  وتحق�قها للتنم�ة المستدامة، مداخلة ضمن فعل�ات

 -الواقع والرهانات–االجتماع�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تدع�م إستراتیج�ة التنم�ة المستدامة 
 .  08ص: ، 2015/2016

https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Arnaud+Gautier
https://hal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Anca+Badea
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 لومللع الثالث ،لمؤتمرالمؤسسات حوكمة تفعیل في االجتماع�ة المسؤول�ة دور العمري، وجمیلة زرقون  دمحم -27

 والعلوم كل�ة االقتصاد الناشئة، األسواق تجر�ة االجتماع�ة والمسؤول�ة الشركات حاكم�ة حول والمصرف�ة المال�ة

 .:94 ص ،2013 أفر�ل18 .األردن،  الیرموك، جامعة اإلدار�ة،
فاطمة الزهراء طـاهري. ع�سـاوي سـهام، دور حوكمـة الشـركات فـي رفـع مـن كفـاءة السـوق المـالي، مداخلـة  -28

، 2012مـاي 7 -6في الملتقى الوطني حول: حوكمة الشركات كآل�ة للحد من الفساد المالي واإلداري، یومي: 
 .8جامعة �سكرة، ص: 

 وتنشـ�ط تفعیـل فـي اإلسـالم�ة والصـنادیق اجتماع�ـا المسـؤول االسـتثمار قمان،أهم�ـة ومصـطفى بـراق دمحم -29

 .3:،ص2011 ورقلة، والحكومات،جامعة المتمیز األداء ولح الدولي النام�ة،الملتقى للبلدان المال�ة األسواق
رسالن خضور، المسئول�ة االجتماع�ة لقطاع األعمال، ندوة الثالثاء االقتصاد�ة الرا�عة والعشـرون، حـول:  -30

، 2011أفر�ــل  25/26التنم�ــة االقتصــاد�ة واالجتماع�ــة فــي ســور�ة، كل�ــة االقتصــاد، جامعــة دمشــق، یــومي: 
 .04ص: 

ي مســعود. إدر�ــس خالــد، بتصــرف "دور حوكمــة الشــركات فــي تحقیــق شــفاف�ة المعلومــات المحاســب�ة صــد�ق -31
لترشید قرار االستثمار"، مداخلة �ملتقى الحوكمة المحاسب�ة للمؤسسـة واقـع ورهانـات وآفـاق، جامعـة أم البـواقي، 

 .14:، ص2010د�سمبر  8 -7یومي: 
لمسؤول�ة االجتماع�ة من قبل منظمات المجتمع المدني، لالستفاضة في مختلف التعر�فات المقترحة ل -32

 منظمات القطاع الخاص، منظمات دول�ة، أنظر:
كشف الب�انات المتعلقة بتأثیر الشركات على المجتمع، االتجاهات والقضا�ا الراهنة، مؤتمر األمم المتحدة 

 2004 للتجارة والتنم�ة،
33-performance sociale et performance financière : Etat de l’art, 20ème conférence de l’AIMS, 
Nantes, 2011 
34-RSE : Responsabilité sociétale des entreprises 
35 -Jacquemot, P. (2010). La responsabilité sociale et environnementale des entreprises françaises 
en Afrique, enjeux, pratiques, et recommandations, guide pratique, CIAN. 
36 - Bodet, C. et Lamarche, T. (2007) – La responsabilité sociale des entreprises comme innovation 
institutionnelle. Une lecture régulationniste, revue de la régulation (en ligne),  juin 2007, consulté 
le 11/08/2017, http://regulation.revues.org/1283 
37  - Servet, J-M. (2008). Inclusion financière et responsabilité sociale : productions de plus-values 
financières et de valeurs sociales en microfinance, revue tiers monde, Genève, pp 11.12. 
38 - Bodet, C. et Lamarche, T. (2016) – La RSE entre institution du capitalisme et stratégie 
productive : une grille de lecture, Economie et institutions (en ligne), juin 2016, consulté le 
11/08/2017, http://ei.revues.org/5738 

"الطوع�ة" هي جزء أساسي من تعر�ف المسؤول�ة االجتماع�ة للمؤسسات، خاصة التعر�ف الرسمي الذي 39
 تتبناه غالب�ة المنظمات الدول�ة.

). المسؤول�ة المجتمع�ة ومؤشرات االستدامة، منشور في مجلة الدراسات المال�ة 2016عماد سعد (40
، عدد خاص عن المؤتمر الدولي العلمي األول للمسؤول�ة 2ـ العدد 24، المجلد 24والمصرف�ة، السنة 

 .38االجتماع�ة، قطر، ص 
41Jean-Christophe Lepissier, « Manager : une responsabilité sociale », Editions Liaisons, paris; 
2001, pp : 26-28 

http://regulation.revues.org/1283
http://ei.revues.org/5738
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 .�التصرف 12، صمرجع سابق�ا�ا عبد القادر و وهی�ة مقدم، 42
 �التصرف. 13، صنفسه جعالمر 43
دور المسؤول�ة االجتماع�ة في تحقیق المیزة التنافس�ة لمنظمات األعمال (دراسة حالة مؤسسة ،منصف شرفي44
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 المحل�ة التنم�ة� في الجزائر للنهوضالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تدابیر دعم 
 

 جامعة خم�س مل�انة. أستاذ محاضر  ب             بهوري نبیل
 جامعة المد�ة  ر  أ          أستاذ محاض معوشي ع�ماد    

 المركز الجامعي �الب�ض  أستاذ مساعد أ  حك�م نشاد       

 
  مقدمة:

�عتبر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسیلة فعالة في تحقیق التنم�ة المحل�ة، وهذا لما لها من   
 االقتصاد�ةعدد األنشطة في جم�ع أقال�م الدولة مما �ساعد على ت التوسعخصائص ومزا�ا تؤهلها على 

المختلفة، كما أن تدع�م هذا النوع من المؤسسات من شأنه أن یخلق مناصب شغل متنوعة و�قلل من ال�طالة 
 .االقتصاد�ةو�التالي یجند كل األفراد في المجتمع لتحقیق التنم�ة 

عم هذا النوع من وفي هذا اإلطار قامت السلطات العموم�ة في الجزائر �اتخاذ جملة من اإلجراءات لد
الماد�ة، التنظ�م�ة والتشر�ع�ة، كما قامت بإنشاء ه�اكل تدع�م هذه المؤسسات  النواحيالمؤسسات، من 

، ومن بین هذه الهیئات نجد الوكالة الوطن�ة لدعم وتشغیل االقتصاديوتأهیلها في مختلف قطاعات النشاط 
للش�اب ال�طال وذالك من خالل دراسة  ماراالستثالش�اب، حیث تعمل هذه األخیرة على تسهیل عمل�ات 

المشار�ع المقدمة من طرف هؤالء الش�اب وتقی�مها �اإلضافة إلى تمو�لها، من خالل هذه الورقة ال�حث�ة 
نحاول رصد أهم التدابیر المتخذة من طرف الجزائر لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �اإلضافة إلى إبراز 

التي تعمل بدورها على  المحل�ة االستثمار�ةفي تمو�ل وترق�ة المشار�ع  ساتهذه المؤس الدور الذي تلع�ه
 والجهو�ة.التكر�س التنم�ة المحل�ة 

 كما یلي: إشكال�ة ال�حثمما سبق �مكن طرح   
وما هي التدابیر المتخذة من ما هو دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم التنم�ة المحل�ة        

 ؟لدعمها الدولة الجزائر�ة
 لإلجا�ة على هذه اإلشكال�ة نقسم ال�حث إلى ثالثة محاور أساس�ة:

 . المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مفهوم ): 1(  المحور •
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كأداة للتنم�ة المحل�ة ): 2(  المحور •
 آل�ات دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر.):  3(  المحور •
 

 م المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أوال. مفهو 
لقد أص�ح من الصعب إیجاد تعر�ف موحد لهذا النوع من المؤسسات إذ یختلف من دولة إلى أخرى،اعتمادا    

على مع�اري الحجم لعدد العمال أو رأس المال، فما یبدو مؤسسة صغیرة أو متوسطة في بلد متطور قد �كون 
 صح�ح. والعكس يمصنف كمؤسسة كبیرة في بلد نام
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 تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:   1-1
"المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي وحدات تنتج وتوزع سلع وخدمات  تعر�ف منظمة العمل الدول�ة: .1

وتتألف غال�ا من منتجین مستقلین �عملون �مالهم الخاص في المناطق الحضر�ة في البلدان النام�ة، و�عضها 
العائلة، و�عضهم �ستأجر عماال وحرفیین و�عضها �عمل برأس مال ثابت، �عتمد �عتمد على العمل من داخل 

على عائد منخفض، وعادة ما تكسب دخوال غیر منتظمة و تهيء فرص عمل غیر مستقرة، و�ضیف هذا 
التعر�ف  �أنها قطاع غیر رسمي �معنى أنها منشأة ل�ست مسجلة لدى األجهزة الحكوم�ة أو اإلحصائ�ات 

 ل�ا".الرسم�ة غا
اإلدارة وأن  استقالل�ةإن هذه المشروعات هي التي تعتمد على  األمر�ك�ة: االقتصاد�ةتعر�ف لجنة التنم�ة  .2

�كون المدیر هو مالك المشروع وتتشكل من مجموعة من األفراد ومحل�ة النشأة، �حیث �كون أصحاب 
 المشروع قاطنین في منطقة المشروع" .

 : 1یلي ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب هذا اإلتحاد كما" تعر  تعر�ف اإلتحاد األورو�ي : .3
  عمال . 9-1المؤسسات الصغیرة جدا من 
  عامال . 99-10المؤسسات الصغیرة من 
  عامال . 499-100المؤسسات المتوسطة من 
 مع�ارا �عتبر والذي العمال عدد مع�ار �استخدام والمتوسطة الصغیرة المنشآت �عرف: الدولي البنك .4

 .عامل50 من اقل توظف التي المنشآت تلك �أنها: ئ�امبد
-10عمال �المشروعات المتناه�ة الصغر والتي بها مابین 10و�صنف المشروعات التي �عمل بها أقل من 

  .2عامل فهي مصنفة كمؤسسات متوسطة100-50عامل تعتبر مؤسسات صغیرة، وما بین  50
 رع الجزائري تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة وفقا للمش .5

 الجزائر، في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لقطاع واضح تعر�ف غ�اب نسجل العالم، دول مختلف غرار على   

 بهذا العموم�ة السلطات اهتمام هامش وعلى رسم�ة غیر الشأن هذا في تمت التي المحاوالت كل كانت حیث

 والموافق ه1422 رمضان 27 في المؤرخ  01-18 قمر  القانون  صدر حیث  الجزائر المشرع طر�ق عن كانت .القطاع

 القانوني التعر�ف وهو المتوسطة، الصغیرة المؤسسات لترق�ة التوجیهي القانون  المتضمن م 2001 سنة د�سمبر 12
 مهما والمتوسطة الصغیرة المؤسسة تعرف أنفا إل�ه المشار القانون  من الرا�عة المادة فحسب للجزائر، والرسمي

 :التي الخدمات أو / و السلع إنتاج مؤسسة �أنها القانون�ة هاطب�عت كانت
 .شخص 250 إلى 1 من تشغل - 
 .دج ملیون 500 من اقل السنو�ة إیراداتها أن أو دج مل�ار 2 من أقل السنوي  أعمالها رقم -
 .االستقالل�ة معاییر تستوفي -

 إلى 50 بین ما تشغل مؤسسة �أنها متوسطةال المؤسسة تعر�ف إلى القانون  نفس من الخامسة المادة أشارت كما

 ملیون  500 و 100 بین ما إیراداتها تكون  أن أو دج مل�ار2و ملیون  200 بین ما أعمالها رقم �كون  و عامال 250

  .3دج
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 وال شخصا 49 إلى 10 بین ما تشغل مؤسسة �أنها الصغیرة المؤسسة فتعرف القانون  ذات من السادسة المادة أما

 .4دج ملیون  100 السنو�ة إیراداتها مجموع یتجاوز ال أو دج ملیون  مائتي السنوي  عمالهاأ  رقم یتجاوز
 

 : تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب المشرع الجزائري 01جدول 

 عدد العمال صنف المؤسسة
 رقم األعمال

 (ملیون د. ج.)
 مجموع المیزان�ة
 (ملیون د. ج.)

 مؤسسة مصغرة
Micro entreprise 

 10اقل من  20اقل من  9إلى  1من 

 مؤسسة صغیرة
Petite entreprise 

 100إلى  11من  200إلى  21من  49إلى  10من 

 مؤسسة متوسطة
 Moyenne entreprise 

 500إلى  101من  2000إلى  201من  250إلى  50من 

واالجتماع�ة" مجلة العلوم سام�ة عز�ز "مساهمة المؤسسات الثغیرة والمتوسطة في التنم�ة االقتصاد�ة المصدر: 
 .88، الجزائر، ص2011، جوان 2واالجتماع�ة، جامعة ورقلة، العدد  اإلنسان�ة

 
 خصائص المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:  1-2

 تتمیز هذه المؤسسات �الخصائص التال�ة: 
تمد على وتع محل�ا،فهي ال تتطلب أمواال كبیرة إلنشائها والتمو�ل غال�ا ما �كون  إنشائها:سهولة  -

 في الكثیر من األح�ان. استیرادهامستلزمات إنتاج�ة محل�ة أ�ضا ال تتطلب 
تستخدم تلك المؤسسات تكنولوج�ا أقل، تناسب ظروفها المحل�ة ونقصد بذلك أنها ال تتطلب تكنولوج�ا  -

 مستوردة.معقدة أو 
 ل تكال�فها منخفضة.ال تتطلب مساحات كبیرة إلقامتها بل تستغل مساحات وتجهیزات �س�طة، مما یجع -
تتمیز �المرونة في أعمالها وعمل�اتها ومنتجاتها �ما �مكن تعدیلها وفقا للظروف المتاحة والمح�طة  -

 �المؤسسة 
تعمل على إحداث التوز�ع المتوازن للسكان بین الر�ف والمدینة وذلك من خالل توطین الصناعة في  -

 المناطق الر�ف�ة.
 محدودة.مستو�ات إشراف  ه�كلها التنظ�مي �س�ط �عتمد على -
 للقرارات. اتخاذهاتستخدم نظام معلوماتي غیر معقد یتالءم مع نظام  -

 ثان�ا. المؤسسات الصغیرة  والمتوسطة كأداة للتنم�ة المحل�ة:
 الوطني: االقتصادالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في أهم�ة  2-1
الوطني  واالقتصادالعالمي �صفة عامة  اداالقتصالصغیرة والمتوسطة أهم�ة �الغة في  تحتل المؤسسات  

لكل دول العالم، فهي تعتبر المحرك  االقتصادي�صفة خاصة  ألنها تشكل أهم عناصر ومكونات النشاط 
، والتي توفر قاعدة صناع�ة و�ن�ة تحت�ة واسعة وركیزة أساس�ة لتحقیق االقتصادياألساسي للتنم�ة والتطور 
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بهذه المشار�ع الصغیرة  االهتمامالتي أدت إلى األس�اب ونجد من بین  واالجتماع�ة االقتصاد�ةالتنم�ة 
 والمتوسطة:  

وعدم قدرة  االستثمار�ةخاصة في الدول النام�ة، و�التالي ضعف القدرات المال�ة:األوضاع  انه�ار .1
 یر المشروعات الكبیرة وهدر الموارد.یوال�قاء نظرا لضعف تس االستمرارالمؤسسات الكبیرة على 

: والتي جاءت ببرنامج التحو�ل اله�كلي مثل الخوصصة، التي قد نعتبرها  العالم�ة االقتصاد�ةتحوالت ال .2
�أنها كانت السبب و العامل األساسي الذي أدى إلى ضرورة تنم�ة وتطو�ر تلك المؤسسات، وذلك كله في 

 .5إطار الدور المتزاید للقطاع الخاص
 :االقتصاد�ةفي تحقیق التنم�ة  المؤسسات الصغیرة و المتوسطةدور   2-2

الدول فإن دورها �ظهر �شكل جلي وواضح  اقتصاد�اتنظرا لألهم�ة ال�الغة التي تحتلها هذه المؤسسات في 
 التال�ة:وأساسي و�مكن حصر هذا الدور في النقاط 

 :االقتصاديالدور  2-2-1
 �مكن تلخ�ص هذا الدور في النقاط التال�ة:

 تكنولوج�ا قلیلة رأس المال، كث�فة العمل. ستعمالامن خالل  تثمین قوة العمل: -
وذلك بجمع أموال مختلفة المصادر، إذ بإمكان هذه المؤسسات أن تنشأ من طرف تعبئة الموارد المال�ة: -

العائالت واألسر و�التالي تجم�ع تلك األموال، أو كأن �قوم أحد األشخاص أو العمال المهرة مع مجموعة من 
على مدخراتهم، و�التالي تشكیل طاقات إضاف�ة، تمكنهم من إبراز  �االعتمادحدات إنتاج�ة العاملین بتكو�ن و 

 المال�ة ووحدتهم. استقاللیتهمكفاءاتهم و المحافظة على 
لضمان السیر الحسن للعمل،  و�استمراروذلك من خالل تجسید نظام رقابي فعال  رفع إنتاج�ة العامل: -

 ظرا لصغر حجم هذه المؤسسات.وكذلك الس�طرة على سیر العمل ن
�مكن أن نلمسه من خالل مساهمة القطاع الخاص بنس�ة معینة من اإلیرادات  الداخلي:خلق الناتج الخام  -

 الداخلي.في الناتج الخام 
: تقوم هذه المؤسسات كغیرها من المؤسسات بجم�ع عمل�ات الم�ادالت التجار�ة من ترق�ة التجارة الخارج�ة -

 .رادواستیتصدیر 
 ، وتوفیر مستلزمات المؤسسات الكبرى �المواد األول�ة.توفیر متطل�ات السوق من السلع والخدمات -

في ظل التطورات الراهنة، وأمام إنفتاح حما�ة الطا�ع الصناعي المحلي من منافسة المنتوج الخارجي:  -
الجمرك�ة، أص�حت هناك منافسة  األسواق العالم�ة وتحر�ر التجارة ورفع الرقا�ة الجمرك�ة وٕالغاء الرسوم

خارج�ة للمنتوجات والتي تؤثر على المنتوجات المحل�ة، لذلك فإن هذه المؤسسات تعمل على حما�ة منتوجاتها 
عن طر�ق مراق�ة الجودة، والتحكم في التكالیف ومحاولة خلق میزة تنافس�ة لمواجهة تلك المنافسة، و�التالي إذا 

 ك تستط�ع حما�ة المنتوجات المحل�ة.المواجهة فإنها بذل استطاعت
 :االجتماعيالدور  2-2-2
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، و�مكن االجتماعيتعمل هذه المؤسسات على تحقیق التوازن الجهوي وٕاحداث تطورات على المستوى    
لهذه المؤسسات في النقاط التال�ة: القضاء على ال�طالة من خالل توفیر مناصب  االجتماعيحصر الدور 

 شغل .
وح الر�في: وذلك من خالل إنشاء �عض المشار�ع في المناطق الر�ف�ة أو النائ�ة، و�التالي الحد من ظاهرة النز 

الصغیرة والمتوسطة تقر�ب مناصب الشغل من سكان تلك المناطق الر�ف�ة وفي هذا الصدد �مكن للمؤسسات 
 یلي:أن تحقق ما 

  االجتماع�ةالقضاء على اآلفات. 
 .تحسین مستوى المع�شة في الر�ف 
 األمثل للطاقات الماد�ة وال�شر�ة. غاللاالست 
 األمثل للموارد المحل�ة. االستغالل  
 دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنم�ة المحل�ة: 2-3

 التنم�ة المحل�ة عموما   2-3-1
ة، وذلك ظهر هذا المفهوم في �حر الستین�ات على إثر النقاشات التي تعالت حول تهیئة وٕاعداد إقل�م الدول   

 بین الجهات والمناطق المختلفة للبلد الواحد. االختاللمن أجل تخفیف حدة 
ولقد كان العالم القروي الحقل األول لتطبیق المفهوم، لكنه الیوم تجاوز حدود القر�ة إلى المدن خصوصا في  

  .األح�اء
الشعبي والحكومي لالرتقاء �مستوى  والتنم�ة المحل�ة عمل�ة �مكن بواسطتها تحقیق التعاون الفعال بین المجهود

التجمعات والوحدات المحل�ة اقتصاد�ا واجتماع�ا وثقاف�ا من منظور تحسین نوع�ة الح�اة لسكان تلك 
التجمعات المحل�ة في أي مستوى من مستو�ات اإلدارة المحل�ة في منظومة شاملة ومتكاملة، إنها عمل�ة تغییر 

س�ق�ة لحاج�ات المجتمع المحلي، وتتأسس على المشاركة الفاعلة تتم �شكل قاعدي من األسفل تعطي األ
ات الع�ش و االندماج و الشراكة لمختلف الموارد المحل�ة وكل ذلك في سبیل الوصول إلى الرفع من مستو�

 .6الحرك�ةو 
هي الق�ام �مجموعة من العمل�ات، والنشاطات الوظ�ف�ة، والتي تهدف إلى  تعر�ف التنم�ة المحل�ة: 2-3-2

وض في كافة المجاالت المكونة للمجتمع المحلي، وتعرف أ�ضًا، �أنها: دعم سلوك األفراد، وصقل النه
مهاراتهم حتى یتمكنوا من تطو�ر أنفسهم، مما ینعكس إیجاب�ًا على مجتمعهم، و�ؤدي إلى نموه في العدید من 

 القطاعات المحل�ة المؤسس�ة، والتعل�م�ة، وغیرها. 
محل�ة �عد من األمور االجتماع�ة القد�مة، والتي حرصت أغلب دول العالم على إن االهتمام �التنم�ة ال

متا�عتها، والتأكد من تطب�قها �شكل صح�ح، لذلك قامت العدید من الحكومات بإنشاء مدیر�ات خاصة �التنم�ة 
ة األفراد، المحل�ة، تت�ع لوزارات تعمل في مجال التنم�ة، والشؤون االجتماع�ة، من أجل متا�عة طب�عة ح�ا

والوقوف عند السلب�ات، أو المشكالت المجتمع�ة، والعمل على اقتراح حلول لها، تساهم في التقلیل من تأثیرها 
 .7على المجتمع، أو عالجها �شكل كلي
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تتمیز التنم�ة المحل�ة �مجموعة من الخصائص، وهي: تعتبر التنم�ة  خصائص التنم�ة المحل�ة:  2-3-3
نها تشمل كافة مكونات المجتمع، وال تلغي وجود أي عنصر من عناصره. تساهم المحل�ة عمل�ة شاملة؛ إذ إ

في تطو�ر المجتمع؛ إذ إنها تعتمد على مجموعة من االستراتیج�ات، والخطط التي تهدف إلى تحسین 
ا األوضاع المع�ش�ة، والتعل�م�ة في المجتمع. تهدف التنم�ة المحل�ة إلى االستفادة من كافة الموارد؛ إذ إنه

تسعى إلى جعل الموارد األول�ة وسیلة من الوسائل التي توفر الكفا�ة الذات�ة ألفراد المجتمع، وتحول جزءًا منها 
ل�ص�ح من أجزاء التجارة المحل�ة، والخارج�ة ل�عود �الفائدة على المجتمع كامًال. تسعى لتوفیر كافة الخدمات 

 .8ا، وقطاعات عامة، وغیرهاألساس�ة لألفراد، من وسائل نقل، ومؤسسات تعل�م�ة
توجد مجموعة من الوظائف تقوم بها التنم�ة المحل�ة، ومنها: التعاون مع  وظائف التنم�ة المحل�ة:  2-3-4

القطاعات الفعالة في المجتمع المحلي، والذي �ساهم في دعم مكونات التنم�ة المحل�ة، وتزو�دها �الوسائل 
استحداث مجموعة من النظم االجتماع�ة، والتي تعمل على  األول�ة للمحافظة على استمرار�ة نمو المجتمع.

تحلیل طب�عة ح�اة عینة من األفراد في المجتمع المحلي، والتعرف على ك�ف�ة تفاعلهم مع كافة الظروف 
المح�طة بهم، من أجل تقی�م أوضاعهم داخل المجتمع. التقلیل من المركز�ة، فتحرص التنم�ة المحل�ة على 

ات، ومؤسسات المجتمع المحلي في النهوض �التنم�ة المحل�ة، والحرص على تطبیق كافة تفعیل دور البلد�
الوظائف المرت�طة بها. تفعیل دور المشاركة الشعب�ة؛ إذ إن دور المواطنین داخل المجتمع المحلي ال �عتمد 

عن طر�ق نظام  فقط على الق�ام �الوظائف، والمهن بل على التفاعل الشعبي مع األمور الخاصة بهم، سواءً 
 .9االنتخا�ات، أو مجلس البرلمان

لقد أدركت معظم الدول النام�ة والمنضمات  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لدعم التنم�ة المحل�ة: 2-3-5
، المحلي االقتصادفي تنش�ط حرك�ة  الدول�ة في اآلونة األخیرة أهم�ة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

ت دورًا هامًا في التنم�ة المحل�ة لما لها من خصائص ومزا�ا تؤهلها للتوسع في جم�ع حیث تؤدي هذه المؤسسا
لى نمو متوازن وٕازالة إالمختلفة، وهذا یؤدي بدوره  االقتصاد�ةأقال�م الدولة مما �ساعد على تعدد األنشطة 

بها منضمة التعاون  الفوارق الجهو�ة أو تدنیتها، ولقد أشارت الكثیر من الدراسات وخاصة تلك التي قامت
حول العالقة بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتنم�ة المحل�ة، إلى أن تدع�م  االقتصاد�ةوالتنم�ة 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من شأنه أن یخلق تنم�ة محل�ة ذات�ة تعتمد على الموارد والطاقات المحل�ة، 
 :10یلي فعاًال في التنم�ة المحل�ة وذالك عن طر�ق ما لذالك فإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تلعب دوراً 

تعد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إحدى تدع�م دور المشاركة الوطن�ة في تنم�ة االقتصاد القومي:  -أ
وسائل تدع�م المشاركة الوطن�ة في تنم�ة االقتصاد ألنها تعتمد على رؤوس األموال الوطن�ة ومدخرات صغار 

ار فیها، كما أنها ال تجذب رؤوس األموال األجنب�ة، ومن ثم فإنها تعد من الوسائل التي المدخر�ن لالستثم
ترفع من مستوى مشاركة أفراد المجتمع في التنم�ة وتساهم في إعداد الوطنیین الصناعیین وتكو�ن مجتمع 

 صناعي من الحرفیین.
صغیرة والمتوسطة مشكلة ال�طالة تواجه المؤسسات المحار�ة أنماط السلوك االجتماعي غیر السوي:  -ب

وتحول دون  ،وتحاول إیجاد فرص تكو�ن فئات من أفراد المجتمع تعاني من عدم توافر فرص عمل لهم
توجههم نحو ممارسة أنماط سلوك�ة غیر سو�ة ینتج عنها العدید من ظواهر االنحراف والفساد االجتماعي، 
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ل الصب�ة واألطفال كمساعدین في �عض األعمال، وتستط�ع هذه المؤسسات وخاصة الحرف�ة منها استغال
�شكل ال یتنافى مع حقوق الطفولة أو �ضر �المجتمع، نظرا للدرجة الكبیرة في تكییف طر�قة مساعدتهم 
الحرف�ة، بدال من توجههم إلى األعمال الشاقة أو إهمالهم اجتماع�ا ألنهم س�عتمدون في كسب قوتهم الیومي 

ارتكاب الجرائم �صورها المختلفة وانس�اقهم في ت�ارات تؤدي إلى خلق فئة من على األعمال المنحرفة و 
 العاطلین المتسببین في نشر الفساد مما �ضر �مقدرات ال�الد االقتصاد�ة واالجتماع�ة.

كما �كمن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المشاركة الوطن�ة في تنم�ة إعداد الصناعیین الوطنیین:  -ج 
لقومي للدول، ألن هذه المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة �مكن أن تنمو �االعتماد على االقتصاد ا

رأس المال الوطني والمدخرات الوطن�ة، وهذا �عني من ناح�ة أخرى ال�عد عن اجتذاب رؤوس األموال 
قادر�ن على  -نسواء حرفیین أو متعلمی-األجنب�ة، ومن ثم �مكن أن تكون أساسا لتكو�ن مجتمع من الوطنیین

بناء مجتمعات صناع�ة جدیدة �االعتماد على التنم�ة الذات�ة، و�اإلضافة إلى ذلك إقامة صناعات كبیرة 
 مستق�ال تحقق الس�طرة الوطن�ة الكاملة من أبناء الوطن على مقدرات �الدهم.

فراد ق�ما تظهر في كما �ظهر دور القطاع في كونه یخلق لدى األتكو�ن نسق متكامل في أداء األعمال:  -د
االنتماء في أداء العمل الحرفي إلى نسق أسري متكامل، وذلك في الحرف التي تمارس في داخل إطار األسرة 
الواحدة، األمر الذي یترتب عل�ه تكو�ن فئة من العمالة المنتجة، والتي تعمل في النسق الواحد، والصناعات 

تقلید�ة أو البیئ�ة، �مكن أن تحقق النسق المتكامل على توسطة خاصة  الحرف�ة منها  أو المالصغیرة وال
مستوى األقال�م المختلفة، وذلك �انتشار هذه الصناعات والمؤسسات في أرجاء الدولة وعلى مستوى المجتمع 
كله، وهذا یؤثر على تنم�ة الصناعات الصغیرة والمتوسطة، �ما یؤدي في النها�ة إلى اقتراح نوع من التطو�ر 

 لق�م المجتمع�ة.في إطار ا
وتظهر أهم�ة هذه الصناعات اجتماع�ا من تطو�ر الصناعات التقلید�ة وتحقق الظواهر االجتماع�ة:  -هـ

خالل تطور الصناعات الصغیرة والمتوسطة والتقلید�ة البدائ�ة وتحولها إلى صناعات حدیثة ومتطورة وذلك 
 من خالل: 

عیین) على تسو�ق المنتجات داخل�ا وخارج�ا والتكامل مع البنوك تنم�ة القدرات الذات�ة لألفراد (حرفیین وصنا-
والجهات المختصة �الصناعات الصغیرة، �اإلضافة إلى التشج�ع على الق�ام بخدمات وأنشطة صناع�ة جدیدة 

 تتماشى مع االقتصاد الحدیث.
لصناعات المنزل�ة، تؤدي إلى تحقیق مجتمعات متطورة من خالل تحول الصناعات التقلید�ة والممثلة في ا-

الصناعات الر�ف�ة الیدو�ة والصناعات البیئ�ة إلى صناعات حدیثة ومتطورة تستخدم أسالیب التكنولوج�ا 
 الحدیثة ت�اعا وذلك نتیجة تفضیلهم للعمل في صناعات حدیثة عن ممارستهم ألنشطة غیر منتجة. 

غیرة والمتوسطة في التنم�ة المحل�ة إال أنه �الرغم من الدور الفعال الذي �قوم �ه قطاع المؤسسات الص    
 :11�عاني من العدید من المشاكل التي جعلت مساهمته في التنم�ة المحل�ة ضع�فة ومن بینها

  ضعف تأطیر ومرافقة المشار�ع الصغیرة مما زاد من نس�ة اختفاء هذه المشار�ع في السنة األولى من
 االنطالق.

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. ضعف فعال�ة الهیئات الداعمة لقطاع 
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  البیروقراط�ة وطول مدة دراسة الملفات المقدمة لمختلف الهیئات مما أدى �الكثیر من الش�اب ال�طال
 اإلحجام عن الق�ام �أي نشاط خاص.

  غیر الرسمي ومنافسته غیر القانون�ة للمؤسسات التي تنشط في اإلطار الرسمي أثر على  االقتصادحجم
 �ة لهذه األخیرة.قدرة التنافس

  غالب�ة البلد�ات ال تملك منطقة نشاط تمكنها من استقطاب استثمارات الخواص في قطاع المؤسسات
الصغیرة والمتوسطة وحتى ال تملك مثل هذه المناطق فهي غیر مستقلة، حولها المستفیدون منها إلى نشاطات 

 أخرى، كما تحولت �عض مناطق النشاط إلى مناطق سكن�ة.
 للمجموعات المحل�ة ال یوفر البیئة المناس�ة التي تسمح بجذب االستثمارات الصغیرة  االقتصادي المح�ط

 وخاصة قلة المرافق الضرور�ة واله�اكل القاعد�ة.
  وجعله مستقط�ًا لالستثمار. االقتصاديضعف موارد البلد�ات المال�ة ال �سمح لها بتهیئة مح�طها 
 ة حال�ًا تجاوزها الزمن وال تشجع الم�ادرات الهادفة إلى وضع برامج القوانین التي تسیر الجماعات المحل�

 للتنم�ة المحل�ة تتماشى مع خصوص�ات كل بلد�ة. 
إن ق�ام تنم�ة محل�ة حق�ق�ة في الجزائر یتطلب من الدولة تحر�ر الجماعات المحل�ة من القرارات الفوق�ة    

البلد�ات على خز�نة الدولة والتوجه نحو  اعتمادیتالشى  وتطبیق مفهوم الالمركز�ة �شكل فعال وصح�ح، و�هذا
ال�حث على موارد ذات�ة محل�ة مما یدعم استغالل هذه الموارد المتاحة محل�ًا عن طر�ق تحسین المح�ط 

في قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تعتبر  االستثماروخاصة  االستثماروتدع�م  االقتصادي
 ة.المحرك الرئ�سي للتنم�

 
 الجزائردعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في آل�ات ثالثا. 

االستثمار في الجزائر �مثا�ة البوا�ة الوطن�ة للولوج إلى عالم االستثمار في  تطو�رتعد الوكالة الوطن�ة     
نشاط الجزائر سواء �النس�ة للش�اب أو المستثمر�ن في القطاع الخاص أو حتى األجانب الراغبین في ممارسة ال

االستثماري في الجزائر، حیث عمدت الدولة الجزائر�ة ومن خالل هذه الوكالة انتهاج س�اسة أكثر انفتاحا على 
نسرد أهم التدابیر المتخذة لدعم المؤسسات الصغیرة  القطاع الخاص �المقارنة مع سنوات سا�قة، وف�ما یلي

 والمتوسطة.
: ولتحقیق هذا المطلب تم اتخاذ مجموعة من صة �األجورواألع�اء الخا االجتماع�ةتخفیف األع�اء  3-1 

 اإلجراءات نذكرها ف�ما یلي:

تشرع في عمل�ات تكو�ن أو رفع  المؤسساتلفائدة  للضمان االجتماعي اإلجمالي االشتراكإعفاء من   -  
لتأمین یتكفل �ه الصندوق الوطني ل االجتماعياإلجمالي في الضمان  االشتراكمستوى عمالها. علما �ان 

 ؛أشهر) 3على ال�طالة خالل فترة قد تصل إلى ثالثة (
% من حصة اشتراكهم في الضمان 20یوظف صاحب العمل طالبي الشغل المستفیدین من تخف�ض -

 ) شهرا ؛12لكل طالب عمل یوظف لمدة تساوي أو أقل من إثناتا عشرة ( االجتماعي
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فیین الذین یوظفون أشخاصا في إطار ترتیب المساعدة تدابیر لفائدة الهیئات المستخدمة والمعلمین الحر  -
٪ 7التي حددت بنس�ة  االجتماعيعلى اإلدماج المهني، حیث تتكفل الدولة �حصة أر�اب العمل في الضمان 

  من الراتب الخام ؛ 
�النس�ة لعمل�ات التوظیف التي  دج،1000 ) سنوات �ق�مة3منح إعانة مال�ة شهر�ة للتشغیل لمدة ثالث ( -

 تقوم بها كل هیئة مستخدمة، عندما یبرم عقد العمل لمدة غیر محددة؛
الناتج عن التخف�ضات و كذا اإلعانة المال�ة  االشتراكتكفل الصندوق الوطني للتأمین على ال�طالة �فارق  -

 للتشغیل؛
 في إطار عقد عمل مدعم لتوظیف ش�اب یخضعون لعقود اإلدماج، لدى :مساهمة الدولة في األجور -

) سنوات �النس�ة لعقود إدماج حاملي 3المؤسسات العموم�ة والخاصة، وتمنح المساهمة خالل ثالث (
) سنة واحدة �النس�ة لعقود التكو�ن من أجل 1) �النس�ة لعقود اإلدماج المهني و(2الشهادات، وسنتین (

 اإلدماج؛
الشغل،  طالبيتوظیف على كل عمل�ة  االجتماعيتخف�ض حصة اشتراك أر�اب العمل في الضمان  -

) إثناتا عشرة شهرا، 12�النس�ة للموظفین إلى یوم اشتراكهم في الضمان االجتماعي، الذین یوظفون لمدة (
الشمال�ة، الهضاب   المسجلین �صفة منتظمة لدى وكاالت التوظیف، هذه اإلعفاءات تقدم حسب المناطق

 تغلون في المنطقة الشمال�ة لل�الد.الذین یوظفون طالبي العمل الذین �ش نالعل�ا والجنوب م
ولتحقیق وتجسید هذا المطلب هناك  :االستثمارتخفیف األع�اء الج�ائ�ة و اإلجراءات المحفزة على  3-2

 مجموعة من اإلجراءات نذكرها ف�ما یلي:
لفائدة المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة  ٪ 15 تخف�ض الضر��ة على أر�اح الشركات بنس�ة -
 من مساعدة صندوق الهضاب العل�ا؛ لالستفادةتواجدة في الوال�ات القابلة الم
لفائدة المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة  ٪20 تخف�ض الضر��ة على أر�اح الشركات بنس�ة -

 من مساعدة صندوق الجنوب؛ لالستفادةالمتواجدة في الوال�ات القابلة 
لفائدة العمل�ات المنجزة بین الشركات األعضاء التا�عة لنفس  المهنياإلعفاء من الرسم على النشاط  -

 مجموعة الشركات، وٕالغاء شرط التحدید المرخص �ه لحسم األع�اء؛
من بدا�ة النشاط لفائدة  اعت�ارا) سنوات، 5( اإلعفاء المؤقت من الضر��ة على أر�اح الشركات لمدة خمس -

 ألدوات المال�ة على مستوى المؤسسات؛شركات رأسمال الخطر وذلك من أجل تطو�ر هذه ا
 االستثماراتعلى  ٪50 تقل�ص الضر��ة على الدخل اإلجمالي والضر��ة على أر�اح الشركات بنس�ة -

 ) سنوات؛5أدرار، إلیزي، تندوف وتمنراست لمدة خمس ( الجنوب التال�ة: المتواجدة في وال�ات
 خاضعة للضر��ة على أر�اح الشركات؛المرخص بها لتحدید األر�اح ال االقتطاعاتتعدیل  - 
إعفاء مؤقت من الضر��ة على أر�اح الشركات أو الضر��ة على الدخل اإلجمالي والرسم على النشاط  - 

المط�قة على القروض البنك�ة  % من نس�ة الفائدة 3سنوات، ومنح تخف�ض قدره  المهني لمدة خمس
 المتعلقة ب�عض الفروع الصناع�ة؛ لالستثمارات

 طاعات الصناع�ة التي لها الحق في االستفادة من األحكام السا�قة هي :الق
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 صناعة الحدید والتعدین، -      
 اللدائن الهیدرول�ك�ة، -      
 الكهر�ائ�ة والكهرومنزل�ة، -      
 الك�م�اء الصناع�ة، الصیدالن�ة -      
 الم�كان�ك وقطاع الس�ارات،  -      
 ،صناعة الطائرات -      
 بناء السفن وٕاصالحها، -      
 التكنولوج�ا المتقدمة، -      
 صناعة األغذ�ة، -      
 النسیج واألل�سة والجلود والمواد ا لمشتقة، -      
 الجلود والمواد المشتقة، -      
 الخشب وصناعة األثاث. -      

خضاع ضر�بي �النس�ة للتجهیزات اإلعفاء من جمع الحقوق الجمرك�ة أو من أي رسم �عادله ومن كل إ  
المتعلقة �ال�حث والتطو�ر التي تم اقتناؤها من السوق المحل�ة أو المستوردة عند إنشاء مصلحة من طرف 

تستفید االستثمارات التي تنجزها مؤسسات القطاع الصناعي في مجال و  الشركة تخص ال�حث والتطو�ر؛
�النس�ة للتجهیزات المتعلقة �ال�حث و التطو�ر التي تم  و�رال�حث والتطو�ر، عند إنشاء مصلحة لل�حث والتط

اقتناؤها من السوق المحل�ة أو المستوردة، من إعفاء من كل الحقوق الجمرك�ة أو من أي رسم �عادله ومن كل 
 المضافة.  إخضاع ضر�بي، وكذلك من الشراء �اإلعفاء من الرسم على الق�مة

 المصدرة: لالستثماراتحفیز�ة تخفیف األع�اء الج�ائ�ة والت 3-3   
ف�ما یخص السلع والخدمات الموجهة للتحو�ل  اإلعفاء من الرسم على الق�مة المضافة والحقوق الجمرك�ة 

�ستفید من نظام الشراء بدون الرسم على الق�مة المضافة �النس�ة للمشتر�ات أو الواردات التي �قوم  والتصدیر؛
في التصن�ع،   تندرج- كانت ءصدیر أو إلى إعادة تصدیرها للدولة، سواللت بها المصدر�ن، والموجهة سواء 

 التغلیف للمنتوجات الموجهة للتصدیر، كذلك للخدمات المتصلة م�اشرة �عمل�ة التصدیر؛ التركیب، التعبئة أو
 تكفل صندوق ترق�ة الصادرات �النفقات المرت�طة بدراسات األسواق الخارج�ة، على المشاركة في المعارض

 للمنتوجات القابلة للتلف؛ )الخارج�ة، تكالیف النقل للتصدیر (جزء منها األسواقوالصالونات، ال�حث عن 

عمل�ات الب�ع  عمل�ات الجال�ة للعملة الصع�ة، وهيلاإلعفاء الدائم من الضر��ة على أر�اح الشركات، �النس�ة ل
 للتصدیر  الموجهة

المضافة �النس�ة للمشتر�ات أو الواردات من   الرسم على الق�مة  ن اإلعفاء من الحقوق الجمرك�ة والشراء بدو - 
 - وتركیب وتغلیف أو تعبئة المنتجات الموجهة  السلع المراد إدراجها في تصن�ع

تقد�م خدمات موجهة للتصدیر. یتم منح هذا اإلعفاء .للتصدیر والخدمات ذات الصلة م�اشرة �عمل�ة التصدیر
 �م، یوتخضع للتق المحقق �العملة اإلعمالعلى أساس نس�ة رقم 

 مجال التمو�ل: تحفیزات في 3-4
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 :إنجاز المشروع، �حیث ال تتجاوز استثمارتت�این وفق كلفة   منح قروض بدون فوائد -
 ) دینار؛2( ملیونيإذا كانت هذه األخیرة أقل أو تساوي  لالستثمارمن الكلفة اإلجمال�ة  25٪  •

 5) دینار وتقل أو تساوي 2( ملیونيذا كانت هذه األخیرة تتجاوز إ لالستثمارمن الكلفة اإلجمال�ة  20٪  •
 مالیین دینار.

أو في   المنجزة في المناطق الخاصة لالستثمارات٪ �النس�ة 22منح قروض بدون فوائد تصل إلى نس�ة  -
  وال�ات الجنوب و الهضاب العل�ا

 ؛لالستثمار٪ من المبلغ اإلجمالي 70منح قرض بنكي ال یتجاوز  -
 ، الذي حدد كاألتياالستثمار�ةمن تخف�ض فوائدها �النس�ة للقروض  لالستفادة�ة القروض البنك�ة قابل -

المنجزة في االستثمارات من النس�ة المدینة المط�قة من قبل البنوك والمؤسسات المال�ة �عنوان   75٪   •
        والصید ال�حري؛ الري قطاعات الفالحة، 

المنجزة في كل  االستثماراتقة من قبل البنوك والمؤسسات المال�ة �عنوان من النس�ة المدینة المط�  50٪  •
التي ینجزها الشخص العاطل عن العمل أو المقاول تقع في  االستثماراتقطاعات النشاط األخرى، إذا كانت 

ة المناطق الخاصة أو في وال�ات الجنوب والهضاب العل�ا، مع اإلشارة إلى أن نسب تخف�ض القروض المذكور 
٪ من النس�ة المدینة المط�قة من قبل البنوك والمؤسسات 75٪ و 90إلى  التواليأعاله، تم رفعها على 

تخف�ض نس�ة الفائدة  المستفیدون من القرض س�حملون سوى الفارق غیر المسیر من نس�ة الفائدة؛ المال�ة؛
 - �ع النشاطإنشاء وتوس-للقروض الممنوحة من قبل البنوك للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 �النس�ة للجزائر، وهران وعنا�ة % 0.25 •
 وال�ات الجنوب و الهضاب العل�ا % 1 •
قابلة للتجدید تحت  مل�ار دینار 100 إمكان�ة التمو�ل على المدى الطو�ل من طرف الخز�نة العموم�ة �ق�مة -

 �لة؛طو  تصرف البنوك العموم�ة لتمكینها من تمو�ل المشار�ع التي �حتاج نضجها إلى فترة

رفع المستوى األقصى للضمان المالي الممنوح من قبل صندوق الضمان للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  -
 ملیون دینار؛ 250إلى  50من 

 على مستوى الوال�ات مكلفة �المساهمة في رأسمال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  االستثمارإنشاء صنادیق  -
الموجه للمؤسسات والصناعات  االستئجارمن خالل تطو�ر ص�غة تعز�ز نظام التمو�ل البنكي التقلیدي،  -

الخاصة �سلع  االستثمارات-الصغیرة والمتوسطة، والتي توفر إطار مالئما مع مزا�ا ج�ائ�ة هامة لتمو�ل
 التجهیز؛

ترمى إلى  اآلل�اتإنشاء شركات مصرف�ة مشتركة لتسییر األصول وتحصیل الدیون، مع اإلشارة إلى أن هذه  -
 - حد من المنازعات حول الدیون، و تفعیل القروض التي تمنح للمستثمر�ن؛ال
خارج قطاع الفالحة في وال�ات الجنوب، �أثر  االقتصاد�ةدعم الخز�نة لفاتورة الكهر�اء بخصوص النشاطات  -

  ؛ 2008رجعى إلى غا�ة أول جانفي 
 :لتصل ق�متها إلى الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك تخف�ض ز�ادة نسب -
 المنجزة في مختلف قطاعات النشاطات، لالستثمارات�النس�ة  %60 -
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المنجزة في مناطق خاصة أو في وال�ات الجنوب والهضاب العل�ا  لالستثمارات�النس�ة  % 80 -
 المنجزة في مختلف قطاعات النشاطات)، لالستثمارات(
صة أو في وال�ات الجنوب والهضاب العل�ا المنجزة في مناطق خا لالستثمارات�النس�ة  % 95 -
  والصید ال�حري)؛ الري المنجزة في قطاعات الفالحة،  لالستثمارات(
ملیون  100التمو�ل التساهمي للصندوق الوطني �منح للشركات ذات أسهم �ما في ذلك رأس مال یتجاوز  -

 . ٪ من الصنادیق الخاصة34دج �مساهمة تصل إلى 
الب�ع   عقد  إطار  في  اإلیجار�ون   القارضون    ینجزها  التي  یزاتالتجه  تستفید إقتناءات -

في منظومة   المنصوص علیها   االمت�ازات  من  المستفید   المقاول  مع  المبرم  المالي  اإلیجاري 
 .12لالستثمارالتحفیز�ة 

 
 :خالصة   

ة أهم�ة قطاع المؤسسات الصغیرة لقد أدركت معظم الدول النام�ة والمنضمات الدول�ة في اآلونة األخیر     
، حیث تؤدي هذه المؤسسات دورًا هامًا في التنم�ة المحل�ة لما المحلي االقتصادفي تنش�ط حرك�ة  والمتوسطة

 االقتصاد�ةلها من خصائص ومزا�ا تؤهلها للتوسع في جم�ع أقال�م الدولة مما �ساعد على تعدد األنشطة 
 المؤسسات و�التالي أص�حت متوازن وٕازالة الفوارق الجهو�ة أو تدنیتها، لى نموإالمختلفة، وهذا یؤدي بدوره 

الوطني �صفة خاصة  واالقتصادالعالمي �صفة عامة  االقتصادأهم�ة �الغة في ذات الصغیرة والمتوسطة 
حیث تم النظر إلیها في الجزائر كدعامة أساس�ة لتحقیق التنم�ة المحل�ة والجهو�ة �عد أن كان التوجه نحو 

لكل دول  االقتصاديألنها تشكل أهم عناصر ومكونات النشاط  الصناعات الثقیلة �عد االستقالل، وذلك
، والتي توفر قاعدة صناع�ة و�ن�ة تحت�ة االقتصاديالعالم، فهي تعتبر المحرك األساسي للتنم�ة والتطور 

ة أو حتى على المستوى الجهوي �ما واالجتماع�ة سواء المحل� االقتصاد�ةواسعة وركیزة أساس�ة لتحقیق التنم�ة 
تدع�م المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من شأنه أن یخلق تنم�ة یخدم التنم�ة االقتصاد�ة للبلد ككل. حیث أن 

محل�ة ذات�ة تعتمد على الموارد والطاقات المحل�ة، لذالك فإن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تلعب دورًا فعاًال 
ل الجزائر على عدة آل�ات لدعم هذا النوع من المؤسسات منها ما هو مالي، ج�ائي ، وتعمفي التنم�ة المحل�ة

ومنها ما هو اجتماعي، اقتصادي، حیث و�الرغم من �عض التسه�الت المقدمة لتجسید المشار�ع الوطن�ة أو 
لمحور الثالث التي تم التركیز علیها في ا (ANDI)األجنب�ة وذلك من خالل الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار 

ت�قى نقص المعلومة وتعقد اإلجراءات المتعلقة نظرا ألهمیتها في استقطاب االستثمارات الوطن�ة واألجنب�ة، 
�االستثمار خاصة عند المستثمر�ن الجدد أهم ما �عرقل عمل�ة إنشاء المشار�ع الجدیدة وحتى صعو�ة توسعة 

صغیرة والمتوسطة رهینة تحدیث القوانین وٕازالة العراقیل المشار�ع المجسدة لذلك ت�قى عمل�ة دعم المؤسسات ال
القانون�ة والبیروقراط�ة خاصة وأن التدابیر المتخذة والتحفیزات المال�ة والج�ائ�ة معتبرة وذات أثر إیجابي على 

 المشار�ع االستثمار�ة.
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 رالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة محركا للنمو والتشغیل في الجزائ
 

 جامعة خم�س مل�انةأ       أستاذة محاضرة      �كوش كر�مة

 جامعة خم�س مل�انةب       أستاذة محاضرة مقراب سارة

 
 مقدمة:

أن تحتل دورا  في ظل التحوالت االقتصاد�ة العالم�ة المستمرةاستطاعت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة     
الذي استطاع ها تزاید االهتمام �قطاعلقد ، المتقدمة أو النام�ةهاما وفَعاال في اقتصاد�ات البلدان سواء منها 
الیته االقتصاد�ة في ترق�ة النشاط االقتصادي وهذا نظرا لقدرته في هذه الظروف المتذبذ�ة أن یبرهن على فعَ 

 على الجمع بین التنم�ة والنمو االقتصادي واالجتماعي.

ة في اقتصاد�ات العالم، وذلك �اعت�ارها أكثر المؤسسات تحتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مكانة هام    
تعدادا، كما تعد أكثرها مساهمة في تحقیق �عض الس�اسات االقتصاد�ة واالجتماع�ة التي تفشل المؤسسات 
الكبیرة في تحق�قها، حیث تزداد أهمیتها في كونها ال تتطلب رؤوس أموال ضخمة مقارنة �المؤسسات الكبیرة، 

عدید من الدول في العالم إلى تنم�ة وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رغ�ة في التنم�ة لذلك تسعى ال
االقتصاد�ة واالجتماع�ة، وذلك للدور الحیوي الذي �مكن أن تلع�ه في توفیر فرص التشغیل وتحقیق المز�د 

 من التنو�ع وز�ادة اإلنتاج�ة والمرونة في االقتصاد.
كیف �مكن أن تكون المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �ص�اغة اإلشكال�ة التال�ة:  بناءا على ما سبق قمنا     

 محرك للنمو والتشغیل في الجزائر؟
: تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحفیز النمو أهداف الدراسة

 وتوفیر مناصب الشغل في الجزائر،
لدراسة من أهم�ة الموضوع حیث زاد التركیز على أهم�ة ودور المؤسسات : تن�ع أهم�ة اأهم�ة الدراسة

حیث لم تتضرر هذه األخیرة كمث�التها من  2008الصغیرة والمتوسطة منذ حدوث األزمة المال�ة العالم�ة سنة 
أي  المؤسسات الكبیرة والضخمة كما أنها أص�حت تعتبر الركیزة لبناء أي اقتصاد، ومحرك للنمو والتشغیل في

 بلد.
 لإلجا�ة على إشكال�ة الدراسة سوف تتم معالجة هذا ال�حث من خالل ثالث محاور أساس�ة هي:

 ماه�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. :المحور األول
 الجزائر. في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تطور مراحل: المحور الثاني
 تنم�ة االقتصاد الوطني. مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في :المحور الثالث

        
 المحور األول: ماه�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

 خاصة إذا علمنا �غ�اب تعر�ففي الحق�قة صعب،  �عتبر تحدید مفهوم شامل ودقیق لهذه المؤسسات
 .�حظى �اإلجماع من قبل كل ال�احثین والمهتمین بهذا القطاع اوواضح اوثیـق لها �كون شامال
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 تعر�ف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة أوال:
ال یوجد تعر�ف شامل وموحد لهذا النوع من المؤسسات إذ یختلف من دولة إلى أخرى، اعتمادا على       

مع�ار الحجم لعدد العمال أو رأس المال ف�مكن أن تكون مؤسسة صغیرة أو متوسطة في بلد متطور مصنفة 
، ولذلك نجد عدة تعار�ف مختلفة لهذا النوع من المؤسسات كما كمؤسسة كبیرة في بلد سائر في طر�ق النمو

  یلي:
تعرف اللجنة األورو��ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �أَنها كل مؤسسة توظف تعر�ف االتحاد األور�ي:      

ز رقم أعمالها ال یتجاو و عامل وتتمتع �االستقالل�ة وال تنتسب إلى أي مؤسسة اقتصاد�ة أخرى،  250أقل من 
وحسب هذه اللجنة تنقسم المؤسسة ، EURملیون أرو  27المیزان�ة التقن�ة ال تتجاوز و   EURملیون أرو  40

 :  1الصغیرة والمتوسطة إلى
مع میزان�ة تقن�ة  EURملیون  7عامل تحقق رقم أعمال أقل من  50مؤسسات صغیرة توظف أقل من  -

 .EURملیون  5أقل من 
 عمال. 10توظف أقل من   Micro Entrepriseمؤسسة جد صغیرة  -

أن  1953حسب قانون وحسب قانون المنشأة الصغیرة لسنة عرفت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة 
ال تس�طر على  ، حیثمستقلة یتم امتالكها وٕادارتها �طر�قةالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة هي كل مؤسسة 

غیرة والمتوسطة �طر�قة أكثر تفص�ال وقد تم تحدید مفهوم المؤسسة الص ،مؤسسة كبرى أي مجال نشاطها 
�االعتماد  على مع�ار حجم المب�عات وعدد العاملین ولذلك فقد حدد القانون حدودا عل�ا للمؤسسة الصغیرة 

 :هو مبین في الجدول التالي كما
 التعر�ف األمر�كي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:  )1الجدول رقم (

 المع�ار المعتمد أنواع المؤسسات
 .كمب�عات سنو�ة أمر�كيملیون دوالر  5الى 1من  �التجزئةمؤسسات الخدم�ة والتجارة ال

 .كمب�عات سنو�ة أمر�كيملیون دوالر  15 إلى 5من  مؤسسات التجارة �الجملة
 .قلأ أوعامل  250عدد العمال  المؤسسات الصناع�ة

رسالة ، دراسة حالة الجزائر ها وتنمیتهاواقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعم ، لخلف عثمانالمصدر: 
 . 14، ص 2003/2004دكتوراه دولة في العلوم االقتصاد�ة، جامعة الجزائر، 

 
 1959ف�فري  04استنادا للمصدر القانوني الصادر في  :المؤسسة الصغیرة والمتوسطة فرنسا تعرف    

ملیون فرنك فرنسي وهذا �ما ف�ه  5اوز عامل ورأس مالها ال یتج 500ها كل : مؤسسة توظف أقل من على أنَ 
 .2االحت�اطات

                                                            
 ،الجزائري  االقتصاد حالة حاإلصال س�اسة ظل في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تطور وأفاق واقع الكر�م، عبد الطیف  1

 .6،7 ص ص ،2002/2003 الجزائر، جامعة االقتصاد�ة، العلوم في ماجستیر مذكرة
 العلوم في دولة دكتوراه رسالة ،میدان�ة دراسة الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمو�ل س�اسات قر�شي، یوسف 2

  .7 ص ،2005 الجزائر، جامعة االقتصاد�ة،
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 50�أنها المنشأة التي �عمل بها أقل من تعر�ف البنك الدولي إلنشاء وتعمیر الصناعات الصغیرة:      
  دوالر �عد است�عاد األراضي والم�اني. 500000عامل وتحدد، ورأس مالها أقل من 

الصناعات الصغیرة �أَنها تلك الصناعات م�ة الصناع�ة" الیونیدو" كما تعرف منظمة األمم المتحدة للتن      
 عامل. 50عمال و أقل من  10التي �عمل بها أكثر من 

تعتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �أنها تعر�ف منظمة العمل الدول�ة للصناعات الصغیرة:       
 5000دوالر لكل عامل وتزداد إلى  1000عامل وتحدد مبلغا ال یز�د عن  50الصناعات التي �عمل بها 

 .1دوالر 100000دوالر في �عض الصناعات على أال یز�د رأس مال المؤسسة عن 
ه المرافق 1422رمضان عام  27المؤرخ في  18-01" حسب قانون رقم  التعر�ف المعتمد �الجزائر:    

طة، �عرف في مادته الرا�ع المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة والمتوس 2001د�سمبر  12لـ
شخص،  250إلى  01المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �أَنها مؤسسات إنتاج السلع والخدمات تشغل أكثر من 

ملیون دینار  500وال یتجاوز رقم أعمالها مل�اري دینار جزائري أو ال یتعدى إجمالي حصیلتها السنو�ة 
 ذا التعر�ف:جزائري، وهي تحترم معاییر االستقالل�ة، و�عنى به

عدد األشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنو�ة، �معنى عدد العاملین �صفة  األشخاص المستخدمون:
دائمة خالل سنة واحدة، أما العمل الموسمي والعمل المؤقت ف�عتبران أجزاء من العمل السنوي والسنة التي 

 �عتمد علیها هي تلك المتعلقة �آخر نشاط محاسبي مقفل.
 شهرا. 12خر نشاط مقفل مدته آ: هي تلك المتعلقة �حدید رقم األعمالحدود ت

فما أكثر من قبل المؤسسة أو  ℅25: هي كل مؤسسة ال �متلك رأس مالها �مقدار المؤسسة المستقلة
شخصا،  و�كون رقم  250إلى  50مجموعة مؤسسات أخرى، وتعرف المؤسسة المتوسطة أنها تشغل ما بین  

) ملیون ومل�اري دینار جزائري أو تكون مجموعة إیراداتها السنو�ة ما بین 200ائتي (أعمالها ما بین  م
إلى  10) وخمسمائة ملیون دینار جزائري، وتعرف المؤسسة الصغیرة �أنها مؤسسة تشغل ما بین 100مائة(

 100تها ملیون دینار جزائري أو ال یتجاوز مجموع إیرادا 200شخصا وال یتجاوز رقم أعمالها السنوي  49
عمال وتحقق رقم أعمال أقل من عشر�ن  9ملیون دینار، أما المؤسسة المصغرة فهي تشغل من عامل إلى 

 . 2ملیون دینار جزائري أو ال یتجاوز مجموع إیراداتها السنو�ة عشرة مالیین دینار جزائري 
األور�ي تعر�ف  حاول المجمع 1996تعر�ف االتحاد األور�ي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: قبل سنة 

 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أساس عدد العمل كما یلي:
  عمال. 9إلى  1المؤسسات الصغیرة جیدا: یتراوح عدد عمالها من 
  عامل. 99إلى  10المؤسسات الصغیرة: یتراوح عدد عمالها من 
  عامل. 499إل 100المؤسسات المتوسطة: یتراوح عدد عمالها من 

                                                            
 مصر، اإلسكندر�ة، الجامعة، ش�اب مؤسسة التنم�ة، في ودورها الصغیرة الصناعات أحمد، سید أبو عبده سیدال فتحي  1

 .56 ،55 ص ص ،2005
 المؤسسات لترق�ة التوجیهي القانون  یتضمن د�سمبر 12 لـ الموافق ه1422 رمضان 27 في المؤرخ 01/18 رقم قانون   2

 .والمتوسطة الصغیرة
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ر�ف الجدید إلى تحدید المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كذاك المؤسسات التي تشغل أقل أدى التع 1996وفي 
ملیون یورو والتي تراعي مبدأ االستقالل�ة، وتضم كل  40عامل، أو تلك التي رقم أعمالها ال یتجاوز  250من 

 .1℅25المؤسسات التي ال یتجاوز نس�ة التحكم في رأس مالها أو في حقوق التصو�ت 
 خ�ص المعاییر المعتمدة في تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر في الجدول التالي: �مكن تل

 :المعاییر المعتمدة في تعر�ف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر)02(جدول رقم  

 نوع المؤسسة صغرةالم رةیصغال المتوسطة

 عدد العمال 1-9 10-49 50-250

 رقم األعمال دج ملیون  20-10 ملیون  200-20 مل�ار 2-ملیون 200

 الحصیلة السنو�ة دج  ملیون  10-1 ملیون  100-10 ملیون  100-500
د�سمبر یتضمن القانون التوجیهي لترق�ة  12ه الموافق لـ 1422رمضان  27المؤرخ في  01/18قانون رقم : المصدر

  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
 

 والمتوسطة ةالصغیر  المؤسسات أهداف ثان�ا:
 :2یلي ف�ما تتمثل األهداف من جملة تحقیق إلى والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تهدف

 عن م�اشرة غیر �صورة أو المؤسسات لمستحدثي وهذا م�اشرة �صورة جدیدة عمل فرص استحداث -   
 السر�عة االستجا�ة تحقق أن �مكن العمل فرص استحداث خالل ومن آخر�ن، أشخاص استخدام طر�ق

 التشغیل؛ مجال في االجتماع�ة للمطالب
 من موجودة تكن لم خدم�ة أو سلع�ة اقتصاد�ة أنشطة �استحداث والجماع�ة الفرد�ة الم�ادرة روح ترق�ة -   

 كان؛ سبب ألي عنها التخلي تم أنشطة إح�اء وكذا قبل،
 العمالة تقل�ص أو م�ةالعمو  المؤسسات �عض إفالس نتیجة عملهم مناصب من المسرحین إدماج إعادة -   

 المفقودة؛ الصغیرة األنشطة �عض تعو�ض إمكان�ة یدعم ما وهذا الخوصصة أو اله�كلة إعادة جراء فیها،
 أجل من الكبرى  الشركات منها تخلصت التي الهامة وغیر المر�حة غیر النتائج حلقات كل استعادة -   

 قطاع في اقتصاد�ة عموم�ة مؤسسة على أجر�ت سةدرا بینت وقد األصلي النشاط على طاقاتها تركیز إعادة
 واالستعادة؛ التخلي طر�ق عن ومتوسطة صغیرة مؤسسة 15 إنشاء �مكن أنه الكبرى  واألشغال اإلنجاز

 المح�طة المؤسسات ب�اقي تر�طها التي العالقات خالل من االقتصادي النسیج في وصل حلقة تعتبر -    
 المدخالت؛ ذات استخدام في تشترك والتي معها والمتفاعلة بها

                                                            
 ماي 28-25 الدول�ة الدور�ة وأوراق �حوث ،العالم في وتطورها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ماه�ة شع�اني، اسماعیل  1

 ،2004 سطیف، ع�اس، فرحات جامعة المغار��ة، االقتصاد�ات في دورها وتطو�رها الصغیرة المؤسسات تمو�ل حول ،2003
 .63 ص

ها في التنم�ة االقتصاد�ة، �حوث وأوراق عمل الدورة الدول�ة عثمان حسن عثمان، مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودور  2
، حول تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في االقتصاد�ات المغار��ة، منشورات مخبر الشراكة 2003 ماي 25-28

 .22، 21واالستثمار، جامعة فرحات ع�اس، سطیف، الجزائر، ص ص 
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 وتثمین لترق�ة هامة أداة فهي و�التالي النائ�ة المناطق في األنشطة لتوطین فعالة أداة تكون  أن �مكن -    
 المناطق؛ بین االقتصادي والتكامل اإلدماج وسائل إحدى تعتبر كما المحل�ة، الثروة
 المالي العائد لتنم�ة إضافي مصدر تعتبر ماك ومستحدیثها، لمستخدمیها الدخل مصادر إحدى تشكل -    

  المختلفة. والضرائب االقتطاعات خالل من للدولة
 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات بها تتمیز التي الخصائص ثالثا:
 :1التال�ة �الخصائص والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تتمیز     

 في مجال التنظ�م والتسییر : -1
ؤسسات المتوسطة والصغیرة به�كله �س�طة وأقل تعقیدًا من المؤسسات یتمیز اله�كل التنظ�مي للم

القرار من طرف المالك المسیر وعلى هذا األساس القرار یتخذ �سرعة عكس  البدا�ة یتم اتخاذففي  ،الكبیرة
مجموعة كبیرة من المشاركین یتشاورون قبل اتخاذ القرار النهائي وتطب�قه، تكون حیث  ،المؤسسات الكبیرة

المنافسة ف�ه ال تقاس �الحجم بل �السرعة في اتخاذ القرارات وتحمل  ،زه التنافس الشدیدمیَ الذي �في اقتصاد ف
 النتائج ورد فعل سر�ع على التغیرات والمستجدات الحادثة التي تعزر مسیرة واستمرار�ة المؤسسة.

رًا لها، ف�كون مرت�ط ومندمجًا أكثر أما من حیث التسییر فغال�ًا ما �كون مالك هذا النوع من المؤسسات مسی 
الصغیرة كما �عطي مسیرو المؤسسات  ،بنشاط عمله و�درجة أعلى من �عض مسیري المؤسسات الكبیرة

ف�عملون دائمًا على اإلصغاء لحاج�اتهم ومتطل�اتهم والعمل على  ،أهم�ة كبیرة للعالقات مع الز�ائن والمتوسطة
  .سوق�ة واستغالل الفرص المتاحةتحق�قها مما �سمح لهم �اكتساب حصص 

 في مجال العمل والتمو�ل: -2
أغلب المجاالت التي تنشط فیها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتمیز �كثافة عنصر العمل واستخدام      

أدوات إنتاج �س�طة، تتماشى مع وفرة الید العاملة وندرة رأس المال، كما تعتبر الحاجة إلى التمو�ل إحدى 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث نجد في �عض االقتصاد�ات صعو�ة في التمو�ل من طرف  ممیزات
تحمل عبء الفوائد المرت�طة �القروض وهي الصفة الغال�ة على المؤسسات الصغیرة  إلى�اإلضافة  البنوك

ل المؤسسات ك�ف�ة على التمو� على �الرغم من وجود قوانین وٕاجراءات تحث .والمتوسطة في الدول النام�ة
 .الصغیرة والمتوسطة

 :أخرى ممیزات  -3
ب إلیها المؤسسات ذمحدودة التي ال تجالتنجح هذه المؤسسات في �عض األح�ان في خدمة األسواق       

 الكبرى لطب�عة حجم السوق.
ها تنشط �اإلضافة أنَ  ،�عتبر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة موردًا هامًا �النس�ة المؤسسات الكبرى 

فاءة في مجاالت التي �ستخف بها في المؤسسات الكبرى، وتنو�ع اإلنتاج وتوز�عه على مختلف الفروع �ك
 االقتصاد�ة، وتقد�م تشكیلة إنتاج متنوعة من السلع والخدمات لتلب�ة حاجات السكان. 

ها تتمیز هذه المؤسسات �مرونة أكثر واستجا�ة لمتطل�ات السوق مقارنة �المؤسسات الكبیرة �اعت�ار 
 أكثر استعدادًا للتكییف مع التغیرات السر�عـة ألذواق المستهلكین.

                                                            
 .28 ،27 ص ص سابق، مرجع قر�شي، یوسف    1
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بناء على ما تقدم فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تتمیز به�كلة تنظ�م�ة أقل تعقیدًا من المؤسسات       
مام الكبیرة، وقدرتها على است�عاب العمالة �اإلضافة إلى توجهها إلى األسواق المحدودة التي ال تثیر اهت

 المؤسسات الكبرى 
 الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تطور مراحل الثاني: المحور
 دورا لعبت حیث ،االستعمار فترة إلى الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات غالب�ة نشأة تعود      
ني للمؤسسات عرف اإلطار القانو  ،1958 سنة من إبتداءا الكبرى  االستعمار�ة للشركات ملحقا فرع�ا

 :1مراحل أساس�ة منذ االستقالل، و�مكن تلخ�صها ف�ما یلي أر�عالصغیرة والمتوسطة 

 في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وجود �عود :1982-1962 الخاص القطاع تهم�ش مرحلة : أوال
في  من منظومة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة % 98 كانت حوالي حیث االستقالل، مرحلة إلى الجزائر
تعود إلى الجزائر�ین محدودة على   ة للمستوطنین الفرنسیین قبل االستقالل وكانت تلك التيلوكمم الجزائر

و�عد   ،المستوى العددي وعلى المستوى االقتصادي من حیث مساهمتها في العمالة والق�مة المضافة
مؤسسات متوقفة عن الحركة االستقالل م�اشرة ونتیجة للهجرة الجماع�ة للفرنسیین أص�حت معظم تلك ال

المتعلق  1962 أوت 21الصادر في تار�خ  62/20االقتصاد�ة األمر الذي جعل الدولة تصدر األمر رقم 
المتعلق بلجان  1962أكتو�ر  22الصادر في تار�خ  62/02بتسییر وحما�ة األمالك الشاغرة والمرسوم رقم 

المتعلق  1962نوفمبر  22الصادر بتار�خ  62/38قم والمرسوم ر  ،التسییر في المؤسسات الزراع�ة الشاغرة
 .بلجان التسییر في المؤسسات الصناع�ة الشاغرة

االشتراكي وٕاعطاء القطاع العام الدور األساسي على حساب القطاع الخاص  التسییروفي ظل تبني      
 اعات االقتصاد�ة،واعتماد س�اسات الصناعات المصنعة وما یرت�ط بها من مؤسسات كبرى مرافقة في القط

حیث  1966حیث ظهرت فكرة تبني الخ�ار االستراتیجي والملك�ة الجماع�ة لوسائل اإلنتاج خاصة �عد سنة 
فقد شهدت هذه المرحلة ضعفا كبیرا لمنظومة المؤسسات  ،2صدر ألول مرة قانون في الجزائر قانون االستثمار

لمؤسسات المملوكة للقطاع الخاص، وقد أص�حت ثغرات الصغیرة والمتوسطة التا�عة للقطاع العام ومحدود�ة ا
 .من خالل هذه الفترة التي شهدت محاوالت تطبیق الس�اسات االشتراك�ة في الجزائر ،عدم تطورها واضحة

وقوانین عمل   �قي القطاع الخاص طیلة هذه الفترة مراق�ا �صرامة خاصة بج�ا�ة تحد من أي تمو�ل ذاتي    
 .الخاصة من التجارة الخارج�ة قاس�ة تحرم المؤسسات

تتجسد هذه المرحلة في  : 1988-1982 الخاص الوطني لالستثمار تنظ�مي و تشر�عي إطار وضع -ثان�ا
القانون المتعلق �االستثمار االقتصادي الخاص  1982أوت  21المؤرخ في  82-11صدور القانون رقم 

ثمارات االقتصاد�ة للقطاع الخاص الوطني وكذا الوطني، والذي یهدف إلي تحدید األدوار المنوطة �االست
 .إطار ممارسة النشاطات الناجمة عنها ومجالها وشروطها

                                                            
 العر�ي الد�مقراطي المركز التنم�ة، في ودورها تطورها مراحل: الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات الهدى، نور برنو  1

 . 2016 د�سمبر 8 والس�اس�ة، االقتصاد�ة االستراتیج�ة، للدراسات
-132 ص ،1982 الجزائر، الجزائر�ة، عاتالمطبو  دیوان ،والتخط�ط التنم�ة في الجزائر�ة التجر�ة اشهنو، بن اللطیف عبد  2
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من هذا القانون یهدف إلى: المساهمة في توس�ع القدرات اإلنتاج�ة الوطن�ة وفي  11حیث أنه في المادة 
من خالل المساهمة في أنشطة  و تحقیق التكامل مع القطاع االشتراكي إنشاء مناصب للعمل وتعبئة االدخار

المرحلة األخیرة من التحو�ل الصناعي و المقاولة من ال�اطن والمشاركة في تحقیق س�اسة التنم�ة الجو�ة 
 .المتوازنة

غیر أن القیود التي ظلت تحكم سیر ونمو القطاع الخاص كتحدید سقف االستثمار الخاص وتحدید مجال    
 .تحقیق مستو�ات نمو عال�ة أو على األقل متوسطةتدخله ظلت مانعا قو�ا �حول دون 

لمتا�عة االستثمار الخاص وكان تحت وصا�ة التخط�ط  OSCIP) (تم إنشاء دیوان للتوج�ه 1983وفي عام 
والتهیئة العمران�ة في نفس الوقت وكان من مهامه األساس�ة: توج�ه االستثمار الخاص الوطني نحو نشاطات 

حت�اجات التنم�ة وتأمین تكاملها مع القطاع العمومي وتأمین تكامل أحسن مناطق �مكنها االستجا�ة ال
فتح الغرفة الوطن�ة للتجارة خاصة �أصحاب  1987، كما تم في لالستثمار الخاص في سیرورة التخط�ط

 المؤسسات الخاصة.
 

نتیجة  تحوال جذر�ا 1988شهدت الجزائر بدءا من سنة  : 2000-1988 االقتصاد�ة اإلصالحات -ثالثا
في ظل اعتماد االقتصاد الجزائري بنس�ة كبیرة على قطاع المحروقات  1986النخفاض أسعار البترول سنة 

وذلك بإصدار القانون   ومع تفاقم األزمة تبنت الجزائر خ�ار اقتصاد السوق كبدیل عن النهج االشتراكي المت�ع
سات العموم�ة ومنح المؤسسات المتضمن القانون التوجیهي للمؤس 12/01/19881المؤرخ  88/01

 : وقد أصدرت جملة من القوانین أهمها االقتصاد�ة استقالل�ة قانون�ة والمال�ة، 
 :والقرض �النقد المتعلق 1990 أفر�ل 14  تار�خ في المؤرخ 90-10 رقم (القانون  والقرض النقد قانون -

خاصة والعامة، �النس�ة إلمكان�ات الحصول جاء هذا القانون إلرساء مبدأ توحید العملة بین المؤسسات ال     
على االئتمان وٕاعادة التمو�ل من البنك المركزي وأسعار الفائدة بینما أص�حت األوراق المال�ة بین القطاعین 

وقد تمخض هذا القانون عن جملة من التغیرات التي ما فتئت تحصل على   تخضع لنفس معاییر األهل�ة،
 .المستوى الدولي و الوطني

 الذي و  ة:الخارج� التجارة تحر�ر المتضمن 1991 ف�فري  19 تار�خ في المؤرخ 90-19 رقم القانون -
�ضمن حر�ة التجارة الخارج�ة و�خضع القطاعین (العام والخاص) لنفس معاییر وشروط التصدیر واالستیراد 

ط�قا للمرسوم  هذا ولقد دعم مشروع اإلصالح االقتصادي �قانون آخر خاص �االستثمارات صودق عل�ه
 .هو قانون االستثمارات الجدید 1993أكتو�ر  13المؤرخ بتار�خ  93-12التشر�عي رقم 

�عتبر هذا  : 1993 أكتو�ر 5 بتار�خ المؤرخ 93-12 رقم التشر�عي المرسوم 1993 االستثمار قانون -
فتحه آفاقا واسعة ومنحه القانون البن�ة األساس�ة في مجال االستثمار الوطني الخاص واألجنبي في الجزائر �

امت�ازات مال�ة وج�ائ�ة وتقد�مه التسه�الت والحوافز والضمانات الضرور�ة في كل القطاعات خاصة تلك التي 
تعمل ضمنها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة مع إمكان�ة الحصول على التمو�الت الالزمة من طرف 

                                                            
 .1988 جانفي ،02 العدد الرسم�ة، الجر�دة  1
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سهیل عمل�ات االستثمار حیث تم تجم�ع كل المصالح البنوك، وعلى إثره تم تأس�س وكالة وطن�ة تهدف إلى ت
 .في ش�اك واحد سمي بوكالة ترق�ة االستثمارات

تكر�سا لمبدأ حر�ة  ( :1996 الدستور من 37 المادة المنافسة وقانون  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات– 
المجال أمام الخواص  والذي فسح 1996من الدستور الجزائري  37الصناعة والتجارة الذي نصت عل�ه المادة 

أدى ذلك إلى ،لممارسة النشاط االقتصادي حیث نتج عنه التسابق والتزاحم من أجل االنتصار على المتنافسین
 .احتكار السوق وامتصاص مجمل الطلب على السلع والخدمات

ا نظرا لكن رغم كل هذه التحفیزات فقد كانت حصیلة االستثمار في معظمها نوا�اها لم یتم تجسیدها فعل�
فقد قدرت التعهدات … بیروقراط�ة   للمشاكل التي یتلقاها المستثمر من صعو�ات مال�ة، عقار�ة، إدار�ة،

هذا فقد  مشروع، 43.000مل�ار دوالر ألكثر من  42ب  2000إلى  1993�االستثمار المتراكمة منذ سنة 
هذه الفترة والجدول التالي عرف القطاع الخاص �عض التوسع في معظم المجاالت خارج المحروقات في 

 :یوضح الق�مة المضافة التي حققها
  :2001 �عد وتطو�ره الخاص االستثمار تشج�ع :را�عا

وهو األمر الذي جاء ل�عدل  : 2001 أوت 20 في الصادر 03-01 رقم االستثمار بتطو�ر الخاص القانون –
وآل�ة عمله، وهذا �غرض الوصول إلى  وهو القانون المتعلق بتطو�ر االستثمار مناخه93-12و�تمم قانون 

استحداث نشاطات جدیدة وتوس�ع القدرات اإلنتاج�ة أو إعادة ه�كلة رأس المال للمؤسسات العموم�ة 
والمساهمة ف�ه، كما شمل المفهوم الجدید الخصخصة الكل�ة والجزئ�ة واالستثمارات المدرجة في منح 

ساواة بین المستثمر�ن المحلیین یلي : الم ما القانون على االمت�ازات أو الرخصة في هذا القانون، و شمل 
إنشاء ش�اك موحد ال مركزي على شكل وكالة   األجانب و إلغاء التمییز مابین القطاع العام و الخاص، وو 

تضم كل الهیئات ذات العالقة �االستثمار،وٕاصدار التراخ�ص و فتحت  ANDI وطن�ة لتطو�ر االستثمارات
أنها تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة  مل وال�ات الوطن وتنوي فتح فروع أخرى في الخارج �حیثلهم فروع عبر كا

 االستقالل المالي �اإلضافة إلنشاء المجلس الوطني لالستثمارو 
وهو تحت سلطة رئ�س الحكومة �كلف بإعداد إستراتیج�ة تطو�ر االستثمار و �قترح تدابیر تحفیز�ة لالستثمار 

 .لحوظةومسایرة التطورات الم
 د�سمبر 12 في الصادر 18-01 رقم القانون  المتوسطة و الصغیرة المؤسسات لترق�ة التوجیهي القانون -

المتوسطة، لمتخذة لصالح المؤسسات الصغیرة و وهو القانون الذي �عطي الشرع�ة لإلستراتیج�ة ا : 2001 سنة
المؤسسات و ترقیتها من قبل  حیث حددت أحكامه المفهوم الدقیق للمؤسسات وعلى أساسه یتم دعم هذه

عدة تدابیر أهمها : تحسین نوع�ة المعلومات الصناع�ة التجار�ة   مختلف السلطات العموم�ة عن طر�ق اتخاذ
االقتصاد�ة والمهن�ة المتعلقة �القطاع، تسهیل الوصول إلیها وتشج�ع بروز مؤسسات جدیدة والحث على 

فیر المناخ االستثماري المالئم و مساعدة المؤسسات بتكو�ن تنافسیتها والمساعدة على تحسین آرائها بتو 
الموارد ال�شر�ة المالئمة، وتشج�ع روح المقاولة واإلبداع فیها ولتحقیق هذا تم إبرام بروتوكول تعاون بین وزارة 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ووزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي �غرض ر�ط المؤسسة �ال�حث العلمي 

تسهیل حصول المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على الخدمات المال�ة الالزمة الحت�اجاتها عن طر�ق تحسین ب
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أداء البنوك في معالجة ملفات تمو�لها، وتسو�ق و تصدیر السلع والخدمات التي تنتهجها المؤسسات بترق�ة 
 .نوع�ة منتجاتها لتحسین معاییر اإلنتاج الدول�ة

 
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تنم�ة االقتصاد الوطني  المحور الثالث: مساهمة

تطور قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تطورا كبیرا خالل العشر�ة األولى لأللف�ة الثالثة وهذا �سبب       
ما لجأت إل�ة الحكومة الجزائر�ة من اتفاق�ات وال�ات لدعم مثل هذا النوع من المؤسسات والنهوض بها 

للمنافسة العالم�ة، تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مساهمة معتبرة في االقتصاد الوطني لما  وتأهیلها
 توفره من مناصب شغل وز�ادة في النمو.

 مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل  -أوال

لة ومن أكبر من أكبر القطاعات المستقط�ة للید العامالمتوسطة و المؤسسات الصغیرة   �عد قطاع    
المساهمین في خلق فرص التشغیل وهذا نتیجة اهتمامها �المهن الحرف�ة التي تعتمد على الید العاملة ال�س�طة 
وعدم استخدامها للتكنولوج�ا المتطورة الرتفاع ثمنها وتعتبر أكثر قدرة على امتصاص العمالة النخفاض تكلفة 

ل مهارة في ظل تغییر مفاه�م الش�اب وخر�جي خلق فرص العمل، كما توفر فرص توظیف للعاملة أق
الجامعات ودفعهم إلى العمل الحر ومالئمتها للملك�ة الفرد�ة والعائل�ة وشركات األشخاص وال شك أن التطور 
المستمر الذي تعرفه هذه المؤسسات في الجزائر من ناح�ة عدده، سمح لها بتوفیر العدید من مناصب الشغل، 

ها تت�ح العدید من فرص ، حیث أنَ لمتوسطة تعتبر الوسیلة الفعالة المتصاص ال�طالةفالمؤسسات الصغیرة وا
�أس �ه من طالب�ه ممن لم یتقنوا التدر�ب والتكو�ن المناسبین وتمنع تدفق األفراد إلى  العمل وتستقطب عدد ال

مدن الصغیرة التي ها تقام في التجمعات السكان�ة والقرى والحیث أنَ  ،المدن سع�ا وراء فرص أفضل للعمل
كما تسعى هذه المؤسسات لتوفیر الوظائف الجدیدة وذلك بتوفیر العمل للعمال الذین ، �كثر فیها نسب ال�طالة

ال یلبون احت�اجات المؤسسات الكبرى، وتدفع في العادة أجور أقل مما تدفعه المؤسسات الكبرى حیث تكون 
یتحصل علیها الذین �عملون في المؤسسات الكبرى كما هو في المتوسط مؤهالتهم العلم�ة أدنى من تلك التي 

 .الشأن في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة حیث یتزاید �استمرار عدد العاملین في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 

 في الجزائر.  2017-2010): تطور مناصب الشغل المسرح بها حسب فئات للفترة 03الجدول رقم ( 
 طب�عة م ص م      

 لسنواتا
 المجموع الكلي م ص م العموم�ة م ص م الخاصة

 أر�اب المؤسسات األجراء
2010 958515 618515 48656 1625686 
2011 1017374 658737 48086 1724197 
2012 1089467 711275 47375 1848117 
2013 1121976 747387 46132 1915495 
2014 1214481 820738 47085 2082304 
2015 1393256 934037 43727 2371020 
2016 1489443 1022231 29024 2540698 
2017 1517990 1060289 23679 2601958 
 : من إعداد ال�احثین �االعتماد على منشورات المعلومات اإلحصائ�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. المصدر
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 ).01(�مكن تمثیل المعط�ات الواردة في الجدول أعاله في الشكل رقم 
 

 في الجزائر 2017-2010تطور مناصب الشغل المسرح بها حسب فئات للفترة  ):01الشكل رقم (

 
 

 من إعداد ال�احثین �االعتماد على نشر�ة المعلومات اإلحصائ�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة. المصدر:
  
فرها المؤسسات الصغیرة ) نالحظ أن هناك تزاید مستمر لمناصب الشغل التي تو 1من خالل الشكل رقم ( 

والمتوسطة في الجزائر، وهذا ما یبَین األهم�ة الكبیرة التي تتمتع بها هذه المؤسسات في ز�ادة مناصب الشغل 
وتقل�ص حجم ال�طالة، و�التالي ز�ادة في معدالت النمو، من جهة أخرى صرحت وزارة المؤسسات الصغیرة 

 .1من الید العاملة الناشطة ℅23.7المؤسسات بلغت  حوالي والمتوسطة أن مناسب الشغل التي تخلقها هذه 
  توز�ع الصناعات وتنو�ع اله�كل الصناعي-ثان�ا

تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا أساس�ا في توز�ع الصناعات الجدیدة على مختلف المدن      
، الستخدام الموارد المحل�ة وتثمینها فرصة أكبر �منح ما  الصغیرة واألر�اف والتجمعات السكان�ة النائ�ة، وهذا

أما في مجال تنو�ع اله�كل ، تلب�ة حاج�ات األسواق المحدودة المتواجدة في هذه المناطق�اإلضافة إلى 
�مكن أن بإنتاج منتج أو مجموعة من المنتجات التي ال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تقوم فالصناعي 

 الشركات الكبیرة.تنتجها 
من في الشمال، ففي  ℅ 69زائر تنشط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تتمركز أز�د من في الج     

، في حین ℅ 23من المؤسسات، أما �النس�ة للصناعات التقلید�ة فتمثل حوالي  ℅ 50الخدمات تمثل حوالي 
الفالحة و في  ℅0.63فقط في الصناعات التحو�ل�ة و  ℅ 8مقابل   ℅ 17البناء واألشغال العموم�ة تمثل 

 في المحروقات والطاقة والمناجم والخدمات المرت�طة. ℅ 0.27

                                                            
 .23 ص ،2017 د�سمبر-نوفمبر 00 رقم والمناجم، الصناعة وزارة مجلة  1
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 و�مكن تمثیل هذا التوز�ع �الشكل التالي: 
 

 
 

، ص 2017د�سمبر  -نوفمبر 00المصدر: من إعداد ال�احثین �االعتماد على مجلة وزارة الصناعة والمناجم، رقم 
22  . 

 
  توفیر احت�اجات المشروعات الكبیرة -ثالثا

الشركات، وذلك من خالل إمدادها �االحت�اجات الالزمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في نجاح  تساهم    
عن طر�ق التعاقد ب�عض العمل�ات المتخصصة والدق�قة للمؤسسات الصغیرة  لعمل�اتها اإلنتاج�ة المختلفة

 .ي الجانب التكنولوجيبدرجة عال�ة من الكفاءة والتفوق والتحكم ف �اعت�ارها تتمتعوالمتوسطة 
 

 مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام -را�عا
�عرف الناتج الداخلي الخام اإلجمالي  �أنه مجموع الق�م المضافة لكافة وحدات اإلنتاج العاملة في فروع     

مة المضافة لوحدة إنتاج�ة معینة اإلنتاج المختلفة في اقتصاد معین، مثل الزراعة والصناعة، حیث تمثل الق�
الفرق بین ق�مة اإلنتاج اإلجمالي لهذه الوحدة وق�مة السلع الوسط�ة المستهلكة في ذلك اإلنتاج، و�شمل الناتج 
الداخلي الخام كل ما تم إنتاجه داخل الحدود الجغراف�ة للدولة من المنتجات االقتصاد�ة النهائ�ة خالل فترة 

 زمن�ة معینة.
قر�ر السید مراد عر�ف مدیر عام للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم أن في ت    

 .1℅66المؤسسات الصغیرة والمتوسطة قدرت نس�ة مساهمتها في الناتج المحلي الخام بنس�ة 
 

                                                            
 22 ص سابق، مرجع والمناجم، الصناعة وزارة مجلة  1
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 مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ترق�ة الصادرات -خامسا
توسط �قدرة كبیرة على غزو األسواق الخارج�ة ومساهمة في ز�ادة تتمیز المؤسسات الصغیرة والم    

الصادرات وتوفیر العملة الصع�ة وتخفیف العجز في میزان المدفوعات، إذ أَنها ساهمت في إحداث فائض في 
میزان مدفوعات للكثیر من الدول، كما أَنها تحاول تغط�ة الجزء األكبر من السوق المحلي �المنتجات 

ة النهائ�ة خاصة الغذائ�ة منها، وهذا ما یؤدي تدر�ج�ا إلى تحقیق االكتفاء الذاتي، و�التالي تحسین االستهالك�
 مستوى میزان المدفوعات وذلك من خالل تقلیل حجم الواردات.

 .2017یبَین الجدول التالي مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المیزان التجاري لسنة 
 

 الق�مة �ملیون دوالر   2017-2016مة م ص م في المیزان التجاري لسنة ): مساه04الجدول رقم ( 
 ℅نس�ة التطور 2017 2016سنة  المجموعة اإلنتاج�ة

 3.78- 22986 23890 االستیراد
 36.16 18141 13323 التصدیر

  4845- 10567- المیزان التجاري 
Source; Bulletin d’information statistique n◦31 : Ministère de l’industrie de la petite et Moyenne Entreprise 
et de la promotion D’investissement ; p39  . 

 
 ) 3�مكن تمثیل المعط�ات الجدول أعاله وفق الشكل رقم(

    2016مساهمة م ص م في المیزان التجاري لسنة  ):3الشكل رقم ( 
 

 
 ر�ة المعلومات اإلحصائ�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.المصدر: من إعداد ال�احثین �االعتماد على نش

 
وذلك  2016انخفضت مقارنة بنس�ة  2017) أن نس�ة اإلستراد الخاصة �سنة 3نالحظ من الشكل رقم (

إلى  10567تحسن( انخفاض نس�ة العجز من   2017، أما المیزان التجاري الخاص �سنة ℅3.78�مقدار  
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الرغم من أن نسبته في كلتا السنتین سالی�ة  أي أن هناك عجز في المیزان  على 2016)  مقارنة �سنة 4845
التجاري الجزائري، لهذا یجب على الجزائر ال�حث والعمل على تطو�ر صادراتها والتقل�ص في حجم وارداتها  

 من أجل تحسین میزانها التجاري، وذلك من خالل ز�ادة وتطو�ر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
 

 -سادسا االقتصاد�ة االضطرا�ات مقاومة على القدرة
سبب � وذلكقدرة على مقاومة فترات االضطرا�ات االقتصاد�ة �الالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  تتمیز   

 المالي األقل تأثر هاستثمار قطاع ا طب�عةإلى �اإلضافة  ،في القطاعات الدینام�ك�ة اتستثمار لالخت�ارها ا
وفترات الركود االقتصادي الذي یتسم �قلة رؤوس األموال  حیث أن هذه القطاعات تتالءم �األزمات المال�ة، 

 .الالزمة إلقامة االستثمارات
  المال�ة الموارد تعبیئة -سا�عا

وتوجیهه نحو  ،تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا هاما في تعبئة الموارد المال�ة وز�ادة االدخار   
 .ة بدال من تجمیده وٕاخراجه من الدورة االقتصاد�ة في شكل اكتنازالمجاالت االستثمار�

 
 خاتمة: 

أص�ح موضوع تطو�ر وتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مختلف مجالت النشاط االقتصادي     
یلقى اهتماما متزایدا من طرف المنظمات الدول�ة والمحل�ة، فضال عن اهتمام ال�احثین واالقتصادیین، وذلك 

اعت�ارها من أفضل وسائل النمو واإلنعاش االقتصادي نظرا لسهولة تك�فها ومرونتها التي تجعلها قادرة على �
فتح أفاق العمل من خالل توفیر مناصب الشغل وخلق الثروة ورفع تحد�ات المنافسة وغزو األسواق الخارج�ة 

 في ظل اقتصاد السوق المتمیز �التغیرات المستمرة.
 الل دراستنا إلى النتائج واالقتراحات التال�ة:وقد توصلنا من خ

 االقتصاد�ة التنم�ة في ألهمیته وتدع�مه، والمتوسطة الصغیرة المؤسسات �قطاع االهتمام ز�ادة ضرورة -

 السلب�ة االنعكاسات من التقلیل و التغییر سرعة و التأقلم على القدرة له ممیزا قطاع�ا نسیجا �اعت�اره للدول

 ة؛الكبیر  للمؤسسات
 النقل و الطاقة في المتمثلة و الرئ�س�ة القطاعات في االستثمارات من �المز�د أكثر االهتمام من البد -

 الصغیرة المؤسسات تنم�ة أجل من األساس�ة اله�اكل إلدارة خاص اهتمام إعطاء مع واالتصاالت
 الشغل؛ مناصب وز�ادة المجال هذا في والمتوسطة
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 قائمة المراجع:
 حالة اإلصالح س�اسة ظل في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تطور وأفاق واقع الكر�م، دعب الطیف -

 .2002/2003 الجزائر، جامعة االقتصاد�ة، العلوم في ماجستیر مذكرة ،الجزائري  االقتصاد
 رسالة، دراسة حالة الجزائر واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وسبل دعمها وتنمیتها ، لخلف عثمان -

  .2003/2004 الجزائر، جامعة االقتصاد�ة، العلوم في دولة هدكتورا 
 رسالة ،میدان�ة دراسة الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمو�ل س�اسات قر�شي، یوسف -

  .2005 الجزائر،- جامعة االقتصاد�ة، العلوم في دولة دكتوراه
 الجامعة، ش�اب مؤسسة التنم�ة، في ودورها الصغیرة الصناعات أحمد، سید أبو عبده السید فتحي  -

 .2005 مصر، اإلسكندر�ة،
 التوجیهي القانون  یتضمن د�سمبر 12 لـ الموافق ه1422 رمضان 27 في المؤرخ 01/18 رقم قانون  -

 .والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لترق�ة
 ر�ةالدو  وأوراق �حوث ،العالم في وتطورها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ماه�ة شع�اني، اسماعیل -

 االقتصاد�ات في دورها وتطو�رها الصغیرة المؤسسات تمو�ل حول ،2003 ماي 28-25 الدول�ة
 .2004 سطیف، ع�اس، فرحات جامعة المغار��ة،

 الجزائر، الجزائر�ة، المطبوعات دیوان ،والتخط�ط التنم�ة في الجزائر�ة التجر�ة اشهنو، بن اللطیف عبد -
1982. 

، �حوث سات الصغیرة والمتوسطة ودورها في التنم�ة االقتصاد�ةمفهوم المؤسعثمان حسن عثمان،  -
، حول تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في 2003ماي  28-25وأوراق عمل الدورة الدول�ة 

 االقتصاد�ات المغار��ة، منشورات مخبر الشراكة واالستثمار، جامعة فرحات ع�اس، سطیف، الجزائر.
 المركز التنم�ة، في ودورها تطورها مراحل: الجزائر في والمتوسطة الصغیرة ساتالمؤس الهدى، نور برنو -

 .2016 د�سمبر 8 والس�اس�ة، االقتصاد�ة االستراتیج�ة، للدراسات العر�ي الد�مقراطي
 .1988، جانفي 02الجر�دة الرسم�ة، العدد  -
- Bulletin d’information statistique n◦31 : Ministère de l’industrie de la petite et Moyenne 

Entreprise et de la promotion D’investissement. 
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 ق�اس أثر إدراك الرغ�ة و الجدوى على التوجه المقاوالتي لدى طل�ة جامعة تلمسان:
 Sokolو  Shaperoتطبیق نموذج  

 
 جامعة تلمسان      أستاذ محاضر أ      بن أشنهو سیدي دمحم

 جامعة مستغانم أستاذة محاضرة ب                قصاص زك�ة
 

 مقدمة  
العظ�مة. خالل العقود الماض�ة تناو�ت العدید  الحضارات من العدید لظهور األساس�ة الركیزة المقاوالت�ة اعتبرت

من النماذج و الطرق من أجل تفسیر ظاهرة المقاوالت�ة، و خاصة من خالل تحدید العوامل التي تسبق عمل 
من بین المتغیرات التي سلط علیها الضوء نجد: الصفات الشخص�ة، و العوامل الد�موغراف�ة،  إنشاء المؤسسة،

) أن تلك الدراسات قد فشلت في توفیر قائمة صح�حة و أكیدة عن Gartner )1988اعتبر  .1.. الخ
حاث في الخصائص الفرد�ة التي تعبر �صفة صر�حة و في جم�ع الظروف عن المقاوالت�ة، لذلك اعتبرت األ�

لمعالجة النقائص التي تمیزت بها  .2هذا المجال وهم�ة و غیر قادرة على التنبؤ بخ�ار المهنة المقاوالت�ة
) إلى القول Reynolds )1991المناهج المركزة على الخصائص الفرد�ة ذهب �احثین آخر�ن و من أبرزهم 

األمر الذي دفع �اسي، و االقتصادي، �أن المقاوالت�ة تتحدد من خالل الس�اق االجتماعي، الثقافي، الس
دراسات أخرى إلى التركیز على المناهج اإلجرائ�ة للظاهرة المقاوالت�ة (تحدید الفرص؛ البروز التنظ�مي؛ الرؤ�ة 

 عملمتغیرات الخارج�ة و الفي هذا الصدد و نظرًا لطب�عتها الوس�ط�ة بین  المقاوالت�ة؛ مشروع المقاولة؛ ..).
في الواقع إن االسهامات النظر�ة  ة الن�ة في العمل�ة المقاوالت�ة تستحق المز�د من االهتمام.اإلنشاء، إن مرحل

(علم النفس؛ التسییر؛ علم االجتماع؛ ...) شجعت عمل�ة استكشاف مفهوم الن�ة. لذلك ظهر �أن الجانب 
هنا برزت العم�قة،  االجتماعي و المعرفي للمتغیرات الثقاف�ة و االجتماع�ة یتطلب المز�د من الدراسات

المقار�ة التفاعل�ة لكي تعالج نقائص المنهجین السا�قین. ترى المقار�ة التفاعل�ة أن فعل اإلنشاء ظاهرة معقدة 
و متعددة األ�عاد، و توصي �أنه یجب األخذ �عین االعت�ار الخصائص الفرد�ة و عوامل الس�اق في آن 

الدراسات المتعلقة بن�ة المقاوالت�ة �مجال المقاوالت�ة. وفقًا لـ واحد. هذا المنهج كان مصدر إلهام العدید من 
Mahmoudi ) أنه نظر�ا، إن الدراسات حول المقاوالت�ة قامت بتفسیر هذه األخیرة من خالل 2014و آخر�ن (

ثالث مقار�ات: مقار�ة الصفات الشخص�ة التي ركزت على المواصفات الشخص�ة للمقاول؛ المقار�ة السلوك�ة 
، Bygrave & Hoferي اهتمت بدراسة تأثر العوامل البیئة، الد�موغراف�ة و الثقاف�ة على سلوك المقاول (الت

 Krueger. وفقًا لـ 3)؛ و أخیرًا هناك المقار�ة التفاعل�ة التي انصب اهتمامها على ن�ة المقاوالت�ة1991
) اتفقوا مع علماء النفس حول Action) إن الفالسفة الذین قاموا بدراسة مسألة العمل (Carsrud )1993و

                                                            
1 -Bourguiba M, (2007) PhD, «  De l’intention a l’action entrepreneuriale : approche comparative auprès de 
TPE françaises et tunisiennes », Doctorat soutenue  l’Université de Nancy 2.p.22 
2 - Yifan Wang. PhD, (2010), « L'évolution de l'intention et le développement de l'esprit d'entreprendre des  
élèves ingénieurs d'une école française : une étude longitudinale », Engineering Sciences. Ecole Centrale de 
Lille. p.29. 
3 - Mahmoudi, M., Tunes, A & Boukrif, M, (2014), « L’intention entrepreneuriale des étudiants tunisiens », 
12ème Congrès international Francophone en Entrepreneuriat et PME, Agadir (Maroc). 
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المكانة المركز�ة للن�ة في األفعال، لذلك إن دراسة السلوك التبني للمقاوالت�ة ال �مكن فصله عن النوا�ا التي 
تحرك األفراد إلظهار هذا السلوك. معظم الدراسات تناولت موضوع ن�ة المقاوالت�ة من خالل نموذجین 

) و نظر�ة السلوك المخطط Sokol) ،1982و  Shaperoث المقاوالتي لـأساسیین و هما نموذج تشكیل الحد
)Theory of Planned Behavior لـ (Ajzen) ،1991 نهدف من وراء هذه الورقة إلى تفسیر الن�ة المقاوالت�ة .(

) الذي تم تطو�ره Sokol) ،1982و  Shaperoلدى الطل�ة مركز�ن في ذلك على نموذج الحدث المقاوالتي لـ
 . Carsrud )1993(1و  Krueger   طرفمن 
 

 مشكلة الدراسة
إن الرغ�ة في ق�اس تأثیر مجموعة من العوامل على الن�ة المقاوالت�ة لدى الطل�ة الجامعیین قادنا إلى طرح 

 االشكال�ة اآلت�ة:
 ما مدى تأثیر الرغ�ة المدركة و إدراك الجدوى على النوا�ا المقاوالت�ة لدى طل�ة الجامعة؟

 
 ة و هدف الدراسةأهم�

نهدف من خالل هذا ال�حث الى إجراء دراسة مقارنة بین الن�ة المقاوالت�ة لدى الطل�ة و الطال�ات في 
) (إدراك الرغ�ة، و إدراك الجدوى Sokol )1982و  Shaperoالماستر، و ق�اس درجة تأثیر متغیري نموذج 

�ة هذه الدراسة في  أن الكثیر من الناس ال من المقاوالت�ة) على نوا�اهم في إنشاء المؤسسة. تكمن أهم
�میزون بین العوامل المؤثرة في سلوك المقاولة، و للق�ام بذلك قمنا بدراسة میدان�ة، لنتمكن من خاللها من 
حصر درجة التأثیر الذي �مارسه كل من إدراك الرغ�ة و الجدوى من إنشاء المؤسسة على للن�ة المقاوالت�ة 

لمسان. الدراسة اإلحصائ�ة استخدمنا فیها نموذج المعادالت اله�كل�ة �استخدام مخرجات لدى الطل�ة بجامعة ت
 .Statisticaبرنامج 

 
 . المسح األدبي للدراسات السا�قة1

هناك العدید من األس�اب التي تقف وراء م�اشرة األفراد إلى إنشاء المؤسسة، �حیث تختلف تلك األس�اب لدى 
ناس لهم میل نحو الق�ام بإنشاء مؤسستهم الخاصة، كون أن ال�عض منهم �عتقد كل واحٍد منهم، فل�س كل ال

. إن كان 2أن ل�س له ما یلزمه لتحقیق مشروعه، لذلك �مكن اعت�ار المقاوالت�ة كعمل�ة متعددة الخطوات
صح�حًا أن سلوك الشخص ینتج من حاجة یجب إرضاؤها و �فترض أن الن�ة توجه نحو هدف تحقیق الرضا، 

) �مكن اعت�ار المقاوالت�ة Bird )1988سلوك إنشاء المؤسسة �مكن اعت�اره كنتیجة لهذه الن�ة. وفقًا لـ  فإن
. في هذا الس�اق أشار 3كسلوك مخطط �ما أن المغامرة في إنشاء مؤسسة هي عمل�ة إخت�ار�ة و ذات وعي

                                                            
1 -Krueger N.F., Carsrud A.L. (1993). “Entrepreneurial intentions: Applying the theory of planned 
behaviour”, Entrepreneurship & Regional Development, vol. 5, n° 4, pp.315-330. 
2- Ruhle SMühlbauer., D., Grünhagen M., and Rothenstein J., (2010), «The heirs of Schumpeter: An insight 
view of students' entrepreneurial intentions at the Schumpeter School of Business and Economics», 
Schumpeter discussion papers. 
3 - Liñán F., (2008), "Skill and value perceptions: how do they affect entrepreneurial intentions?" Intention 
Entrepreneurial Management Journal, vol. 4, pp. 257-272,. 
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Ajzen)1991ت اإلراد�ة. عرف ) إلى أن الن�ة تسبق السلوك مخطط، و �أنها أفضل مؤشر للسلوكاBird  
تصرف   طر�قة أو شيء نحو وسلوكه وخبرته الشخص انت�اه توجه ذهن�ة حالة) الن�ة المقاوالت�ة �أنها "1992(

معینة". و قد عزز هذا التعر�ف نظر�ة السلوك المخطط التي تنص على أنه كلما كانت الن�ة قو�ة، كلما كان 
سلوك، على هذا األساس تلعب الن�ة المقاوالت�ة دور الوس�ط أو هناك احتمال كبیر �أن ینتقل الفرد نحو ال

 التحفیز�ة للعوامل كملتقط تعمل أنها على تفهم فالن�ة. 1المحفز الذي �مهد لعمل�ة إنشاء المؤسسة من طرف الفرد

 لها لمخططا المجهودات مقدار للق�ام �المحاولة، و ما الفرد استعداد مدى إلى بذلك السلوك و تشیر في تؤثر التي

تعتبر الن�ة . إذًا 2السلوك لذلك الفرد أداء احتمال�ة من تز�د ما سلوك لفعل الن�ة فقوة لألداء السلوك، الفرد قبل من
 Carsrudو  Kruegerفي هذا الس�اق أقر ، 3المقاوالت�ة عنصر أساس�ًا لفهم عمل�ة إنشاء المؤسسات الجدیدة

 المفتاح المقاوالت�ة الن�ة . تعد4الن�ة طر�ق عن �ه و �مكن التنبؤ متعمد ادائم �كون  المقاوالتي السلوك �أن )1993(

 .5جدید" عمل لبدء إلى "ن�ة الفرد تشیر مؤسسة، فهي انشاء عمل�ة لفهم الوحید
 Krueger etإن نتائج األ�حاث االمبر�ق�ة الحدیثة التي قام بها مجموعة من ال�احثین �مجال المقاوالت�ة أمثال: 

al )2000(  في الو.م.أ؛Kolvereid & Isaksen )2006 النرو�ج؛ ؛� (Boissin et al )2009 فرنسا؛� (
Fatoki, )2010(  بجنوب إفر�ق�ا؛Liñán et al. )2011 ،( ،بإس�ان�اGhazali et al., )2012مالیز�ا؛� ( Peng 

et al )2013 الصین؛� (Karimi et al )2013بإیران؛ ( Bagheri & Pihie )2014ندا؛ ) �فنلBenhabib et al 
 & Botsaris)؛ 2015ألمان�ا (في  Zapkau et al) �الجزائر؛ 2016) و بن أشنهو و بوسیف (2014(

Vamvaka )2016 ؛(Alexander & Honig )2016أظهرت أن ن�ة االنتقال نحو السلوك �س�قها 6) �كین�ا .
�النس�ة للفرد و إدراكه للجدوى من سلوك إرادي، و أن ن�ة اإلنشاء هي مرت�طة بجاذب�ة هذا االخت�ار 

المشروع.  نود اإلشارة إلى أن أغلب الدراسات التي أق�مت �مجال المقاوالت�ة تطرقت إلى موضوع الن�ة 
 Sokolو  Shapero) لـFEEالمقاوالت�ة من خالل نموذجین رئ�سیین و هما: نموذج تشكل الحدث المقاوالتي (

) التي �عود جذورها 1991( Ajzen) لـTPBذج نظر�ة السلوك المخطط () في میدان المقاوالت�ة، و نمو 1982(
) �أن هذین النموذجین یتكامالن 2000و آخر�ن ( Kruegerإلى علم النفس االجتماعي، في هذا الصدد أشار 

من  إدراك الرغ�ة، ألن متغیري "المواقف اتجاه السلوك" و "المعاییر االجتماع�ة" توح�ان إلى 7و �قوة
من المقاوالت�ة، و تؤثران بدورهما في  الجدوى المدركةت�ة، و "إدراك الس�طرة على السلوك" تشیر إلى المقاوال

 الن�ة المقاوالت�ة لدى األفراد. 
 

                                                            
1 - Fayolle A.& GaillyB., (2009), "Évaluation d'une formation en entrepre neuriat: prédispositions et impact 
sur l'intention d'entreprendre," Mangement, vol.12. 
2 -Lortie & Castogiovanni. Cited by Boucif, S-A, (2017), Ph.D, op cit. 
3 -Bird, B. (1988). Op cit,  
4 Krueger N.F., Carsrud A.L. (1993).op cit. 
5 Engle, R. L., Dimitriadi, N., Gavidia, J. V., Schlaegel, C., Delanoe, S., Alvarado, I., et al. (2010). 
Entrepreneurial intent: A twelve-country evaluation of Ajzen's model of planned behavior. International 
Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 
16(1), 35-57. Cited by Boucif (2017), op cit. 

 نمذجة �استعمال دراسة: الجامعیین الطل�ة لدى المقاوالت�ة ةالن� على المقاوالت�ة المهارات تأثیر"،)2017( أ، س بوسیف.  6
 في العلوم االقتصاد�ة، جامعة تلمسان. Ph.D ،"اله�كل�ة المعادالت

7- Tounés A. (2006). op cit. 



 

209 

 الن�ة المقاوالت�ة. 2
�مكن فهم عمل�ة أخذ القرار �أنها عمل�ة عقل�ة و معرف�ة موجه نحو الفعل، فضمن هذه األخیرة تحتل الن�ة 

شدة التي یراها الفرد إلى المستقبل و . إن االنتقال إلى الفعل هو عمل�ة تخضع أ�ضًا إلى الرؤ�ة 1�ةمكانة مركز 
) Bursh)2003 و  Bird. ضمن األ�حاث التي أجر�ت حول المقاوالت�ة من طرف 2نیته في اإلقدام إلى الفعل

ة. هذه األخیرة هي عمل�ة تحركها ن�ة أكد هؤالء ال�احثین على أن الرؤ�ة المقاوالت�ة هي أساس الن�ة المقاوالت�
مقاوالت�ة نحو استغالل الفرص الموجودة في البیئة، و التي تمكنها من إنشاء مؤسسات لها القدرة على 

) أشار إلى أن النوا�ا هي ع�ارة عن Bird )1988. 3المنافسة، �حیث تنتهي بها إلى امتالك مشروع مر�ح
لتالي تجار�ه و مساهماته) نحو شيء معین (هدف) أو طر�ق �قوده إلى حالة ذهن�ة توجه انت�اه الفرد ( و �ا

تعد الن�ة المقاوالت�ة من العناصر الهامة المساعدة في فهم عمل�ة إنشاء المؤسسات . 4إنجاز شيء ما (وسائل)
العدید من المدارس الفكر�ة المتعاق�ة في میدان المقاوالت�ة من اهتمت بتفسیر المؤسسات الجدیدة، فنجد أن 

ة المقاوالت�ة، منها: مقار�ة الصفات الشخص�ة، المقار�ة الد�موغراف�ة، المقار�ة البیئ�ة، و المقار�ة البراڤمات�ة الن�
) مثًال تبنى مقار�ة البراڤمات�ة  و التي ارتكزت على الدور Carsrud )1993و  Krueger. نموذج 5 (التفاعل�ة)

في هذا الصدد أثبتت العدید من الدراسات [أمثال :  الدور األساسي الذي تلع�ه الن�ة في العمل�ة المنظمات�ة،
Davidsson )1995 ،(Kolveried )1996 ،(Reitan )1996و (Autio  )صحة هذا 1997و آخرون [(

) الن�ة �أنها الحركة التي  �میل من Boutinet )1999النموذج و وافقه على رأ�ه و انتهج نفس أفكاره. عرف 
. على هذا 6، �عني هذا التعر�ف أن الن�ة هي فعل التوجه نحو الهدفخاللها العقل إلى الشيء ال�اطن

. 7األساس تلعب الن�ة المقاوالت�ة دور الوس�ط أو المحفز الذي �مهد إلى عمل�ة إنشاء مؤسسة من طرف الفرد
الن�ة ترتكز على فكرة أن أي فعل مدروس �كون مسبوق بن�ة الق�ام �سلوك معین، لذلك تمر نشأة المنظمة 

 .8دة مراحل تبدأ �الفكرة ثم الن�ة و تنتقل نحو أخذ القرار الفعلي لإلنشاء للمؤسسة�ع
 
  Sokolو   Shapero. نموذج الحدث المقاوالتي لـ3

) من الرواد األسطور�ین الذین اهتموا �العناصر المفسرة الخت�ار المقاوالت�ة، Sokol )1982و Shapero �عد 
المقاوالتي ( دراسة العناصر المفسرة الخت�ار المقاولة) من المسار  ألن نموذجهم سعى إلى تفسیر الحدث

                                                            
1 - Emin S. (2003), L’intention de créer une entreprise des chercheurs publics : le cas français, Thèse en 
Sciences de Gestion, Université Pierre Mendés France, ESA, Grenoble  cité par, Bourguiba (2007)., p.22 
2 - Moreau R & Raveleau B. (2006), « Les trajectoires de l’intention entrepreneuriale », Revue Internationale 
PME, 19(2), 101-131, cite par Bourguiba (2007). p.22. 
3 - Mishra C-S. & Zachary R-K., (2014), The Theory of Entrepreneurship: Creating and Sustaining 
Entrepreneurial Value: Palgrave Macmillan 
4- Diop P-M, PhD, (2012). « La motivation entrepreneuriale dans le contexte sub-saharien francophone ». 
Business administration. Conservatoire national des arts et metiers - CNAM, 2012.p.78. 
5 - Emin, S, (2004), « Les Facteurs déterminant la création d’entreprise par les chercheurs Publics : 
application des modèles d’intention », Revue de l’entrepreneuriat, vol.3, n°1, 
6-Boutinet, J.-P. (1999). Anthropologie du projet. Paris: P.U.F, cité par Mouloungui, op cit, p.61 
7 - Fayolle A.& GaillyB., (2009), «Évaluation d'une formation en entrepre neuriat: prédispositions et impact 
sur l'intention d'entreprendre» Management, vol. 12, pp.176-203,. 
8- Emin, S, (2004), « Les Facteurs déterminant la création d’entreprise par les chercheurs Publics : 
application des modèles d’intention », Revue de l’entrepreneuriat, vol.3, n°1, pp.1-20. 
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أصحاب هذا النموذج قاموا بنمذجة تكو�ن الحدث المقاوالتي آخذین �عین  .1العملي بدًال من المسار الوظ�في
ناك �عض . انطالقًا من البیئة الم�اشرة التي �ع�ش فیها المقاول، هdéplacement.(2االعت�ار ع�ارة االنتقال (

األحداث المتعلقة �الس�اق (ح�اته المهن�ة، أو ح�اته الشخص�ة) تتسبب من خالل االنه�ار النفسي و/أو مادي 
في تغییر مسار ح�اة المقاولین المحتملین. هذه األحداث تساهم �التالي في ترسیب القرار المقاوالتي (أي نشوء 

ل�ة تغییر المسار الفردي �مكن وصفها من حیث ) "عم1982( Sokolو  Shaperoالن�ة). على حد تعبیر 
و �مكن تصنیف هذه  .3"التي تقود الفرد للذهاب في اتجاه واحد في وقت واحدناقالت القوى التوجیه�ة  
 :4االنتقاالت إلى ثالث فئات

، ..، ) التي �مر بها الفرد ؛كالطالق، الهجرة، طرد من العملnegative displacement(االنتقاالت السلب�ة  -
عمومًا هذه األخیرة هي ل�ست تحت س�طرة الفرد بل مفروضة عل�ه من الخارج. هذه العوامل هي األكثر 

الحظ أ�ضًا أن  Shaperoشیوعًا، لكن غال�ًا ما یؤدي مز�ج العوامل اإلیجاب�ة و السلب�ة إلى إنشاء المؤسسة. 
ح�اتهم الخاصة أو المهن�ة، األمر الذي  منشئین/مقاولي المؤسسات �مكن أن �كونوا قد عانوا من  صدمة في

 .5أوقظ في نفوسهم الرغ�ة في المقاوالت�ة، و �ضیف الكاتب �أن الرغ�ة هنا �مكن أن تكون كنتیجة للتكو�ن
؛  و یتعلق األمر �الخروج من الخدمة العسكر�ة، و المدرسة، أو )between thingsالظروف الوس�ط�ة ( -

وقع في مرحلة من مراحل الح�اة، و الذي �ضع الفرد بین حالتین أو  انقطاع هامالسجن؛ الناجمة عن 
  إلتزامین. و هي تختلف عن االنتقاالت السلب�ة التي �مكن التنبؤ بها.

؛ و تتضمن تأثیر العائلة، تواجد فرص في السوق، استثمارات )positive pullاالنتقاالت اإلیجاب�ة ( -
ن مصدرها الفرص و ل�ست دائمًا مهن�ة (كما هو الحال في االستجا�ة محتملة، .... عمومًا هذه األحداث �كو 
 إلى هو�ة معینة أو المشاغل الثانو�ة)؛ 

إن التفاعل بین مختلف هذه االنتقاالت هو السبب وراء تغییر مسار ح�اة الفرد، و �التالي إنطالق الحدث 
اوالتي، و یتم إدارتها من قبل األفراد، أو المقاوالتي. عالوة على ذلك، هذه االنتقاالت تعجل من العمل المق

) في Sokol )1982و Shaperoمجموعات من األفراد، مما �سمح لهم �التحسن مع مرور الوقت. وفقًا لنموذج 
الواجهة أمام هذه العوامل الثالثة (االنتقاالت) المسب�ة للعمل المقاوالتي، یبرز متغیر�ن وس�طیین و هما: 

. هذه 6اكات الجدوى الذین �عتبرون نتاج البیئة االجتماع�ة، الثقاف�ة، و االقتصاد�ةإدراكات الرغ�ة، و إدر 
 .7اإلدركات هي نتاج البیئة الثقاف�ة و االجتماع�ة و تحدد الخ�ارات الشخص�ة

                                                            
1 Yifan Wang. PhD(2010), op cit,.P.32 
2 -Bourguiba M,PhD, ( 2007), p.49. 
3 - Shapero, A., Sokol, L., (1982) « The social dimensions of entrepreneurship », in Encyclopedia of 
entrepreneurship, Englwood Cliffs : Prentice Hall, inc., Chapter IV, cité par Bourguiba, p.49 
4 - Yifan Wang. PhD, (2010), « L'évolution de l'intention et le développement de l'esprit d'entreprendre des  
élèves ingénieurs d'une école française : une étude longitudinale », Engineering Sciences. Ecole Centrale de 
Lille, 
5 - Salah L, (2011), PhD « L’intention entrepreneuriale des étudiantes : cas du Liban », Thèse de Doctorat 
soutenue  à  l’Université de Nancy 2, p.220 
6- Bourguiba M, PhD (2012),  p.50. 
7- Iloga, S-M; Nyok, A-C & Hikkerova, L (2013), « Influence des perceptions sociales sur l’intention 
entrepreneuriale des jeunes», Revue de Gestion 2000,  vol.30, pp.115-130. 
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] بدأت في أعقاب االنتقاالت اإلیجاب�ة و الظروف الوس�ط�ة و التي تشكلت Desirabilityإدراكات الرغ�ة [
نظام الق�م الفرد�ة. هذه األخیرة تبنى على أساس تأثیر العوامل االجتماع�ة التي ینتمي إلیها الفرد على أساس 

). Mentorو على وجه الخصوص العائلة و األقارب األقران، الس�اقات المهن�ة (الزمالء) و المدرس�ة (المعلم 
المقاوالت�ة التي تعتبر كتحدي و �عزز  كما تتشكل من التجارب السلب�ة السا�قة مثل اإلخفاقات في المغامرات

 من إدراكات الرغ�ة لدى الفرد.
] تتكون من إدراك الموارد المال�ة و التي تتمثل في العوامل الضرور�ة الداعمة Feasibilityإدراكات الجدوى [

مالء)، وأخیرا لإلنشاء،و كذا ال�شر�ة المرت�طة  بتوافر المشورة و المساعدة ال�شر�ة (الزوج و األصدقاء و الز 
 .1العوامل التقن�ة كالتكو�ن المقاوالتي، كل هذا یؤثر على إدراكات الجدوى 

مع ذلك، حتى و إن عالجت هذه المتغیرات ع�ارة الن�ة المقاوالت�ة، إال أن عرض هذه األخیرة �قي شكل 
ا الفراغ قام ضمن�ًا (لم �شیر �صفة صر�حة إلى ن�ة إنشاء المؤسسة)، لذلك و في محاولة منه لملء هذ

Krueger )1993 الذي �عتبر من أشد المؤ�دین لهذا النموذج بتعدیل نموذج (Shapero وSokol  من خالل
) Carsrud )1993و  Kruegerأن  1نالحظ من خالل النموذج الموضح في الشكل. 2إضافته لمتغیر الن�ة

ق�ة" في فعل اإلنشاء (أي أن �كون أوضحوا �أنه یتوجب على المنشئین في البدا�ة أن یدركوا بوجود "مصدا
لدى األفراد نوا�ا مقاوالت�ة) التي تشجعهم و تدفعهم نحو اإلنطالق الفعلي في المشروع. و أضاف الكات�ان �أن 
المصداق�ة تتشكل ت�عًا إلدراكات الجدوى و إدراكات الرغ�ة و على المیل نحو الفعل ( الذي �كون تأثیره 

 معدل).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لبدء الشخص�ة جاذب�ةنصر�ن فقط مفسر�ن لن�ة إنشاء المؤسسة: الرغ�ة في الفعل الذي �عكس الهناك ع

 الفرد شعور درجة، و الجدوى من الفعل أي و الخارج�ة الشخص�ة للعوامل التأثیرات كل ذلك في �ما مشروع

                                                            
1 -Tounés A. (2006). Op cit. 
2- Touab, O, (2014), « Essai empirique sur les déterminants de l’acte entrepreneurial dans le secteur textile 
marocain », European Scientific Journal, Vol.10, n.7. pp.414-424. 

 اخلربات

 الرغبة املدركة

 اجلدوى املدركة

 الشروع يف الفعل نية (مصداقية) 

 اإلنتقال ميل حنو الفعل

 )Krueger )1993وفق ، Sokolو Shaperoمنوذج : 1شكل.

Source : Yifan Wang. PhD(2010),op cit. p.34. 
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اق�ة خ�ار إنشاء �عبران عن مصد . �طب�عة الحال إن إدراكات الرغ�ة و الجدوى مشروع بدء على �القدرة
، و أن االنتقاالت (إیجاب�ة، سلب�ة، داخل�ة أو 1المؤسسة و �التالي تتشكل كلها من خالل تجارب الفرد

 . 2خارج�ة) تظهر �أنها من السوابق المهمة في العمل المقاوالتي
 
 النموذج النظري و فرض�ات ال�حث 4

إدراك الرغ�ة في المقاوالت�ة 1یر�ن مستقلین و هما ) یبرز تأثیر متغ2(أنظر الشكل. النموذج النظري ل�حثنا
)PDR إدراك الجدوى من المقاوالت�ة (2)، وPFB) على متغیر تا�ع الذي �عبر عن الن�ة المقاوالت�ة (EI لدى (

الطل�ة محل الدراسة. سنحاول ف�ما یلي الوقوف على أهم الدراسات النظر�ة التي أكدت على العالقة الموجودة 
 الرغ�ة و الجدوى المدركة مع ن�ة الفرد في الم�اشرة بإنشاء المؤسسة.بین إدراك 

 
 
 
 
 
 
 
 

 العالقة بین إدراك الرغ�ة و الن�ة المقاوالت�ة  1.4

وفقًا لنموذج الحدث المقاوالتي أن المقاول المحتمل یدرك العمل المقاوالتي على أنه ذو مصداق�ة و مرغوب 
 Krueger. في هذه الحالة رأى 3له ن�ة في إنشاء أو الحصول على المؤسسة ) �معنى �كون Desirabilityف�ه (

) أن 1992( Bagozzi) أن إنشاء المؤسسة یجب أن ینظر إلیها �أنها فرصة جدیرة �الثقة. وفقًا لـ 1993(
الفعل، الموقف اتجاه الفعل ال یؤدي �الضرورة إلى ن�ة التحرك، ألنه ال �عكس إال القلیل من دوافع الفرد نحو 

) عن فكرة أن اإللتزام الفردي �الفعل Self-regulationلذلك أكد في نظر�ته المعروفة �اسم "التنظ�م الذاتي" (
. و یتوافق بذلك مع المواقف اتجاه سلوك و المعاییر الذات�ة 4�كمن في الرغ�ة القو�ة لهذا األخیر نحو الفعل

) �أن الرغ�ة هنا تص�ح من السوابق 2004(Emin  ). في هذا الصدد، أشارAjzen )1991التي نادى بها 
الم�اشرة للن�ة، و �التالي تلعب دور وس�طي بین موقف الفرد و نیته في الم�اشرة بتبني سلوك معین. و لقد 

، الذي Shaperoأوضح الكاتب أن هذا المفهوم یتشا�ه إلى حد كبیر مع متغیر "إدراك الرغ�ة" الذي جاء �ه 

                                                            
1 Yifan Wang. PhD, (2010), op cit, p.35. 
2-Degeorge J-M, PhD (2007), « Le déclenchement du processus de création ou de reprise d’entreprise : le 
cas des ingénieurs français », Thèse de doctorat en sciences de gestion Université Jean Moulin Lyon 3 sous 
la direction d’Alain Fayolle, p.70. 
3-Degeorge M PhD, (2007), p.72 
4- Bagozzi, R-P &  Kimmel, S-K (1995), « A comparaison of leading theories of the prediction of goal-
directed behaviours », British Journal of Social Psychology, vol.34, pp.437-461. Cited by Emin (2004), op 
cit. 

 

 

 

 

 
 

 النموذج النظري للبحث  2شكل.

 إدراك الرغبة

 إدراك اجلدوى

 املقاوالتيةنية ال

 1ف

 2ف
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. بناءًا على ما سبق 1رة في إنشاء مؤسسة هو سلوك مرغوب ف�ه و مرغوب من قبل الفردأشار إلى أن الم�اش
 و وفقا لنظر�ة الحدث المقاوالتي نطرح الفرض�ة التال�ة:

 : الرغ�ة المدركة من إنشاء المؤسسة لدى الطل�ة لها تأثیر إیجابي على نیتهم المقاوالت�ة1ف
 

 المقاوالت�ةالعالقة بین الجدوى المدركة و الن�ة  2.4
وفقًا لنموذج الحدث المقاوالتي أن المنشئ المحتمل عل�ه أن یدرك العمل المقاوالتي على أنه ذو جدوى 

)feasible معنى �كون �اإلمكان تحق�قه، هذه األخیرة تعبر عن درجة الثقة التي تكون لدى الفرد حول قدراته� (
لى أنها " .. إدراك تواجد أو عدم تواجد تعرف إدراك الجدوى ع .2على خلق أو الحصول على مؤسسة

المصادر و الفرص المتاحة" لتحقیق سلوك معین و تعبر أ�ضًا عن درجة السهولة أو الصعو�ة المدركة من 
مفهوم  Sokolو  Shaperoطرف الفرد اتجاه عمل معین. خالل تفسیره إلمكان�ة إنشاء المؤسسة استخدم 

) ع�ارة الكفاءة أو الفعال�ة Bandura )1982ت الذي  استخدم ف�ه الجدوى من الفعل المقاوالتي، في الوق
) 1995( Davidson. 3) لتفسیر ثقة الشخص �قدراته على الق�ام �الفعل المقاوالتيSelf-efficacyالشخص�ة (

) المقاوالت�ة و شبهها �الفعال�ة الشخص�ة المدركة و إدراك Convictionهو اآلخر استعمل ع�ارة القناعة (
. إن مجموع 5) عن الكفاءة الذات�ة2009و آخرون ( McGee، في الوقت الذي تكلم 4�طرة على السلوكالس

الدراسات حول هذا الس�اق أوضحت أن الكفاءة الشخص�ة �مكنها ق�اس اعتقاد الفرد حول قدرته على الق�ام 
 لى طرح الفرض�ة التال�ة:�مشروع إنشاء المؤسسة و �التالي إدراك مدى س�طرته على سلوكه. و هذا �قودنا إ

 : إدراك الجدوى من إنشاء المؤسسة لدى الطل�ة لها تأثیر إیجابي على نیتهم المقاوالت�ة2ف
 

 . منهج�ة ال�حث 5
 . خصائص العینة و  ساللم الق�اس1.5

طل�ة الجامعة �كل�ة العلوم االقتصاد�ة بجامعة تلمسان ، على 2017الدراسة المیدان�ة أجر�ناها في سنة 
% و ف�ما كان 54سنة. نس�ة الذكور في العینة المدروسة كان  23لذین كانت أعمارهم في المتوسط حوالي ا

الخت�ار مدى مطا�قة النموذج النظري لل�حث مع العینة المدروسة استعنا �استمارة مؤلفة %. 42نس�ة اإلناث 
إدراك إمكان�ة  )06]؛ (PDR[ ت�ة) الرغ�ة المدركة من المقاوال08على النحو اآلتي: (فقرة موزعة  20من 

لإلجا�ة على الفقرات  ].EI[ ) فقرات للن�ة المقاوالت�ة06]؛ ف�ما خصصت (PFB[ تحقیق (الجدوى) المقاوالت�ة
 7"غیر موافق �شدة"، و تنتهي في،1تبدأ مندرجات  7المؤلف من  Likertكان أمام الطل�ة و الطال�ات سلم 

 "موافق �شدة".

                                                            
1- Emin, S, (2004), op cit. 
2-Degeorge J-M,PhD (2007), op cit, p.74  
3 - Bandura, A. (1982). « Self-efficacy mechanism in human agency ». American Psychologist, vol.37, 
PP.122-147. 
4 -Davidsson, P., (1995) « Determinants of entrepreneurial intentions », RENT IX Workshop, Piacenza, 
Italy, nov. 23-24. 
5- McGee E-J., Peterson M., Muller S. L. and Sequeira J-M. (2009), “Entrepreneurial Self-efficacy: refining 
the measure”, Entrepreneurship Theory and Practice, pp. 965-988. Cite par Mahmoudi et al (2014). 



 

214 

 ئي للب�اناتالتحلیل اإلحصا 2.5
 التحلیل العاملي االستكشافي 1.2.5

لكي نتمكن من الخت�ار مصداق�ة الفقرات التي تحتو�ها االستمارة، �ستلزم علینا الق�ام �التحلیل االستكشافي 
(ق�اس االتساق الداخلي  Cronbachلـ ∝ .1من خالل ثالثة مؤشرات و هي  .SPSS�استخدام مخرجات 

. التأكد من كفا�ة 2 ]،0.7العت�ة الدن�ا المتفق علیها ف�ما یخص هذا المؤشر هي [ )للبن�ات العامل�ة للفقرات
) و �عتبر حجم العینة مناسب إذا زادت ق�متها عن KMO )Kaiser-Meyer-Olkinالعینة من خالل اخت�ار 

 . 3، ]0.6و هناك من أشار إلى  0.5[

 
Source: own elaboration by software SPSS.22. [N=165] 

 
ار الشیوع أو . اخت�4. 0.05على مستوى الداللة أن �كون أقل من  Bartlettاخت�ار داللة كرو�ة 

) الذي �ق�س مدى تمثیل العوامل المستخرجة لمعلومات الفقرات المكونة Communalitiesاالشتراك�ات (
) التي PCA. و تحلیل المكونات األساس�ة (5]. 0.5لإلست�انة، �حیث تكون مقبولة إذا كانت أكبر أو تساوي [

یجب  Fisherلـ  F]، و اخت�ار 0.5ن أكبر من [تعتمد على تحلیل نسب الت�این. الت�این المفسر یجب أن تكو 
الب�انات التي تحصلنا علیها . 1نتائج هذا التحلیل �النس�ة للجنسین تم تلخ�صه في الجدول.أن �كون معنوي. 

كلها معنو�ة و أكبر من الحد األدنى المقبول، و أكدت بذلك مصداق�ة الفقرات التي تحتو�ها االستمارة،  جاءت
 من االنتقال إلى التحلیل العاملي التوكیدي.�حیث مكننا ذلك 

 
 التحلیل العاملي التوكیدي 4.5

و ذلك للتثبت من  Statisticaطر�قة المعادالت البنیو�ة �استعمال حزمة  �ستخدم هذا النوع من التحلیل في
�قوم هذا  1)2012صحة النموذج اإلمبر�قي و التأكد من مطا�قة ب�اناته مع النموذج النظري. وفقًا لت�غزة (

التحلیل على إطار نظري واضح نستط�ع �موج�ه االنتقال إلى اقتراح نموذجًا عمل�ًا ینطوي على عدد العوامل، 
                                                            

، دار Lisrelو  Spss)، التحلیل العاملي االستكشافي و التوكیدي: مفاه�مها و منهجیتها بتوظیف حزمة 2012ب، (-ت�غزة أ 1 
 .21-20المسیرة، الط�عة األولى، ص ص.

 

 Table.1 : Descriptive statistics reliability measures and Factor Analysis (N = 165) 
 

Variables 
 

No. 
of 

Scale 
Item

s 

𝐗� 
Mea

n 
Scor

e 

σ 
Standard 
Deviation

. 

α 
Cronbac

h 

F 
Fiche

r 

 
KM
O 

Bartlet
t 

Khi-
deux 

V(x) 
explane

d 
varianc

e 

Perceived  
Desirability 

8 4,952 1.82 ,856 4,952 ,835 591,62
6 

67.88 

Perceived  
Feasibility 

6 4,461 1.70 ,849 13,22
4 

,853 417,66
7 

57,741 

Intention to  
Entrepreneurshi
p 

6 4,737 1.89 ,882 10,60
5 

,843 538,91
2 

63,263 
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طب�عتها، تش�عات العوامل المقاسة، أخطاء الق�اس، وجود أو عدم وجود العالقات االرت�اط�ة. �عد ق�امنا 
عبر عن المقدار الذي تساهم �ه الفقرات في ق�اس التي ت التش�عات العامل�ة�التحلیل تحصلنا على نتائج 

) و معنو�ة. 0.5)، ق�م هذه األخیرة كلها كانت أكبر من (𝝀𝝀(المعبر عنها بـ المتغیرات المكونة للنموذج النظري 
) كانت نتائجها Kurtosis) و االن�ساط (Skewnessمقای�س الموضع (أو الشكل) على غرار مق�اس اإللتواء (

و تؤكد بذلك أن الب�انات قر��ة من التوز�ع الطب�عي و تسمح لنا �الق�ام �اخت�ار الفرض�ات.  ]1و + 1-بین [
)، و المقتصدة GFI ،AGFI ،PGI ،APGI ،BCFI ،RMSEA(معاییر المطا�قة المطلقة إن نتائج 

)Chi2/df .( إجماًال كانت متوسط. فنجد مثًال أن الـGFI ،AGFI ،PGI ،APGI ،BCFI ا قار�ت نتیجته
(الجذر التر��عي لمتوسط خطأ  RMSEAو هذا دلیل على حسن مطا�قة النموذج، و كذلك �النس�ة لـ  ]0.9[

] لذلك نقول أن خطأ الق�اس هو 0.08-0.04نتیجتها المسجلة كانت قر��ة من مجال القبول [القتراب) 
النتائج أظهرت حسن  ].5-2[ هي األخرى سجلت نتیجة جیدة نظرًا لتواجدها بین] Chi2/df[ الـمنخفض، 

على هذا األساس �مكننا االنتقال إلى اخت�ار مطا�قة الب�انات التي تحتو�ها االستمارة مع النموذج النظري، 
 الفرض�ات.

 
Variables latentes Parameter Estimate  

𝛃𝐢 
(PDR)-42->(EI) 0,803 
(PFB)-43->(EI) 0,471 

(ZETA1)-->(EI) 0,134 
Source : notre élaboration a l’aide du Logiciel Statistica. (N=165) 

 
 
 . اخت�ار الفرض�ات و مناقشة النتائج6

تأكدنا من خالل التحلیل العاملي أن الب�انات المرت�طة �العینة المدروسة تتوزع توز�ع طب�عي و هذا �عزز 
ستخدامها في اخت�ار الفرض�ات ) المحسو�ة تتمتع �المصداق�ة و �مكننا اβiفرض�ة أن معامالت االرت�اط (

 PRDإلى قوة العالقة الموجودة بین المتغیر المستقل ( βالموضوعة في ال�حث. �شیر معامل االرت�اط 
كانت نتائجها كلها )، إن معامالت االرت�اط المسجلة بین متغیرات نموذجنا النظري EI) و التا�ع (PRFو

. 0.05أقل من  P] تحت مستوى معنو�ة 1.96ق�مة المطلقة لـ [فیها كان أكبر من ال Studentلـ  Tمعنو�ة ألن 
االخت�ار اإلحصائي  إنلذلك �مكننا الق�ام بتحلیل النتائج و اخت�ار الفرضیتین الموضوعتین في الدراسة. 

لطل�ة الجامعة تؤثر طرد�ًا على نیتهم في إنشاء  )PRD(المدركة  للفرض�ة األولى التي نصت على أن الرغ�ة
طل�ة الهذه النتیجة جل�ًا إلى أن لدى  تظهر ].H1: β1= + 0,803[، ) كانت نتائج على التوالي: EI( المؤسسة

أن  تضمنتالتي  الثان�ةو هذا �قودنا إلى قبول الفرض�ة األول. الفرض�ة  ،رغ�ة كبیرة في إنشاء المؤسسة
معامل االرت�اط لكلى  )EI( لمؤسسة) من المقاوالت�ة له عالقة طرد�ة مع ن�ة إنشاء اPRFإدراك طل�ة للجدوى (

و موجب و ]. نالحظ أن معامل االرت�اط قر�ب من المتوسط H.2: β2= + 0,471[الجنسین سجل الق�م التال�ة 
�قودنا إلى قبول  یدل على أن العالقة بین إدراك الجدوى من المقاولة من طرف الطل�ة هو طردي و �التالي

) الذي Ajzen )1991ج اخت�ار هاتین الفرضیتین تتوافق مع تصر�حات إن نتائ. الفرض�ة الثان�ة في ال�حث
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قال �أنه في �عض األح�ان �كفي أن تكون هناك المواقف و الجدوى للتأثیر على ن�ة الق�ام �السلوك و تتوافق 
خر�ن و آ Kruegerمع نتائج الدراسات اإلمبر�ق�ة التي قام بها ال�احثین �مجال المقاوالت�ة على غرار:  أ�ضاً 

 . )1982( Sokolو   Shapero) كما أنها تؤكد نمذجة الحدث المقاوالتي لـ 2004( Emin؛ )2002(
 

 الخاتمة
حاولنا من خالل هذه الورقة دراسة العوامل المؤثرة في ن�ة إنشاء المؤسسة لدى الذكور و اإلناث. نظر�ًا 

) Krueger )1993م تطو�ره من طرف یتكون النموذج النظري لل�حث من نموذج الحدث المقاوالتي التي ت
الذي یتألف بدوره من متغیر�ن مستقلین (الرغ�ة المدركة و إدراك الجدوى) و متغیر تا�ع (الن�ة المقاوالت�ة). إن 

س�اس�ة، الثقاف�ة، االجتماع�ة، التي تنشط فیها المؤسسات تعج �مجموعة من المتغیرات االقتصاد�ة، ال البیئة
مكن أن تساهم من قر�ب أو من �عید في تسهیل أو إعاقة المشار�ع المقاوالت�ة، من خالل اإل�كولوج�ة، التي �و 

التأثیر على النوا�ا المستقبل�ة للش�اب، كما �مكنها أ�ضا أن تلعب دورا أساس�ا في بناء الن�ة المقاوالت�ة لدى 
معرفة مدى تأثیر إدراك الرغ�ة  ن. إمبر�ق�ًا تمكن النتائج التي توصلنا إلیها المسؤولین م1الطل�ة الجامعیین

، Kruegerالجدوى من المقاوالت�ة على النوا�ا المقاوالت�ة لدى خرجي الجامعة. العدید من ال�احثین أمثال: (و 
؛ 2003و آخرون   Kennedy؛2004و  Emin ،2003؛ Davidsson ،1995؛ 2007؛ 2000؛ 1993

Tounés ،2003  ؛ 2006وKolveired ،1996 ،Fayole   وGailly 2009 ؛Fayole   وDeGeorge ،
و آخرون؛  Karahja Ngugi؛ 2010و آخرون،  Ede 2009، و 2007، 2004و آخرون،  Boissin؛ 2006

Taouab ،2014 من اهتموا �الدور الذي تلع�ه الرغ�ة و الجدوى في تنم�ة الروح المقاوالت�ة لدى الطل�ة  ،(
 التي استخلصناها من هذا ال�حث ف�ما یلي: الجامعیین لذلك تتمثل االستنتاجات الرئ�س�ة

أظهرت النتائج أن استخدام نموذج الحدث المقاوالتي في تفسیر الن�ة �مكن أن �كون مفید للتنبؤ بنوا�ا  -
تعز�ز الروح المقاوالت�ة لدى �ساهم �شكل كبیر في إنشاء المؤسسة في األوساط األكاد�م�ة، لذلك �مكن أن 

فعندما �كون للطل�ة الجامعیین رغ�ة نحو المقاوالت�ة و یدركوا �أن هناك سهم. الطل�ة �غض النظر عن جن
 جدوى منها فإن ذلك یز�د من عز�متهم و �قوي نیتهم في الق�ام بإنشاء مؤسستهم الخاصة. 

إن النتائج التي توصلنا إلیها �مكن أن تساعد ال�احثین �مجال المقاولة �الجزائر في المستقبل، فأبرز  -
ئج التي لفتت إنت�اهنا تلخصت في التأثیر المعنوي للرغ�ة و الجدوى المدركة من المقاوالت�ة لدى طل�ة النتا

 الجامعة على نیتهم في إنشاء المؤسسة، كما أوضحت النتائج عدم وجود فارق كبیر في التأثیر بین الجنسین. 
ر كل الظروف الموات�ة لتأمین أنه یجب توفیعالوة على ذلك، نود أن نسلط الضوء على نتیجة مهمة،  -

نجاح إنشاء المؤسسة، و تسهیل االنتقال من الن�ة إلى سلوك المقاولة لدى الطل�ة الجامعیین، من خالل الدعم 
) �میدان المقاوالت�ة، و أ�ضًا �مجال المقاوالت�ة التحس�سالتعل�م، التكو�ن، و اله�كلي (التمو�ل) و الجامعي (، 

و �التالي االستغالل األمثل كون موجهة خص�صًا لتطو�ر المهارات المقاوالت�ة، إنشاء ورشات عمل التي ت
و مساعدتهم في اإلنطالقة الفعل�ة  لقدرات و كفاءات الطل�ة الجامعیین و حثهم على إنشاء المؤسسة،

 لمؤسستهم.
                                                            

1 - Franke N. & C. Lüthje, (2004), «Entrepreneurial intentions of business students, A benchmarking study», 
International Journal of Innovation and Technology Management, vol. 1, pp.269-288 



 

217 

 قائمة المراجع
و منهجیتها بتوظیف حزمة  )، التحلیل العاملي االستكشافي و التوكیدي: مفاه�مها2012ب، (-ت�غزة أ -

Spss  وLisrel.21-20، دار المسیرة، الط�عة األولى، ص ص. 
- Bandura, A. (1982). « Self-efficacy mechanism in human agency ». American Psychologist, 
vol.37, PP.122-147. 
- Bagozzi, R-P &  Kimmel, S-K (1995), « A comparaison of leading theories of the prediction of 
goal-directed behaviours », British Journal of Social Psychology, vol.34, pp.437-461. Cited by 
Emin (2004), op cit. 
- Bird, B.,(1988), "Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention," Academy of 

management Review, vol. 13, pp. 442-453,. cited by  - Liñán F., (2008), op cite. 
-Bourguiba M, (2007) PhD, «  De l’intention a l’action entrepreneuriale : approche comparative 
auprès de TPE françaises et tunisiennes », Doctorat soutenue  l’Université de Nancy 2. 
-Boutinet, J.-P. (1999). Anthropologie du projet. Paris: P.U.F, cité par Mouloungui, )2012( . 
-Davidsson, P., (1995) « Determinants of entrepreneurial intentions », RENT IX Workshop, 
Piacenza, Italy, nov. 23-24. 
- Diop P-M, PhD, (2012). « La motivation entrepreneuriale dans le contexte sub-saharien 
francophone ». Business administration. Conservatoire national des arts et metiers - CNAM, 

- Degeorge J-M,PhD (2007), « Le déclenchement du processus de création ou de reprise 
d’entreprise : le cas des ingénieurs français », Thèse de doctorat en sciences de gestion Université 
Jean Moulin Lyon 3 sous la direction d’Alain Fayolle. 
- Emin, S, (2004), « Les Facteurs déterminant la création d’entreprise par les chercheurs Publics : 
application des modèles d’intention », Revue de l’entrepreneuriat, vol.3, n°1, 
- Emin S. (2003), L’intention de créer une entreprise des chercheurs publics : le cas français, 
Thèse en Sciences de Gestion, Université Pierre Mendés France, ESA, Grenoble  cité par, 
Bourguiba (2007). 
- Fayolle A.& GaillyB., (2009), "Évaluation d'une formation en entrepre neuriat: prédispositions 
et impact sur l'intention d'entreprendre," M@ n@ gement, vol.12. 
- Franke N. & C. Lüthje, (2004), "Entrepreneurial intentions of business students—A 
benchmarking study," International Journal of Innovation and Technology Management, vol. 1, 
pp. 269-288 
- Garlonn Bertholom, (2012). L'intention entrepreneuriale des jeunes artistes : le cas des 
_etudiants des _ecoles d'art de Bretagne. Gestion et management. Universit_e de Bretagne 
occidentale - Brest,.P.124 
- Iloga, S-M; Nyok, A-C & Hikkerova, L (2013), « Influence des perceptions sociales sur 
l’intention entrepreneuriale des jeunes», Revue de Gestion 2000,  vol.30, pp.115-130.- Liñán F., 
(2008), "Skill and value perceptions: how do they affect entrepreneurial intentions?" Intention 
Entrepreneurial Management Journal, vol. 4, pp. 257-272,. 
-Krueger N.F., Carsrud A.L. (1993). “Entrepreneurial intentions: Applying the theory of planned 
behaviour”, Entrepreneurship & Regional Development, vol. 5, n° 4, pp.315-330. 
- Mahmoudi, M., Tunes, A & Boukrif, M, (2014), « L’intention entrepreneuriale des étudiants 
tunisiens », 12ème Congrès international Francophone en Entrepreneuriat et PME, Agadir (Maroc). 
- McGee E-J., Peterson M., Muller S. L. and Sequeira J-M. (2009), “Entrepreneurial Self-
efficacy: refining the measure”, Entrepreneurship Theory and Practice, pp. 965-988. Cite par 
Mahmoudi et al (2014). 
- Mishra C-S. & Zachary R-K., (2014), The Theory of Entrepreneurship: Creating and Sustaining 
Entrepreneurial Value: Palgrave Macmillan, 
- Moreau R & Raveleau B. (2006), « Les trajectoires de l’intention entrepreneuriale », Revue 
Internationale PME, 19(2), 101-131, cite par Bourguiba (2007). 
-Mouloungui, M-A, (2012) PhD, « Processus de transformation des intentions en actions 
Entrepreneuriales », soutenue dep. Psychologie. Universit_e Charles de Gaulle - Lille III. 



 

218 

  - Ruhle SMühlbauer., D., Grünhagen M., and Rothenstein J., (2010), «The heirs of Schumpeter: 
An insight view of students' entrepreneurial intentions at the Schumpeter School of Business and 
Economics», Schumpeter discussion papers. 
- Shapero, A., Sokol, L., (1982) « The social dimensions of entrepreneurship », in Encyclopedia 
of entrepreneurship, Englwood Cliffs : Prentice Hall, inc., Chapter IV,، pp.72-90. cité par 
Bourguiba, (2012). 
- ThompsonE. R., (2009), "Individual entrepreneurial intent: Construct clarification and 
development of an internationally reliable metric," Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 33, 
- Salah L, (2011), PhD « L’intention entrepreneuriale des étudiantes : cas du Liban », Thèse de 
Doctorat soutenue  à  l’Université de Nancy 2, p.220 
- Touab, O, (2014), « Essai empirique sur les déterminants de l’acte entrepreneurial dans le 
secteur textile marocain », European Scientific Journal, Vol.10, n.7. pp.414-424 
-Tounes, A. (2003). PhD ، L’intention entrepreneuriale. Une étude comparative entre des 
étudiants d’écoles de management et gestion suivant des programmes ou des formations en 
entrepreneuriat et des étudiants en DESS CAAE,., Université de Rouen.  
- Tounés A. (2006). « L’intention entrepreneuriale des étudiants. Le cas français », Revue des 
sciences de gestion, vol. 3, n° 219, p. 57-65. 
- Yifan Wang. PhD, (2010), « L'évolution de l'intention et le développement de l'esprit 
d'entreprendre des  élèves ingénieurs d'une école française : une étude longitudinale », 
Engineering Sciences. Ecole Centrale de Lille, 



 

219 

 روع المقاوالتيشالفكر المقاوالتي لدى الطالب الجامعي وعوائق تجسید الم
  میدان�ة على طل�ة جامعة الشلف و المركز الجامعي غلیزاندراسة 

 جامعة شلف أستاذ محاضر أ   فالق دمحم    د. 
 جامعة شلف و سمیرة أحالم   أستاذة محاضرةحد

 زانجامعة غلی طالب دكتوراه    بن عوالي الج�اللي
 
 

 :مقدمة
تلعب الجامعة دورا هاما في نشر الروح والفكر المقاوالتي لدى الطالب وتعمل على تعز�زها، كما تساهم       

في نقل المشروع المقاوالتي من الجانب النظري إلى مرحلة التجسید الفعلي له، وفي هذا الس�اق قامت وزارة 
وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي على إنشاء دور العمل والتشغیل والضمان االجتماعي �اتفاق�ة مع 

المقاوالت�ة �كل جامعة وذلك من أجل نشر الفكر المقاوالتي لدى الطل�ة ومرافقتهم وتقد�م التسه�الت الالزمة 
 لهم عن طر�ق الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب.

ي للعمل لتكو�ن إطارات في مجال تسییر وفي هذا المجال قامت الوكالة و�التعاون مع المكتب الدول      
المؤسسات، وقد اعتمدتها الجزائر من خالل المشروع العر�ي لدعم القدرات في مجال إنشاء وتطو�ر 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إذ تضمن ك�ف�ة تأس�س وتسییر المؤسسات الصغیرة وتطو�رها، وذلك من 

 ة لتكو�ن المكونین.وحدة تعل�م� 20وحدة تعل�م�ة و 36خالل إعداد 
مدى انتشار الفكر المقاوالتي لدى طل�ة كل�ة  وانطالقا مما سبق تتجلى الكثیر من األسئلة وفي مقدمتها: ما  

العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر بجامعة حسی�ة بن بوعلي الشلف والمركز الجامعي أحمد ز�انة 
 ون تجسید المشروع المقاوالتي؟غلیزان وماهي مختلف العراقیل التي تحول د

 ولإلجا�ة عن هذه اإلشكال�ة قمنا بتجزئتها إلى جملة من األسئلة الفرع�ة ندرجها على النحو التالي:
_ ما درجة الفكر المقاوالتي لدى طالب كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر بجامعة حسب�ة بن 

 هل تختلف �اختالف الحالة االجتماع�ة والجنس؟بوعلي �الشلف وأحمد ز�انة �غلیزان؟ و 
 _ ما مدى تأثیر المقاولین الناجحین على تنم�ة الفكر المقاوالتي للطل�ة؟

_ ما العوائق التي تؤثر على تجسید المشروع المقاوالتي لطالب كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم 
 ة �غلیزان؟التسییر بجامعة حسب�ة بن بوعلي �الشلف وأحمد ز�ان

 _ هل �عتبر المح�ط العائلي عائق لتجسید المشروع المقاوالتي؟
 كثرة إجراءات اإلنشاء وصعو�ة تكو�ن الملف على تجسید مشار�ع الطل�ة؟_ إلى أي مدى تؤثر 

 _ ما درجة تأثیر القروض الر�و�ة على الطل�ة ألجل إنشاء مشروعاتهم؟ 
 فرض�ات الدراسة:
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تع طل�ة كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر بجامعة حسی�ة بن بوعلي ال یتمالفرض�ة الرئ�س�ة:
الشلف والمركز الجامعي أحمد ز�انة غلیزان �الفكر المقاوالتي ال یوجد أي عراقیل التي تحول دون تجسید 

 المشروع المقاوالتي؟
 وتتجزء الفرض�ة الرئ�س�ة إلى مجموعة من الفرض�ات الجزئ�ة وهي:

 ال یؤثر نجاح المقاولین �المجتمع على الفكر المقاوالتي لطل�ة الكل�ة. رض�ة الجزئ�ة األولى:الف

 ال توجد عالقة ارت�اط معنو�ة بین الفكر المقاوالتي للطل�ة والمقاولین الناجحین. الفرض�ة الجزئ�ة الثان�ة:

 وع المقاوالتي.ال �عتبر المح�ط العائلي عائق لتجسید المشر  الفرض�ة الجزئ�ة الثالثة:

 ال توجد عالقة ذات ارت�اط معنو�ة بین المح�ط العائلي وتجسید المشروع المقاوالتي. الفرض�ة الجزئ�ة الرا�عة:
 كثرة إجراءات اإلنشاء وصعو�ة تكو�ن الملف على تجسید مشار�ع الطل�ة.ال تؤثر  الفرض�ة الجزئ�ة الخامسة:

كثرة إجراءات اإلنشاء وصعو�ة تكو�ن ات ارت�اط معنو�ة بین ال توجد عالقة ذ الفرض�ة الجزئ�ة السادسة:
 الملف على تجسید مشار�ع الطل�ة.

 ال تؤثر القروض الر�و�ة على الطل�ة ألجل إنشاء مشروعاتهم. الفرض�ة الجزئ�ة السا�عة:

 لمشروعاتهم. ال توجد عالقة ذات ارت�اط معنو�ة بین القروض الر�و�ة وٕانشاء الطل�ة الفرض�ة الجزئ�ة الثامنة:
 أهم�ة الدراسة:

یتمثل الهدف الرئ�سي من هذا ال�حث في دراسة انتشار الفكر المقاوالتي للطل�ة والتحد�ات والتي تواجههم من 
 أجل تجسید مشار�عهم المقاوالت�ة وذلك من خالل:

 _ إبراز مختلف العوامل التي تؤثر وتنمي الفكر المقاوالتي لدى الطل�ة.
 ى تأثیر العائلة على تجسید المشروع المقاوالتي للطالب_ اإلشارة إلى مد

 _ تب�ان مدى تأثیر الوازع الدیني على تجسید المشروع المقاوالتي لدى الطل�ة.
 أوال: الجانب النظري 

 والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب التشر�ع الجزائري: مفهوم المقاولة -1
 لل�حث، مجاال أص�حت انهوأل مختلفة، حاالت عدة في مقاولةال مصطلح الستعمال نظراتعر�ف المقاولة:  1-1

 أجل ومن لذا مختلفة، نظر وجهات ذات وهي المفهوم، ناقشت مقار�ات عدة فهناك �شملها، تعر�ف واحد نجد فال

والتي  تعتبر مكملة  (Laviolette and Loue)            من كل جمعها التي التعر�فات بنفس أخذنا توض�ح المفهوم
 :1ل�عضها، وهي كاألتي

) هي سلسلة من المراحل، یتم فیها اكتشاف فرص لخلق سلع وخدمات Venkataramanالمقاولة حسب ( -  
كما �قصد �المقاولة أنها أوضاع سوق�ة، أو منتجات جدیدة، خدمات، مواد  مستقبل�ة، یتم تقی�مها واستغاللها.

 2 عر أعلى من تكلفة إنتاجها.أول�ة أو طرق تنظ�م�ة نقوم �استغاللها و��عها �س

                                                            
1 Laviolette Eric Michael, Christophe Loue, (2006)Les compétences entrepreneuriales : définition et 
construction d'un référentiel, 8éme CONGRÈS INTERNATIONAL FRANCOPHONE ET PME " 
L'internationalisation des PME et ses conséquences sur les stratégies entrepreneuriales", Haute école de 
gestion (HEC) Fribourg,Suisse, p35 
2 Casson, Mark C. (1982). The Entrepreneur. An Economic Theory. Oxford: Martin Robertson.p64 
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من  التي النشاطات �معنى منظمة، إلنشاء تقود التي المراحل �مجموعة  )Hernandez،2001كما عرف  ( -
على  وتجسیدها الفرصة الستغالل الخ)... �شر�ة، ماد�ة، معلومات�ة، ( موارد وتركیب بتعبئة المنشئ �قوم خاللها
فالمقاول هو رجل استراتیجي قادر على تأس�س رؤ�ة مقاوالت�ة،  مه�كل. وحسب هذا التعر�ف مشروع شكل

 1وقائد �استطاعته ق�ادة التغییر عن طر�ق النشاطات المقاوالت�ة.
إن المقاول هو الشخص الذي یدیر عوامل اإلنتاج و �صمم ه�كل المشروع، وهو الذي یخطط و�دیر رأس      

 .و�حسن استخدام الوقت �كفاءة المال و العمالة المطلو�ة و غیرها من الموارد
وهو الم�ادر ،وهو الشخص صاحب الرؤ�ة والتوجه المستقبلي والقادر علي تقی�م الفرص و البدائل      

العق�ات و�التالي له القدرة على االبتكار واإلبداع،  االیجابي الذي تنهار العق�ات من طر�قه وال ینهار هو أمام
 . (األعمال الشاقة تتطلب قوة البن�ة ) طب�عة العملوقدراته الصح�ة والبدن�ة تالئم 

 من لیتمكنوا ر�اد�ة طب�عة �صفات و�تمتعون  ر�ادیین �كونوا أن یجب المصغرة المؤسسات أصحاب وٕان       

 عمال ما شخص �ق�م فقد ر�ادي، هو صغیًرا عمال �ق�م من كل ل�س و وناجحة كبیرة أعماال الصغیرة أعمالهم جعل

 تعتبر التي الر�اد�ة المهارات إلى �فتقد الشخص هذا أكثر، أو سنوات لعشرة تغیرات حاله بدون  على هی�ق� صغیًرا

 نشط، و�شار عند كبیر عمل إلى و�حوله العمل هذا �ق�م من هو االقتصاد، والر�ادي لتنش�ط الیوم ضرور�ة

المشار�ع، ولقد  ود�مومة �قاء أجل من والمخاطرة والتحدي والصبر اإلبداع روح الر�ادة أنها تنمي عن الحدیث
ثالثة مرات خالل العقود األخیرة فقد كانت "منظم" ثم"مقاول"  entrepreneurتغیرت الترجمة العر��ة لمصطلح 

 2ثم تحولت في التسعینات إلى "ر�ادة"
 ماه�ة الروح المقاوالت�ة: 1-2

�مس  ألنه الش�اب، شر�حة عند خاصة ركبی اهتمام حیز �شغل المقاوالت�ة الروح تطو�ر موضوع أص�ح       
 أوجه إظهار خالل من المقاوالت�ة الروح مفهوم توض�ح سنحاول العنصر هذا وفي ال�طالة؛ مشكلة

) L'esprit d'entrepriseالمؤسسة ( روح وهما االستعمال، في بینهما المزج یتم ما غال�ا مصطلحین بین االختالف 
 ).l'esprit d'entreprendreوروح المقاولة (

 واالیجاب�ة العامة المواقف من مجموعة" انه�أ المؤسسة روح �عرفون  حیث ،المفهومین بین المؤلفون  �فرق  فكما  

 مرت�ط فهو لذلك ف�اإلضافة المؤسسة، روح مفهوم من أشمل فهو المقاولة روح أما ،"والمقاول مفهوم المؤسسة إزاء

 �شكل �األش�اء الق�ام أو جدیدة، أش�اء تجر�ب إرادة لهم المقاولة روح ون �ملك الذین فاألفراد والنشاط، �الم�ادرة أكثر

 إلنشاء رغ�ة أو توجه لهم �كون  أن �الضرورة ل�س األفراد وهؤالء للتغییر؛ إمكان�ة لوجود نظرا وهذا مختلف،

 مع فوالتكی للتماشي خاصة قدرات لتطو�ر �سعى هدفهم ألن مقاوالتي، مهني مسار تكو�ن حتى أو مؤسسة،

                                                            
1 Catherine Leger-Jarniou, " Enseigner l'esprit d'entreprendre à des étudiants: Réflexion autour d'une 
pratique de 10 ans", Actes du premier congrès de l'Académie de l'entrepreneuriat ; entrepreneuriat et 
enseignements : rôle des institutions de formation, programmes, méthodes et outils (Paris : Université Paris 
Dauphine, Lile Nord –Pas de calais,( n.d.)), p. 10. 

 .33،ص2004، عمان،1ط دار وائل، إدارة األعمال الصغیرة أ�عاد للر�ادة، : سعاد نائف برنوطي  2
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 و�عتبرون  یتعمقون  اآلخر وال�عض .والمرونة االنفتاح من �كثیر والتصرف أفكارهم عرض طر�ق عن وهذا التغییر،

 .1لمؤسسة تحو�لها أجل من والمختلفة الالزمة الموارد وجمع الفرص تحدید تتطلب المقاولة روح أن
 االهتمام تم إذا تزداد عامة ة�صف النجاح فرص أن القول �مكن :المقاوالت الصغیرة نجاح عوامل 1-3

 2المفردات التال�ة: و �الخصائص
 لالستعدادات مكانة أولى تعطي اإلدار�ة الدراسات :للمالك واإلدار�ة الشخص�ة والمهارات الخصائص -

 �ق�م حتى �حتاجها التي اإلدار�ة المعارف والمهارات و الصغیر، المشروع لصاحب ولشخص�ة النفس�ة والمؤهالت

 الذي الشخص ولكن ناجح، عمل صاحب �كون  ألن مؤهل كل شخص ل�س �أنه تبین أنها أي ناجحا، عمال و�دیر

أن  مضطر الصغیر المشروع صاحب أن هو ذلك وسبب محددة. مهارات و معارف المؤهالت �حتاج بهذه یتمتع
 یتولى أن فهو مضطر الكبیرة، األعمال في متخصصین إلى تسند ما غل�ا التي الوظائف من الكثیر بنفسه یتولى

 .المنظمة وظائف �كل االهتمام بنفسه
 العمل، لذلك واضحة وصر�حة أهداف تحدید المشروع مدیر �عرف أن یجب :المالك طرف من األهداف تحدید -

 للمشروع؟ العامة األهداف هي ما :من األسئلة العدید عن وواضحة دق�قة إجا�ات بوجود المعرفة تتجسد هذه إن

 وتمت بوضوح عرضت قد األسئلة هذه تكن لم إذا .المدى القصیر؟ في أهدافها هي ما لمشروع؟وجد ا لماذا

 .ازدهارها و نموها طر�ق في معاقة ستكون  المشروع أو المقاولة فإن قصد است�عابها، العاملین مع مناقشتها
 أفعال وردود عاملیها، منتجاتها وسلوك�ات بواسطة المصغرة المقاوالت تستط�ع :�السوق  الممتازة المعرفة-

 بین العالقة أن ال�احثین من العدید یرى  و بها، ز�ائنها الخاصین خلق في الفشل أو النجاح تحقیق المنافسین

 للمقاوالت �سمح العالقات من النمط هذا أن حیث األعمال، هذه نجاح وراء هي السبب والز�ائن الصغیرة المقاوالت

 الصغیرة لها المشروعات إن اآلراء، معرفة أساس على قائمة خدمات تشخص�ة ول�س  خدمات الصغیرة بتقد�م

 أو سوق  من جزء حق�قتها في السوق، والتي من محدود جزء ضمن الز�ائن احت�اجات تلب�ة على القدرة و المرونة

 .للشركات الكبیرة جذا�ة تكون  ال قد الز�ائن من مجموعات
 والمنتجات �المنافسین بدا مزدهرا لو حتى للسوق  جدید شيء لمقاولةا تقدم :متمیز شيء تقد�م على المقاولة قدرة-

 �استخدام أو الجدیدة التكنولوج�ا و المنتج خالل من المنافسین لها عن نفسها تمیز أن المقاولة تستط�ع المعروضة،

 والتجدید اإلبداع على القدرة دون  العمل یبدأ أن النادر من �كون  أن �فترض التوز�ع المعروفة، لطرق  منفرد و خاص

 .المختلفة أنشطته في العمل هذا یجسدها أن �ستط�ع رؤ�ة أو تصور
 جید فهم على أن تستند یجب فإنها االستمرار�ة لها أر�د ما إذا الصغیرة المقاولة إن :التطور مع متك�فة إدارة -

 البدء على تساعد لكونها اتال�عض �اآلل� عنها �عبر التي و اإلدار�ة و التنظ�م�ة �الجوانب المرت�ط للتطور

 أن األمر یتطلب و �األعمال، للبدء الكافي المال تحدید رأس في �ساهم السوق  حجم معرفة إن الصح�حة، �الخطوة

 األصدقاء من القروض تكون  الغالب في و �العمل للق�ام الالزم المال على في الحصول مبدع العمل صاحب �كون 

                                                            
الملتقى الدولي الرا�ع  لدى طل�ة الجامعة في الجزائر،  ت�ةالدور االستراتیجي آلل�ات التشغیل في خلق ثقافة المقاوالدمحم فالق،   1

 2014، نظم  االبتكار،الجامعة و االقل�م:  حول
قارة ابتسام، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تطو�ر القطاع الس�احي �الجزائر، مذكرة ماجستار غیر منشورة، جامعة   2

 .49، ص2011/2012تلمسان، 
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 عكس أو الصغیرة بنجاح المنظمة إما تساهم الوسائل هذه و المال�ة، االتحادات و البنوك من االئتمان أو والمعارف

 .�عنا�ة تدرس لم إذا ذلك
 لعمل�ات الكافي لدیها الوقت یوجد ال قد الصغیرة المقاولة إن :علیهم المحافظة و أكفاء عاملین على الحصول -

 یرت�ط العمل نجاح لكون  �الغة أهم�ة هذه الجوانب تعیر أن األمر یتطلب لذلك للعاملین المطولة و المعقدة االخت�ار

 الموارد أهم هم الیوم العاملین إن .العاملین لهؤالء التحفیز و االخت�ار والتدر�ب حسن على تعتمد التي إدارته �قدرة

 رأس كونها� عنها الیوم و�عبر للمقاولة، تنافس�ة میزة في تحقیق مهم دور یلعبون  ألنهم السابق، عكس المقاولة في

 .المقاولة نجاح وتحقیق المعلومات مع التعامل على والقدرة والمعرفة یتضمن المهارات الذي الفكري  المال
 للتنم�ة كطر�ق المقاولة ثقافة 4 -1

 مدخل �المجتمع من العلمي ال�حث عالقة مقار�ة خالل من المقاولة وثقافة العلمي ال�حث عن الحدیث یتم     

 مرتكزات وٕارساء لتطور المقاولة األساس الحاملة الجامعة لجعل وع�ه وضرورة واالجتماعي االقتصادي المح�ط

 شأنه من الضروري  الوعي وتكنولوج�ة ومعرف�ة، هذا صناع�ة متقدمة لنقالت المحققة القطاعات جم�ع في التنم�ة

 مؤسسات لخر�جي إدماج�ة اجتماع�ة وآل�ة ومشروع استثماري  اقتصاد�ة كوحدة في ثو�ها تتمظهر المقاولة جعل

 1.العمل سوق  في التعل�م�ة
 عمل،/عالقة تكو�ن مجرد ل�ست عموما لمقاولة ال�حث ومؤسسات الجامعة عالقة موضوع في المسألة إن     

االبتكار  �سمى ما خالل هو من الجواب العمل�ة؟ هذه تظهر أین لكن وابتكار، مقاولة وروح �حث تكو�ن، وٕانما
الحق�ق�ة  االنطالقة وتحقق میدانك في السید واألحسن تكون  لك أن كیف أي Innovation de rupture �القط�عة، 

)STARTUPمن خالل المخطط التالي: ذلك أهم�ة نوضح أن )، و�مكن 
 

 : العالقة التفاعل�ة بین ال�حث العلمي وثقافة المقاولة01الشكل رقم 

 
اب الجزائري المقاول، دراسة میدان�ة بوال�ة تلمسان، أطروحة دكتوراه بدراوي سف�ان، ثقافة المقاولة لدى الش�المصدر: 

 .80، ص 2015غیر منشورة، جامعة تلمسان، 
 

                                                            
1 DOVAL (E) et DOVAL (O), "Le changement de la culture entrepreneuriale vers ledéveloppement 
durable", op cité, pp288-293. 
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 وحتى الجامعات والمعاهد خر�جي من الكثیر یتجه خصوصا، والجزائر العر�ي والوطن النام�ة البلدان في     

 ولكن كبرى  تكون  قد في مؤسسات العمل إلى و�حثهم تخصصهم مجال في مواهب �ملكون  والذین ال�احثین �عض

 ال ذلك أن إال وامت�ازهم، كفاءتهم من وحتى �الرغم و�حثهم خبراتهم مجال عن �عیدة األح�ان �عض في م�ادین في
 واقعنا في �التالي فالمالحظ و الخالصة، وأ�حاثهم م�ادینهم الممكنة في كتلك مستدامة مضافة ق�مة خلق إلى یؤدي

 من إال مواجهتها �مكن ال والتي والتقن�ة العلم�ة �التحد�ات ملیئة بیئة في ظل ُمَثمنة غیر العلم�ة راتالمسا أن هو

 .والتجدید التكنولوجي اإلبداع خالل
 عموما والمقاوالت االقتصادي المح�ط مع ال�حث�ة والمؤسسات الجامعة عالقة مشكل الزال الجزائر وفي   

والتكو�ن�ة،  التعل�م�ة ضمن المسارات المقاولة ثقافة إدراج في الواضح النقص إلى إلضافة �قوة، مطروحا خصوصا
 الوطني  المستوى  على رائدة كانت التي منتوري قسنطینة جامعة تجر�ة منها نذكر التي التجارب �عض �استثناء

 التكفل وكذا المؤسسات إنشاء في الراغبین لفائدة وندوات تتكفل بتنش�ط  ملتق�ات 2006للمقاوالت�ة سنة دار إنشاء

 مسارات فیها فتح تم التي تلمسان جامعة مثل أخرى  جامعات لتلیها ،الجامعة كل أقسام في المقاوالت�ة مادة بتدر�س

 1.التسییر وعلوم والتجار�ة االقتصاد�ة العلوم كل�ة في واإلبداع المقاولة حول والماستر التدرج �عد تكو�ن�ة ف�ما
 اوالت�ة:مفهوم المرافقة المق 1-5

المرافقة هي إجراء منظم في شكل مواعید متتا�عة، تهدف إلى دعم منشئ المؤسسات في الفهم والتحكم       
في إجراءات اإلنشاء، وكذلك التحكم في المشروع والقرارات المرت�طة �ه، وتعرف المرافقة أ�ضا �أنها عمل�ة 

تي تمر �مرحلة التأس�س أو اإلنشاء و�دا�ة النشاط دینام�ك�ة لتنم�ة وتطو�ر مشروعات خاصة الصغیرة منها ال
، وذلك من خالل العدید start up period حتى تتمكن من ال�قاء والنمو �صفة خاصة في مرحلة بدا�ة النشاط

من المساعدات المال�ة والفن�ة وغیرها من التسه�الت األخرى الالزمة أو المساعدة، كذلك تعني المرافقة معاني 
 .2ا�ة، االستشارة، التعل�م، كلها مصطلحات تصب في إطار الفعل رافقالنصح، الرع

والمرافقة هي إجراء �شتمل على الق�ام بنقل شخص ما من حالة إلى أخرى، وهذا �التأثیر عل�ه التخاذ      
قرارات معینة، حیث تهدف المرافقة إلى جعل المنشئ مستقل، و�التالي فهي تخص المقاول صاحب المؤسسة، 

ا تهدف إلى مرافقة شخص (أو فر�ق) مقاوالتي �حمل فكرة استثمار�ة، وق�ادة هذه الفكرة من أجل الوصول أنه
 3إلى مشروع قابل لالستمرار.

هیئة مرافقة)، حیث �أخذ المشروع -إن المرافقة تعمل على تحقیق هذه األش�اء في إطار العالقة (مقاول     
 4ص�ح تحت السلطة الكل�ة للمقاول �عد نها�ة فترة المرافقة.الصغیر، استقاللیتها تدر�ج�ا، إلى أن �

                                                            
  ،20082009قسنطینة،  المقاوالت�ة، دار ،المرافقة أسالیب المؤسسة، إنشاء سیرورة ص�ابي، صندرة :  1

2 voire;- DUVERT Régis, HEKIMIAN Norbert, VALLAT David, L'appui a la création d'entreprise ou 
d'activité, étude pour la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi Et de la Formation Professionnelle 
Rhône Alpes(DRTEFP), Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, France, mai,2002, 
p48. 
3 Catherine leger-jarniou, quel accompagnement pour les créateurs qui ne souhaitent pas se faire s’aider? 
Réflexions sur une paradoxe et proposition, communication au 4eme congre pour l'académie de 
l'entrepreneuriat, paris, 24-25 novembre 2005, p10. 
4 Olivier CULLIERE, DETERMINANTS INSTITUTIONNELS DE L’INTENSITE 
D’ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D’ENTREPRISE, Colloque « Accompagnement des jeunes 
entreprises : entre darwinisme et assistanat », centre étude et de recherche sur les organisations et le 
management (CEROM), Montpellier– 26 mai 2005 –P2 
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وتعتبر المرافقة المقاوالت�ة مهنة قائمة بذاتها تضم مجموعة من التقن�ات الخاصة التي تأخذ �عدا ثقاف�ا،       
 وهي تعتبر أكثر من ضرورة �النس�ة للمجتمعات التي تفتقر للروح المقاوالت�ة.

 ثان�ا: الجانب المیداني 
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي من خالل الرجوع إلى األ�حاث والدراسات  منهج الدراسة:

السا�قة واالطالع على أدب�ات الموضوع من أجل بناء إطار نظري للدراسة، إلى جانب استخدام �عض أسالیب 
ئ�ة موجهة لطل�ة كل�ة العلوم ال�حث النوعي وأسلوب المسح المیداني لجمع الب�انات بواسطة قائمة استقصا

االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر بجامعة حس�ة بن بوعلي �الشلف والمركز الجامعي أحمد ز�انة �غلیزان، 
لیتم �عد ذلك تحلیلها إحصائ�ا الخت�ار فرض�ات الدراسة واإلجا�ة عن أسئلتها وذلك �استخدام الحزمة 

 ).SPSSاإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة (
لقد تم ص�اغة المق�اس المستخدم من خالل االعتماد على نموذج  أسالیب ق�اس المتغیرات وجمع المعلومات:

األستاذین ال�مین فالتة ولط�فة برني وآخرون لمصادر الروح والفكر المقاوالتي لدى الطل�ة �استخدام  نموذج 
كما اعتمد ال�احثان في تجم�ع الب�انات ) غیر موافق �شدة، 4) إلى موافق �شدة و(1ل�كارت الر�اعي و�شیر (

على توز�ع استب�ان على الطل�ة ولقد قاما بتقس�مه إلى ثالثة أجزاء، تناول الجزء األول منها المتغیرات 
الد�موغراف�ة كالجنس والسن والمستوى التعل�مي، أما الجزء الثاني (المتغیر المستقل) فتناول أ�عاد ق�اس الفكر 

ع�ارة، أما الجزء الثالث (المتغیر التا�ع) والمتمثل في عوائق  20ل�ة وذلك من خالل المقاوالتي لدى الط
 ع�ارة. 17وصعو�ات تجسید المشروع المقاوالتي للطل�ة 

یتمثل مجتمع الدراسة في كل طل�ة معهد العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر مجتمع وعینة الدراسة:
المركز الجامعي أحمد ز�انة �غلیزان في الفترة الممتدة بین شهر مارس بجامعة حس�ة بن بوعلي �الشلف و 

، أما �النس�ة لعینة الدراسة فتعتمد هذه الدراسة على العینة الم�سرة وقد تم تحدید حجم 2017وشهر ماي 
قابلة  إستمارة غیر 16استمارة منها  311استمارة وقد استرجعنا  350مفردة وقد وزع ال�احثان  300العینة بـــ 

عینة قابلة للتحلیل والدراسة،  300للدراسة والتحلیل، وقد اضطررنا لتوز�ع استمارات أخرى للوصول إلى العدد 
 مقسمة �التساوي بین الجامعتین.

 تحلیلومناقشة النتائج:

حیث ط�قت ) Cronbach Alphaقام ال�احثان �حساب معامل ألفا كرون�اخ (.ق�اس ث�ات أداة الدراسة:1
 ة على العینة لق�اس الصدق البنائي والجدول التالي یوضح ذلك.المعادل

 : معامالت ث�ات محاور الدراسة01الجدول رقم 

 معامل الث�ات عدد الع�ارات محاور الدراسة
 0.886 04 المحور االول

 0.723 20 المحول الثاني 

 0.744 17 المحور الثالث

 0.765 41 الصدق والث�ات العام لإلستب�ان

  SPSS .V 23على مخرجات برنامج ال�احثین �االعتمادمن إعداد  صدر:الم
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، وعل�ه 0.6من خالل الجدول السابق نالحظ �أن كل معامالت الث�ات مقبولة �اعت�ار أنها أكبر من الق�مة   
وهذا �عطي فإن جم�ع المقای�س تتمتع بث�ات وثقة كاف�ة للوصول إلى النتائج المستهدفة من هذه الدراسة 

 و�التالي سیتم قبول جم�ع المقای�س بدون استثناء أو تعدیل.ؤشرا قو�ا على استقرار نتائج الدراسة م
) مفردة تم تجم�عها عن طر�ق استب�ان 300تكونت عینة الدراسة  من (.التحلیل الوصفي لعینة الدراسة:2

ل�مي، الحالة االجتماع�ة، موجه للطل�ة ووصفت عینة الدراسة وفقا لمتغیرات: الجنس، السن، المستوى التع
 وف�ما یلي الوصف لعینة الدراسة وهي موضحة في الجدول التالي:

 : توز�ع مفردات العینة المدروسة وفقا للخصائص الد�موغراف�ة02الجدول رقم 

 %النس�ة العدد السن %النس�ة العدد الجنس
 63 189 سنة 25أقل من  45.33 136 ذكر

 32.67 98 سنة 30و 25ما بین  54.67 164 أنثى

 4.33 13 سنة 30أكثر من    

 %النس�ة العدد الحالة االجتماع�ة %النس�ة العدد المستوى التعل�مي

 87.33 262 أعزب(ة) 71 213 ل�سانس

 11.67 35 متزوج(ة) 29 87 ماستر

 01 03 مطلق(ة) 00 00 دكتوراه

 S.V 23SPSالمصدر: من إعداد ال�احثین �االعتماد على مخرجات برنامج
 

�شیر التحلیل اإلحصائي الوصفي لمفردات العینة المدروسة وفق خصائصها الد�موغراف�ة أن أغلب أفراد    
، كما بلغت نس�ة %63بنس�ة -سنة  25تقل أعمارهم عن  وأغلبهم  %71العینة ذو مستوى ل�سانس بنس�ة 

ت فئة أعزب(ة) هي الفئة الغال�ة في ، أما من ناح�ة الحالة االجتماع�ة فكان%45.33مقابل  %54.67اإلناث 
إذ أنهم �مثلون الفئة العاملة التي  %11.67ثم تلیها فئة المتزوجین بنس�ة  %87.33عینة الدراسة إذ بلغت 

 تكمل دراستها سواء في الل�سانس أو الماستر.
3 

م اآلن بتحلیل النتائج �عد ما تطرقنا للتحلیل الوصفي لعینة الدراسة سنقو .تحلیل النتائج واخت�ار الفرض�ات: 
 واخت�ار الفرض�ات وهي كالتالي:

من أجل تحلیل النتائج سیتم حساب الوسط الحسابي واالنحراف المع�اري لمتغیرات  تحلیل النتائج: 1.3
 الدراسة وذلك من أجل تحدید مستوى االستجا�ة لكل محور وكانت النتائج كاآلتي:
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 حراف المع�اري لمحاور متغیرات الدراسة:الوسط الحسابي واالن03الجدول رقم 

 مستوى االستجا�ة االنحراف المع�اري  الوسط الحسابي المحور
 متوسطة 1.021 2.893 المحور االول
 مرتفعة 1.102 3.109 المحور الثاني
 مرتفعة 1.008 3.004 المحور الثالث

 مرتفعة 1.164 3.011 االستب�ان
  SPSS.V 23ماد على مخرجات برنامجالمصدر: من إعداد ال�احثین �االعت

 
من خالل نتائج الجدول أعاله فإنه �مكن ترتیب محاور الفكر المقاوالتي لدى الطالب وعوائق تجسید   

 كما یلي: المشروع المقاوالتي
وهذا ما  1.102وانحراف مع�اري  3.109المحور الثاني الفكر المقاوالتي لدى الطل�ة كان �متوسط حسابي    

ش�ع الطل�ة �الفكر المقاوالتي عن طر�ق مختلف المقای�س المدرسة والملتق�ات العلم�ة �اإلضافة إلى یبین ت
تأثرهم �المقاولین الناجحین، ثم نجد المحور الثالث عوائق إنشاء وتجسید المشروع المقاوالتي �متوسط حسابي 

للعوائق التي تحول دون تجسید مما یوضح االهتمام الذي یول�ه الطل�ة  1.008و�انحراف مع�اري  3.004
وانحراف مع�اري  3.011مشروعاتهم المقاوالت�ة، و�صفة عامة فقط بلغ الوسط الحسابي لالستب�ان ككل 

و�مستوى إجا�ة مرتفعة وهذا یوضح تنامي الفكر المقاوالتي لدى الطل�ة واهتمامهم الكبیر بإنشاء  1.164
 ت التي تواجههم.وتجسید مشار�عهم على ارض الواقع رغم الصعو�ا

و�غرض اإلجا�ة عن إشكال�ة ال�حث والتأكد من صحة . اإلجا�ة عن االسئلة واخت�ار الفرض�ات: 4
 الفرض�ات، قمنا �عرض النتائج التي أسفرت عنها الدراسة المیدان�ة.

وم التسییر ما درجة الفكر المقاوالتي لدى طالب كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلاإلجا�ة عن سؤال:  1.4
بجامعة حسب�ة بن بوعلي �الشلف وأحمد ز�انة �غلیزان؟ وهل تختلف �اختالف التخصص، الحالة االجتماع�ة 

 والجنس؟
 : الوسط الحسابي واالنحراف المع�اري لمحور الفكر المقاوالتي لدى الطالب04الجدول رقم 

المتوسط  الع�ارة
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

درجة الموافقة 
 ةالكل�

 مرتفعة 1.223 3.032 تتمتع �المخاطرة وقوة مواجهة المستقبل
 مرتفعة 1.065 3.213 الجماعي على الفردي العمل تفضل
 مرتفعة 1.085 3.001 المستقبل لمواجهة ومخطط برنامج تضع

 متوسطة 0.877 2.876 تمیل لإلبداع والتمیز
 متوسطة 0.754 2.432 قمت بإنشاء عمل مصغر من قبل

 مرتفعة 1.110 3.212 االستقالل�ة في العملتحب 
 متوسطة 0.780 2.018 أعدت تجدید نشاط عائلي سابق 
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 مرتفعة 1.294 3.014 تحقق التمیز في األعمال التي تقوم بها
 مرتفعة 1.200 3.543 حب الشهرة وصاحب مكانة اجتماع�ة

 مرتفعة 1.102 3.559 ثابت غیر دخل على الحصول
 مرتفعة 1.032 3.093 التأكد عدم ظل في قرارات تتخذ

 مرتفعة 1.119 3.221 تكون س�اق لجعل األحداث والفرص لصالحك
 مرتفعة 1.321 3.654 لد�ك دافع للمقاوالت�ة �سبب وجود مقاولین ناجحین

 مرتفعة 1.056 3.290 تستلهم أفكار المشار�ع والمفاضلة بینها
 مرتفعة 1.044 3.218 تحدد أهداف أي مشروع استثماري بدقة

تتحكم في الجوانب األساس�ة في إدارة الموارد 
 ال�شر�ة

 مرتفعة 0.948 3.093

تتحكم في الجوانب األساس�ة في التسو�ق وٕادارة 
 المب�عات

 مرتفعة 1.219 3.299

 مرتفعة 1.003 3.174 تتحكم في الجوانب األساس�ة للمحاس�ة في المؤسسة
 مرتفعة 1.038 3.085 العاملینتضع معاییر لتقی�م أداء المؤسسة و 

 مرتفعة 1.102 3.109 المحور الثاني
  SPSS.V 23المصدر: من إعداد ال�احثین �االعتماد على مخرجات برنامج

 
یتضح من الجدول السابق أن أفراد مجتمع الدراسة �شكل عام یبدون موافقة على الع�ارات التي تق�س الفكر   

وم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر بجامعتي الشلف وغلیزان إذ بلغ المقاوالتي لدى طل�ة �كل�ة العل
) وهو متوسط �قع ضمن فئة المع�ار الر�اعي لسلم ل�كارت، كما أن درجة الموافقة 3.109المتوسط الحسابي (

ء ، والتي تشیر إلى أن طل�ة الكل�ة �صفة عامة یتمتعون �فكر مقاوالتي �ساعدهم على إنشامرتفعةالكل�ة 
 وتجسید مشار�ع ناجحة وقادرة على تحقیق مستو�ات جیدة من النمو.

 "كایتر��ع في اخت�ار المقاوالت�ة حسب الجنس 2: اخت�ار التجانس كا05الجدول رقم 

 "كاي تر��ع" 2كا
Chi-Squre 

Sig  درجة
 الحر�ة

االستنتاج 
 اإلحصائي

معامل االرت�اط 
 Rبیرسون  

معامل التحدیث 
R2 

 دولةالمج المحسو�ة 
 0.617 0.786 دال 1 0,000 3.895 12.373

 SPSS.V 23على مخرجات برنامج ال�احثین �االعتمادالمصدر: من إعداد 
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المجدولة والتي بلغت  2من كاأكبر وهي  12.373المحسو�ة بلغت  2من خالل الجدول أعاله نالحظ أن كا  
(مستوى المعنو�ة) أقل من  sig = 0.000، وأ�ضا ق�مة1حر�ة  و�درجة 0.05عند مستوى الداللة 3.895
عدم وجود تجانس أي توجد داللة إحصائ�ة بین اختالف الفكر المقاوالتي حسب الجنس أي  0.05مستوى 

والذي  0.786، وهذا ما یبینه معامل االرت�اط بیرسون إذ بلغ بین الذكور واإلناث في درجة الفكر المقاوالتي
إلى أن الفكر المقاوالتي  0.617بین المتغیر�ن، كما أشار معامل التحدیث  طرد�ة قو�ةقة یبین وجود عال

 .%61.7یختلف حسب الجنس وذلك بنس�ة 
�عد أن وجدنا أن هناك عدم تجانس في درجة الفكر المقاوالتي، سنقوم بنفس االخت�ار حول مدى تأثیر     

 لطالب. الحالة االجتماع�ة على الفكر المقاوالتي لدى ا
 "كایتر��ع في اخت�ار المقاوالت�ة حسب الحالة االجتماع�ة 2: اخت�ار التجانس كا06الجدول رقم 

 "كاي تر��ع" 2كا
Chi-Squre 

Sig  درجة
 الحر�ة

االستنتاج 
 اإلحصائي

معامل االرت�اط 
 Rبیرسون  

معامل التحدیث 
R2 

 المجدولة المحسو�ة 
 0.529 0.728 دال 1 0,000 3.895 21.438

  SPSS.V 23على مخرجات برنامج ال�احثین �االعتمادالمصدر: من إعداد 

 
المجدولة والتي بلغت  2من كاأكبر وهي  21.438المحسو�ة بلغت  2نالحظ أن كامن الجدول السابق  

طل�ة یختلف ، وهذا یبین أن الفكر المقاوالتي لدى ال1و�درجة حر�ة  0.05عند مستوى الداللة  3.895
بإختالف الحالة االجتماع�ة فتفكیر الطالب (ة) األعزب یختلف عن تفكیر الطالب المتزوج والذي �كون 
مسؤول عن عائلة لذا �صعب عل�ه المغامرة برأس المال، وهذا ما بینه معامل االرت�اط بیرسون والذي كان 

 .%52.9یث ذلك بنس�ة مما یبین وجود عالقة طرد�ة قو�ة، كما یثبت معامل التحد 0.728
 ال یؤثر نجاح المقاولین �المجتمع على الفكر المقاوالتي لطل�ة الكل�ة.اخت�ارالفرض�ة الجزئ�ة األولى: 2.4

 
 
 
 
 
 
 
 



 

230 

"كایتر��ع تأثیر المقاولین الناجحین �المجتمع على الفكر المقاوالتي  2: اخت�ار التجانس كا07الجدول رقم 
 لدى الطل�ة

  SPSS.V 23على مخرجات برنامج ال�احثین �االعتمادالمصدر: من إعداد 
 
لد�ك دافع للمقاوالت�ة �سبب وجود من خالل الجدول السابق نجد أن إجا�ات أفراد العینة حول السؤال "  

أكبر وهي  23.574المحسو�ة بلغت  2وأن كا، %51.33" كانت لصالح موافق �شدة بنس�ة مقاولین ناجحین
، أي توجد داللة إحصائ�ة 1و�درجة حر�ة  0.05عند مستوى الداللة  3.895المجدولة والتي بلغت  2من كا

لصالح الق�مة األكثر تكرار، وهذا یبین لنا أن من أهم دوافع المقاوالت�ة لدى الطل�ة راجع إلى المقاولین 
ال یؤثر نجاح المقاولین ع�ة المح�طة �الطل�ة، ومنه نرفض الفرض�ة القائلة "الناجحین في البیئة االجتما

�المجتمع على الفكر المقاوالتي لطل�ة الكل�ة" ونقبل الفرض�ة الفرض�ة البدیلة التي تقول أن " أن نجاح 
ذو ارت�اط المقاولین �المجتمع یؤثر على الفكر المقاوالتي لدى الطل�ة، وهذا حسب معامل االرت�اط بیرسون 

 .%62.4، وقد فسر معامل التحدیث ذلك بنس�ة 0.790طردي قوي إذ بلغ 
 
 
 
 
 
 
 

التكرا اإلجا�ات
 رات

 "كاي تر��ع" 2كا %
Chi-Squre 

sig درج
 ة

الح
 ر�ة

االستنتاج 
اإلحصا

 ئي

معامل 
االرت�اط 
بیرسون  

R 

معامل 
التحدیث 

R2 
 

 المجدولة المحسو�ة

موافق 
 �شدة

15
4 

 0.624 0.790 دال 1 0,000 3.895 18.702 51.33

 28.00 84 موافق

غیر 
 موافق

39 13.00 

غیر 
موافق 

 دة�ش

23 07.67 

 100 300 المجموع
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 ال �عتبر المح�ط العائلي عائق لتجسید المشروع المقاوالتي.إخت�ار الفرض�ة الثالثة:  3.4

 "كایتر��ع تأثیر المح�ط العائلي على تجسید المشروع المقاوالتي 2: اخت�ار التجانس كا08الجدول رقم 

  SPSS.V 23على مخرجات برنامج ال�احثین �االعتمادالمصدر: من إعداد 
 

بین المح�ط  0.05من خالل الجدول أعالهنالحظ وجود عالقة ارت�اط دالة إحصائ�ا عند مستوى المعنو�ة 
وهو یدل على وجود عالقة  0.844تي، حیث كان معامل االرت�اط العائلي وعوائق تجسید المشروع المقاوال

إلى أن المح�ط العائلي �فسر عدم تجسید المشروع  0.712ارت�اط طرد�ة قو�ة، و�شیر معامل التحدیث 
وهو أقل من مستوى المعنو�ة المتمثلة في  0.00عند مستوى المعنو�ة %71.2المقاوالتي للطالب بنس�ة 

وموافق بنس�ة  %62جا�ات أفراد العینة كانت لصالحموافق �شدة�ق�م مشاهدة و�نس�ة نجد أن إ ، كما0.05
 �أن العائلة تؤثر على تجسید المشروع المقاوالتي وتعتبر عائق له.24.67%
عند مستوى الداللة  3.895المجدولة والتي بلغت  2من كاأكبر وهي  23.574المحسو�ة بلغت  2وأن كا
أي توجد داللة  0.05(مستوى المعنو�ة) أقل من مستوى  sig = 0.000ا ق�مة، وأ�ض1و�درجة حر�ة  0.05

وهذا حسب رأي الطل�ة، ومنه  العائلة تعتبر كعائق لتجسید المشار�ع المقاوالت�ةإحصائ�ة، ومنه نستنتج أن 
البدیلة  ونقبل الفرض�ةال �عتبر المح�ط العائلي عائق لتجسید المشروع المقاوالتي" نرفض الفرض�ة القائلة "

 والتي تنص على أن المح�ط العائلي �عتبر عائق لتجسید المشروع المقاوالتي.
 

كثرة إجراءات اإلنشاء وصعو�ة تكو�ن الملف على تجسید مشار�ع ال تؤثر إخت�ار الفرض�ة الخامسة:  4.4
 الطل�ة.

التكرارا اإلجا�ات
 ت

 "كاي تر��ع" 2كا %
Chi-Squre 

sig درج
 ة

الح
 ر�ة

االستنتاج 
اإلحصا

 ئي

معامل 
االرت�اط 
بیرسون  

R 

معامل 
التحدیث 

R2 
 

 المجدولة المحسو�ة

موافق 
 �شدة

186 62.00 23.57
4 

 0.712 0.844 دال 1 0,000 3.895

 24.67 74 موافق

غیر 
 موافق

34 11.33 

غیر 
موافق 

 �شدة

06 02.00 

 100 300 المجموع
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و�ن الملف على تجسید تر��ع تأثیر كثرة إجراءات اإلنشاء وتك "كاي 2: اخت�ار التجانس كا09الجدول رقم 
 مشار�ع الطل�ة

  SPSS.V 23على مخرجات برنامج ال�احثین �االعتمادالمصدر: من إعداد 

 
بین كل من متغیر  0.05من الجدول أعاله نالحظ وجود عالقة ارت�اط دالة احصائ�ا عند مستوى المعنو�ة    
وهو  0.774رة إجراءات اإلنشاء وصعو�ة تكو�ن الملف وتجسید مشار�ع الطل�ة، حیث كان معامل االرت�اط كث

یدل على وجود عالقة ارت�اط طرد�ة قو�ة، أي أنه كلما ازدادت االجراءات وعراقیل تكو�ن الملف یؤثر سل�ا 
صعو�ة تكو�ن الملف تفسر إجراءات اإلنشاء و  R2 =0.599على تجسید المشروع، و�شیر معامل التحدیث 

وهو أقل من مستوى المعنو�ة  0.00عند مستوى المعنو�ة %59.9تأخر إنشاء المشروع المقاوالتي بنس�ة 
على التوالي وهذا  %26.33و %38، كما نالحظ أن أغلب الطل�ة أجابوا �موافق �شدة وموافق بنس�ة 0.05

و�ات تكو�ن الملف تساهم في تأخر إنطالق المشروع یبین أن األغلب�ة موافقین على أن كثرة اإلجراءات وصع
 2من كاأكبر وهي 15.062المحسو�ة  2"كایتر��ع، فكانت كا 2لدى الطل�ة وهذا ما بینه اخت�ار التجانس كا

كثرة إجراءات اإلنشاء وصعو�ة ال تؤثر ، و�ناءا على كل هذا نرفض الفرض�ة "3.895المجدولة والتي بلغت 
د مشار�ع الطل�ة." ونقبل الفرض�ة البدیلة، أي أن هناك داللة إحصائ�ة عند مستوى تكو�ن الملف على تجسی

 كثرة إجراءات اإلنشاء وصعو�ة تكو�ن الملف على تجسید مشار�ع الطل�ة.تؤثر %05المعنو�ة 
 
 
 
 

التكرارا اإلجا�ات
 ت

 "كاي تر��ع" 2كا %
Chi-Squre 

sig درجة 
الحر�

 ة

االستنتاج 
 اإلحصائي

معامل 
االرت�اط 

بیرسون  
R 

معامل 
التحدیث 

R2 
 

المجدو  المحسو�ة
 لة

موافق 
 �شدة

114 38 15.06
2 

3.8
95 

 0.599 0.774 دال 1 0,000

26,3 79 موافق
3 

غیر 
 موافق

67 22.3
3 

غیر 
موافق 

 �شدة

40 13.3
4 

 100 300 المجموع



 

233 

 ال تؤثر القروض الر�و�ة على الطل�ة ألجل إنشاء مشروعاتهم.إخت�ار الفرض�ة السا�عة: 5.4

"كایتر��ع تأثیر القروض الر�و�ة على الطل�ة ألجل إنشاء  2: اخت�ار التجانس كا10الجدول رقم 
 مشروعاتهم

  SPSS.V 23على مخرجات برنامج ال�احثین �االعتمادالمصدر: من إعداد 
 

بین كل من  0.05احصائ�ا عند مستوى المعنو�ة  �ظهر الجدول أعاله وجود عالقة ارت�اط دالة     
وهو یدل على  0.809، حیث كان معامل االرت�اط تأثیرالقروض الر�و�ة على الطل�ة على إنشاء مشروعاتهم

وجود عالقة ارت�اط طرد�ة قو�ة، أي أنه كلما كانت القروض المقدمة للش�اب تتضمن نسب فائدة معینةفإنه 
إمتناع الطل�ة عن R2 =0.654ذا النوع من التمو�ل، و�شیر معامل التحدیث یؤدي إلى عزوف الطل�ة عن ه

بنس�ة  اإلق�ال عن التمو�ل الذي تقدمه البنوك الر�و�ة وهذا ما �فسر عدم تجسیدهم ألفكارهم المقاوالت�ة
 ، كما نالحظ أن أغلب الطل�ة أجابوا0.05وهو أقل من مستوى المعنو�ة  0.00عند مستوى المعنو�ة 65.4%

على التوالي وهذا یبین أن األغلب�ة موافقین على أن  %22.33و %72.67�موافق �شدة وموافق بنس�ة 
القروض الر�و�ة هي المانع األكبر الذي یجعل الطل�ة غیر قادر�ن إنشاء مشار�عهم وهذا راجع إلى طب�عة 

أكبر وهي 22.960المحسو�ة  2"كایتر��ع، فكانت كا 2المجتمع الجزائري المحافظ، وقد بیناخت�ار التجانس كا
ال تؤثر القروض الر�و�ة على ، و�ناءا على ما سبق نرفض الفرض�ة "3.895المجدولة والتي بلغت  2من كا

" ونقبل الفرض�ة البدیلة، أي أن هناك داللة إحصائ�ة عند مستوى المعنو�ة الطل�ة ألجل إنشاء مشروعاتهم
 جل إنشاء مشروعاتهم.تؤثر القروض الر�و�ة على الطل�ة ألتؤثر 05%
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 النتائج:
طل�ة كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم التسییر بجامعتي الشلف وغلیزان �فكر مقاوالتي _ یتمتع 

�ساعدهم على إنشاء وتجسید مشار�ع ناجحة وقادرة على تحقیق مستو�ات جیدة من النمو، وهذا �عكس الروح 
 المقاوالت�ة الكبیرة لدیهم.

أي عدم وجود تجانس بین الذكور واإلناث في الفكر المقاوالتي حسب الجنس لدى طل�ة الكلیتین  _ یختلف
درجة الفكر المقاوالتي والذي یختلف من جنس آلخر، وهذا االمر یخلق جو من التنافس من خالل اإلبداع في 

 إیجاد أفكار مقاوالت�ة مبتكرة.
الحالة االجتماع�ة فتفكیر الطالب أو الطال�ة األعزب یختلف الفكر المقاوالتي لدى الطل�ة �اختالف  _ یختلف

عن تفكیر الطالب المتزوج والذي �كون مسؤول عن عائلة لذا �صعب عل�ه المغامرة برأس المال و�التالي 
 �كون أقل مخاطرة ومغامرة من الطالب أو الطال�ة األعزب.

ل�ات) راجع إلى المقاولین الناجحین في البیئة _  نجد من أهم دوافع المقاوالت�ة لدى الطل�ة (طل�ة أو طا
 االجتماع�ة المح�طة بهم.

_ یؤثر المح�ط العائلي على الفكر المقاوالتي لدى الطل�ة (إیجاب�ا أو سلب�ا)، إذ �عتبرونه أو عائق من عوائق 
 تجسید المشروع المقاوالتي لدى الطل�ة.

الملف من أس�اب عدم تجسید الطل�ة لمشار�عهم كثرة إجراءات اإلنشاء المشار�ع وصعو�ة تكو�ن إن _ 
 المقاوالت�ة،أي أنه كلما ازدادت االجراءات وعراقیل تكو�ن الملف یؤثر سل�ا على تجسید المشروع.

، أي أنه كلما كانت _ تؤثر القروض الر�و�ة التي تمنحها الوكاالت والبنوك على الفكر المقاوالتي لدى الطل�ة
الذي تضمن نسب فائدة معینة فإنه یؤدي إلى عزوفهم، إذ �عتبرونها المانع األكبر القروض المقدمة للش�اب ت

 یجعلهم غیر قادر�ن على إنشاء مشار�عهم وهذا راجع إلى طب�عة المجتمع الجزائري المحافظ.
 التوص�ات:

قای�س المقاوالت�ة _ إن النظام التعل�مي له دور كبیر في تنم�ة الفكر المقاوالتي لدى الطل�ة، لذا یجب تعم�م الم
 على جم�ع التخصصات العلم�ة واألدب�ة.

_ على الوكاالت المتخصصة في تمو�ل المشار�ع المقاوالت�ة والبنوك التجار�ة التخفیف من اإلجراءات 
 والعراقیل اإلدار�ة وتخفیف تكو�ن الملفات.

 الجزائري اإلسالمي. _ وضع قنوات تمو�ل جدیدة خال�ة من القروض الر�و�ة تتماشى وطب�عة المجتمع
_ االبتعاد عن الطرق التقلید�ة في التدر�س خاصة المقای�س المقاوالت�ة وخلق جو من التنافس بین الطل�ة من 

 ناح�ة أفضل فكرة مقاوالت�ة وتقد�م جوائز تشج�ع�ة.
 مقاوالت�ة_ إقامة معارض حول أفضل األفكار المقاوالت�ة الطالب�ة والتكفل بهذه المشار�ع عن طر�ق دار ال
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 دور قطاع التعل�م العالي في دعم نشأة وعصرنة المشار�ع المقاوالت�ة 

  –م  2020 –م  2003دراسة ق�اس�ة للفترة  -  ور�ادة األعمال �الجزائر 
 

 غردا�ة جامعة     العالي التعل�م أستاذ            دمحم عجیلة
  دا�ةغر  جامعة         أ مساعد أستاذ  السعید دمحم سعیداني

      غردا�ة جامعة            متعاقد أستاذ   �كاي أحمد
 

  :مقدمة
 أین واإلبتكار التنافس�ة على القائم المعرفة إقتصاد إلى مضى وقتٍ  أي من أكثر العالمي اإلقتصاد یتجه  

 إستثماري  مورد بإعت�ارها المستدامة اإلقتصاد�ة التنم�ة في األهم العنصر الناجحة المقاوالت�ة المشار�ع ُتعد
 اإلجتماع�ة الفعال�ات من یتجزء ال وجزءاً  المجتمع ونهضة العاملة للقوى  ومجاالً  القومي للدخل ومصدراً 

 بین المشترك التفاعل �حرزه الذي التقدم �مدى �قاس الدول تقدم أص�ح لقد وغیرها، والس�اس�ة واإلقتصاد�ة
 للمنظومة المعرف�ة الز�ادة �فعل اإلقتصاد�ة القفزات اثإحد في المقاوالت�ة والمشار�ع التعل�م�ة المؤسسات

 إلى �النظر العالي التعل�م مؤسسات وظائف تطورت الس�اق هذا وضمن ككل، واإلبتكار�ة والتقن�ة التعل�م�ة
 یتمتعون  مقاولین صناعة في محور�اً  دوراً  یلعب ألن تؤهله والتي القطاع هذا �حتلها التي اإلستراتیج�ة المكانة

 التي اإلحت�اجات إلى بدوره یخضع العالي التعل�م قطاع تطو�ر أن كما متمیزة، إبتكار�ة وٕادار�ة عقل�ة درات�ق
 بتبني ملحة ضرورة القطاع تطو�ر یجعل مما المحل�ة األعمال بیئة في والمفاجئة المستمرة التغیرات تفرزها

 اإللكتروني، التعل�م غرار على لعصرا ومقتض�ات تتماشى معاصرة تر�و�ة ووسائل تعل�م�ة ونظم س�اسات
 وعصرنة صناعة في �الجزائر العالي التعل�م قطاع دور واقع مناقشة الدراسة تحاول اإلطار هذا وضمن

 نحاول هذا وعلى الخاص، لحسابهم أعمالهم لممارسة والطالب الش�اب وتحفیز الر�اد�ة المقاوالت�ة المشار�ع
  -:التال�ة ال�حث�ة اإلشكال�ة على لإلجا�ة �س�ةالرئ المتطل�ات إیجاد �الغ بإهتمام

  المقاوالت�ة؟ المؤسسات وعصرنة ونمو ظهور في �الجزائر العالي التعل�م قطاع مساهمة مدى ما
 المقاوالت�ة؟؛ المجاالت في العالي التعل�م قطاع �قدمها التي اإلساهمات أهم هي ما  
 الجزائر؟ في المقاوالت�ة المؤسسات وظهور العالي التعل�م قطاع بین إحصائ�ة عالقة توجد هل . 

  -:الدراسة وأهداف أهم�ة
 قطاع دور تحدید) 1(: التال�ة األهداف تحقیق إلى والتطب�ق�ة النظر�ة األدب�ات إطار في الدراسة تسعى  

 التعرف) 3( األعمال؛ ور�ادة المقاوالت في الجزائر�ة التجر�ة تقی�م) 2( المقاوالتي؛ المجال في العالي التعل�م
 الخروج) 4( المقاوالت�ة، المجاالت في لمهامه العالي التعل�م قطاع أداء دون  تحول التي العوائق أهم على

 �الجانب یتعلق ف�ما مهامهم أداء في العلمي ال�حث ومراكز الجامعات تساعد التي والتوص�ات النتائج ب�عض
 . المقاوالتي

  -:الدراسة محاور
  -:التال�ة المحاور الدراسة تضمنت الجوانب مختلف في ولل�حث    

I- المقاوالت�ة المشار�ع وعصرنة نشأة في العالي التعل�م قطاع دور: للدراسة النظري  اإلطار  
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II- المقاوالت�ة المشار�ع وعصرنة نشأة في �الجزائر العالي التعل�م قطاع دور: التطب�ق�ة الدراسة  
I- المقاوالت�ة المشار�ع وعصرنة نشأة في العالي التعل�م قطاع دور: للدراسة النظري  اإلطار  
  العالي التعل�م قطاع في المقاوالت�ة القضا�ا إدماج نحو التوجه ومبررات أس�اب 1-1

 هي العالي التعل�م تواجه التي الجدیدة التحد�ات �أن م 2018 الدولي للبنك األعمال بیئة تقر�ر في جاء   
 �عد سلع إلى وتحو�لها ومواءمتها وٕاخت�ارها المعرفة إنتاج على المجتمع فقدرة المقاوالت، إقتصاد�ات بناء

 العالم�ة التنافس�ة تقار�ر تؤكد حین في ،1الناس ح�اة نوع�ة وتحسین المستمر اإلقتصادي للنمو هاماً  عنصراً 
 اآلل�ة اليالع التعل�م ُنظم یجعل مما المجتمعات أصول في جذر�ة تحوالت تتطلب المعاصرة الح�اة أن

 الجدیدة النمو إقتصاد�ات فحسب اإلنسان�ة، التنم�ة تحقیق سبیل في الضرور�ة التغییرات إلجراء المثال�ة
 �كون  اإلقتصاد�ات هذه ظل وفي تعل�مي، إقتصاد إلى التحول في قدرته مدى على البلد تنافس�ة تعتمد
 سلسلة ضمن اإلبداع ومشاركة الَتَعُلم�ة تهمقدر  حسب الثروة إنتاج على قادرة والقطاعات والشركات األفراد
 بناء في أفرادها إلحت�اجات األولو�ة تعطي الناجحة فالمقاوالت المشترك، والتعاون  اإلكتشافات من مستمرة
 بیئة تحد�ات وٕادراك الحلول وضع على اإلبداع�ة والقدرة الطاقات وٕاطالق للتغییر كدافع التعل�م�ة قدراتهم

 العمل عالقات أمام عائقاً  تقف التي واإلجتماعي الفكري  التخلف ُبنى وتجاوز خاللها تعمل التي األعمال
 . 2والثقافة واإلعالم واإلبداع اإلبتكار وسائل خالل من والترو�ج الز�ون  وٕارضاء والتسو�ق واإلنتاج

 قطاع في المقاوالت�ة المشار�ع دراسة إدماج أس�اب م Roy Suddaby et al 2006 یرجع جان�ه، ومن   
 بیئة حدة ظل في المقاوالت�ة المشار�ع لفشل المتزاید اإلرتفاع) 1: (3هي رئ�س�ة أس�اب 04 إلى العالي التعل�م

 رفع) 2( إلخ،.. الفرد�ة، التكامل�ة، الكون�ة، المنافسة، التنوع، التفاعل�ة،: تتضمن التي الحدیثة األعمال
 التكنولوج�ة التأثیرات) 3( وٕادارتها، تكلفتها وخفض والت�ةالمقا المشار�ع إلنشاء الالزم المهاري  المستوى 
 المقاوالت�ة التوجهات دمج أس�اب م 2000 صبري  ماهر ُ�حدد بینما العالي، التعل�م جماهیر�ة) 4( المتزایدة،
 تهاطب�عو  اإلبتكارات التكنولوج�ةو إلكتشافات لالتسارع المذهل ) 1: (4في العالي التعل�م قطاع �مؤسسات

 بر�ادة المتعلقة المعارف توفیر) 2( المنافسة، وٕاستراتیج�ات واإلدارة العمالة مجاالت في لألسواق تحام�ةاإلق
 تنم�ة) 4( ،األعمال خطط وٕاعداد وص�اغة الر�اد�ة المشروعات إلدارة الالزمة المهارات بناء) 3( ،األعمال
 �ح�اوي  نصیرة ترى  حین في لمنظمة،ا أفراد في الحر العمل ثقافة غرس على العملو  الر�اد�ة المواهب
 والتراكم الثروة خلقو  قتصادياإل النمو ز�ادة) 1: (من المقاوالت�ة للمشار�ع اإلقتصاد�ة أهم�ة أن م 2017

                                                            
1 - World Bank, "Doing Business", Site : 
http://arabic.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents /Annual-
Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf, 2018, p 25.  

إستشراف فرص التنم�ة المعرف�ة للدراسین من خالل تجر�ة تطبیق التعل�م اإللكتروني في جامعة "رجاء زهیر خالد العسیلي،  - 2
-7االت فـــــي التعلــــ�م والتـــــدر�ب، الحمامــــات، تـــــونس، ، المــــؤتمر الـــــدولي األول لتقن�ــــات المعلومـــــات واإلتصــــ"القــــدس المفتوحـــــة

 .29م، ص  10/05/2012
3 - Roy Suddaby, David J. Cooper and Royston Greenwood, "Transnational Regulation of Professional 
Services: Governance Dynamics of Field Level Organizational Change", Accounting Organizations and 
Society, Vol 32, N°4 et 5, 2006, p 03.  

، 55، مجلــة الملــك عبــد العز�ــز للعلــوم والتقن�ــة، العــدد "مفهومــه وســبل تحق�قــه: التنــور التقنــي"مــاهر صــبري، دمحم كامــل،  - 4
 .  17م، ص 2000سبتمبر 

http://arabic.doingbusiness.org/%7E/media/WBG/DoingBusiness/Documents%20/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://arabic.doingbusiness.org/%7E/media/WBG/DoingBusiness/Documents%20/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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 والوظائف للمشار�ع جدیدة عمل فرص خلق) 2( والصناعات، المشار�ع إنتاج�ة مستوى  ورفع الرأسمالي
 من % 54 أن م Kawabe 2002و م Irwin 2000 اسةدر  تؤكد حیث ،العمل مجاالت في التنوعو 

 ،% 62 إلى % 27 بـ نظرائهم دخول �فوق  بدخل العالي التعل�م المؤسسات لخر�جي هي الر�اد�ة المشار�ع
) 5( التكنولوجي، اإلبتكار) 4( ،جدیدةال منتجاتال تطو�رب والقطاعات المشار�ع تنافس�ة تحسین) 3(

 على بها لإلهتمام الحكومات تدفع ألن كاف�ة أس�اب والهو�ة، والثقاف�ة اإلجتماع�ة الق�م على المحافظة
 . 1العالي التعل�م كقطاع عل�ا مستو�ات

  الحدیثة األعمال بیئة في العالي التعل�م مؤسسات أهم�ة): 01( الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داعمة بیئة نحو الدولي مؤتمرال ،"لها المحفزة والبیئة عمالاأل ر�ادة منظومة" ،�كر أبو محمود مصطفي: المصدر
  .62 ص م، 2014 سبتمبر األوسط، الشرق  في األعمال لر�ادة

 

  العالي التعل�م قطاع في المقاوالت�ة القضا�ا إدماج أهداف 1-2
 عصرنة) 1: (في العالي التعل�م �قطاع المقاوالت�ة المجاالت دمج أهداف م Verstraet 2001 �حدد 

 واإلبتكار والتنظ�م اإلدارة مجاالت في المقاوالت�ة القدرات الطل�ة بإكساب الق�اد�ة األعمال ور�ادة الممارسات
 قدراته وتنم�ة العلمي ببنائه یتعلق ف�ما الوطني ال�شري  �الكادر العنا�ة) 2( وال�شر�ة، الماد�ة الموارد وتسییر
 تحسین) 3( وٕاحت�اجاتها، یتالءم �ما معارفه وتوطین المنظمة في �المشاركة له تسمح التي والمعرف�ة العقل�ة

 أفراد إعداد) 4( ،مجتمعاتهم تقدم في والمساهمة الشخص�ة اإلنجازات تحقیق على الر�ادي التعل�م متلقي قدرة
 بینما ،2للمستقبل التخط�ط على قدراتهم ورفع الوظ�في مستقبلهم مراحل مختلف عبر النجاح لتحقیق ر�ادیین

 رواد نظر وجهة من األعمال ر�ادة تعل�م أهداف م Metcalfe 2004 م، T.W. Zimmerer 2003 �حدد
                                                            

ـــرا د مهــدي، نصــیرة �ح�ــاوي  - 1 اد الجزائــري فــي ظــل تحــد�ات أزمــة الــنفط المقاوالت�ــة حجــر الزاو�ــة للتنو�ــع فــي اإلقتصــ"، مــــــ
 2017أكتـو�ر  15-14 ،جامعـة عنا�ـة، س�اسات اإلصالح والتنو�ع اإلقتصادي: أزمة النفط :الملتقى الدولي األول حول، "الراهنة

 .  03م، ص 
2 - Thierry Verstraet : "entrepreneuriat : modélisation de phénomène", revue de l’entrepreneuriat, vol 01, 

N01, 2001, p 26. 
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 والسلوك�ة الشخص�ة الخصائصو  اإلستعداد�ة القدرات على والتعرف ذاتال كتشافإ) 1: (في األعمال
 اإللمام) 3( إدارته، وك�ف�ة ُمنتج ر�ادي لمشروع الفكرة تحو�ل ك�ف�ة تعلم) 2( الخاصة، المشار�ع إلنشاء

 ،1المعرفة مجتمعل التحول یریوت�س الر�اد�ة ع�المشار  منظومة طب�عة فهم) 4( ،األزمات وٕادارة تجنب آل�ات�
 المقاوالت�ة المشار�ع في العالي التعل�م لقطاع تأثیرات Fayolle 03و Verstraet ُ�حدد الس�اق لهذا وت�عاً 
 المرحلة هذه في العالي تعل�مال قطاع یهتم: المقاوالت�ة قبل ما نشاطات) 1: (إنشائها مراحل مختلف تشمل
 والهو�ة كالتر��ة والدین�ة والنفس�ة واإلجتماع�ة الثقاف�ة األ�عاد وتحدید للطل�ة المقاوالت�ة التوجهات �معرفة

 النشاطات) 2( المقاول، الفرد لدى المقاوالتي والتوجه المقاوالت�ة الروح نشأة على المؤثرة والتقالید والعادات
 التطب�ق�ة ال�حوث في بدمجهم الطل�ة لدى الخبرات بتكو�ن المرحلة هذه في التعل�م قطاع یهتم أین: المقاوالت�ة
 واإلقل�م�ة الوطن�ة المقاوالت�ة والتجمعات الندوات في ومشاركتهم ناجحة مقاوالت�ة لمشار�ع المیدان�ة والمخبر�ة
 تتضمن: اإلستمرار�ة نشاطات) 3( ا،ممارسته الموغوب المقاوالت�ة لألنشطة المیداني الواقع حول لتكی�فهم
 متا�عته وضمان العالي التعل�م �قطاع المقاوالت�ة المشار�ع عالقة على والمحافظة المتا�عة نشاطات

 . 2المقاوالت هذه تواجه التي الیوم�ة للمشاكل الحلول وتأطیر للمستجدات
 

  لةالمقاو  ثقافة مع العالي التعل�م قطاع تفاعل�ة مجاالت): 02( الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والعلوم اإلنسان�ة العلوم كل�ة دكتوراه، رسالة ،"المقاول الجزائري  الش�اب لدى المقاولة ثقافة" سف�ان، بدراوي : المصدر
  .80 ص ،م 2015 تلمسان، جامعة اإلجتماع�ة،

 

 الحر للعمل الموجه ي ال�شر  المال سأر  توفیر) 1: (في العالي التعل�م مؤسسات دور یتحدد و�التالي  
) 3( ،قتصاد�ةإ منتجات إلى لتحو�لها القابلة بتكار�ةاإل بداع�ةاإل األفكار تولید علي التدر�ب) 2( ،المخاطرةو 

                                                            
 .62، ص ، مرجع سابقمصطفي محمود أبو �كر - 1

2 - Thierry Verstraet et Alain Fayolle : " Paradigmes et entrepreneuriat", revue de l’entrepreneuriat,  vol 
04, N01, 2005, p 48. 
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 في والمهني الفني الدعم وتقد�م والتوج�ه اإلرشاد) 4( ،الصغیرة الر�اد�ة المشار�ع وٕادارة تأس�س على التدر�ب
 . 1والتوج�ه اإلرشاد خدمات وتقد�م التطب�ق�ة والدراسات العلم�ة ال�حوث إجراء) 5( ،والتسو�ق واإلدارة التنظ�م
  المقاوالت�ة �المشار�ع العالي التعل�م مؤسسات عالقة): 03( الشكل

 
 
 
 
 

 . ال�احثین إعداد من: المصدر
  المقاوالت�ة القضا�ا في العالي التعل�م قطاع جودة تفعیل وٕاجراءات متطل�ات 1-3

  -:2التال�ة �المتطل�ات كبیر بجانب المقاوالت�ة �المجاالت المتعلقة العالي التعل�م أهداف تحقیق یرت�ط    
 بیئة إحت�اجات ضوء على المقاوالتي الجانب في العالي التعل�م قطاع إستراتیج�ة أهداف تحدید 1-3-1

 قاعات تجهیز یتم اإلستراتیج�ة هذه على و�ناءاً  المقاوالت�ة، المشار�ع تعترض التي والمشاكل األعمال
 عرضها وأسالیب التعل�م�ة والمقررات للبرامج المالئم واإلخت�ار التدر�س هیئة أعضاء وتدر�ب التدر�س
 المناهج تفاعل في �ساهم فعالة وٕاداة مرنة تعل�م�ة ونظم جیدة تحت�ة بن�ة فوجود التقی�م، ومعاییر ووسائل
 على لإلنفاق المال رأس توفیر إلى �اإلضافة الت�ةالمقاو  المشار�ع واقع مع العلم�ة والفعال�ات الدراس�ة
  ؛3المشتركة المقاوالت�ة المشار�ع

 برامج وضع و الطالب تسجیل تشمل والتي المقاوالتي واإلرشاد واإلداري  الفني الدعم فرق  توفیر 1-3-2
 ؛4المقاوالتي اإلرشاد مجال في النصائح وتقد�م المقاوالت�ة والموارد المصادر وٕادارة والتقار�ر والتدر�س العمل

 طب�عة) 1: (أساس�ة عناصر 03 بـ یرت�ط المقاوالتي التوج�ه مجال في العالي التعل�م نجاح إن 1-3-3
 تسمح التي العكس�ة التغذ�ة) 3( العالي، التعل�م وس�اسات إستراتیج�ات) 2( والطل�ة، المعلم بین التفاعل
  األعمال؛ بیئة إحت�اجات مع هاوتناسب العالي التعل�م مخرجات نجاح من �التأكد

                                                            
1 - Eric Michael et Christophe loue : " les compétences entrepreneuriales définition et construction d’un 

référentiel", le 8eme congrès international   francophone (CIFE PME) :l’internationalisation des PME et ses 
conséquences sur les stratégies  entrepreneuriales (suisse haute école de gestion HEC), fribourg, 25-26-27 
octobre 2006, pp 3-4. 
2 - Mory Siony : "Développement des compétences des leaders en promotion de la culture 

entrepreneuriale et de l’entrepreneur ship-le cas de rendez-vous entrepreneuriat de la francophone", 
université laval, Québec, 2007, p 90. 

المـؤتمر ، "إستخدام التعل�م اإللكترونـي �ـالتعل�م الجـامعي العر�ـي ودوره فـي تطـو�ر وتحقیـق الجـودة الشـاملة"حنان طرشان،  - 3
   .39م، ص  10/05/2012-7الدولي األول لتقن�ات المعلومات واإلتصاالت في التعل�م والتدر�ب، الحمامات، تونس، 

، المــؤتمر الــدولي األول لتقن�ــات المعلومــات واإلتصــاالت فــي التعلــ�م "لــ�م اإللكترونــيتنظــ�م التع"�ــادي ســوهام، �ــادي ســام�ة،  - 4
 .  29م، ص  10/05/2012-7والتدر�ب، الحمامات، تونس، 
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 التعل�م فقطاع والوزار�ة، اإلقتصاد�ة القطاعات �اقي مع العالي التعل�م لقطاع المؤسسي التكامل 1-3-4
 �متطل�ات واع�ة تعل�م�ة �فلسفة الحكوم�ة الق�ادة إلتزام یتطلب ما وهو الجهات، متعدد مفتوح تفاعلي نظام

  الوطن�ة؛ والهو�ة اإلجتماع�ة والثقافة المحل�ة ةوالمنافس الصناعة وطب�عة التشغیل
 �عني مما العالي التعل�م مؤسسات قبل من المقدمة التعل�م�ة للخدمات والمستمر الدائم التحسین 1-3-5

 مما والطالب والمعلمین التعل�م�ة اإلدارة من لكل األداء بجودة هتماماإلو  الجامعي التعل�م تحدیث ضرورة
 �مستوى  واإلرتقاء التعل�م�ة المؤسسة في العاملین جم�ع بین والتكامل والترا�ط التفاهم نم جو توفیرب �سمح

  واإلجتماع�ة؛ النفس�ة ،والمهن�ة التعل�م�ة الجوانب جم�ع في الطالب
  الجزائر في العالي التعل�م قطاع واقع 1-4
 �أهم�ة الحكومة من إ�ماناً  مو�ةالتن الس�اسات مختلف في �الغة �أولو�ة الجزائر في التعل�م قطاع حظي  

) 1: (رئ�س�ة قنوات 03 في لتحكمه محضاً  حكوم�اً  مشروعاً  العالي التعل�م �عتبر حیث التنم�ة، في القطاع
 الجزائر سعت وقد والوزار�ة، اإلدار�ة المناصب في التعیین) 3( ،التعل�م�ة العامة الس�اسات) 2( ،تمو�لال

 مالي غالف بتخص�ص مؤسسات�ة تحت�ة بن�ة بناء خالل من العالي تعل�مال قطاع مخرجات جودة تحسین إلى
 والبرنامج م 2004 – م 2001 االقتصادي اإلنعاش البرنامج إطار في دج مل�ار 100و دج مل�ار 12,38

 2000 سنة مؤسسة 35 من الجامع�ة المؤسسات عدد رفع في ساهم مما م، 2014 – م 2010 الخماسي
 وطن�ة مدرسة 19 جامع�ة، ملحقات 4 جامع�ة، مراكز 10 جامعة، 47: م 2012 سنة مؤسسة 97 إلى م

 542 من أكثر وٕانشاء ،1مدمجان تحضیر�ان وقسمان تحضیر�ة، مدارس 10 لألساتذة، عل�ا مدارس 5 عل�ا،
 إلى إضافةً  ،2ال�احثین األساتذة من % 89,94 وتوفر % 87,38 على منها الجامعات تستحوذ �حث�اً  مخبراً 

 ال�حث منتوجات لتقی�م وحدتان و �حث مراكز 10 و العلمي ال�حث لتطو�ر وطن�ة وكاالت 03 اءإنش
 . 3العلمي
 �احثاً  3257 من ال�احثین عدد إرتفع فقد العلمي ال�حث مجال في العاملة ال�شر�ة القوى  مجال وفي      

 1063 منهم م 2011 سنة �احث 23922 إلى نسمة ملیون  لكل �احث 116 �عادل ما م 1998 سنة
 التعل�م قطاع خارج له�اكل تا�ع دائم �احث 1020و العلمي وال�حث العالي التعل�م لوزارة تا�ع دائم �احث
 فإن الجزائر�ة والتكنولوج�ا العلم�ة القدرات من % 89.94 على القطاع و�إستحواذ ،4العلمي وال�حث العالي
 م 2011 سنة خالل تم حیث المختبرات في ل�حوثا جانب إلى التدر�س �أعمال تقوم القدرات هذه معظم

 1220 الجزائر�ة المنشورات عدد بلغ حین في وماجستیر، دكتوراه أطروحة رسالة 48795 من أكثر مناقشة
 الرا�عة المرت�ة الجزائر لتحتل نسمة ملیون  لكل مقال 27,1 �عادل ما م 2007 – م 1998 الفترة خالل مقاالً 

                                                            
ــع ورؤى المســتقبلاإشــك"أمــال قاســ�مي، أســمهان تمغــارت،  - 1 ، 64العــدد مركــز دراســات الوحــدة العر��ــة، : ، بیــروت"ل�ات الواق

   .67، صم 2013
 :الموقـــع، 09 ص جامعـــة مســـیلة،" ،"ال�حـــث العلمـــي والتكنولـــوجي فـــي الجزائـــر والتنم�ـــة المنشـــودة"وجمعـــة خلـــف هللا، ب - 2

. http://www.boudjema.dz 
رسـالة  ،"لـة األسـتاذ الجـامعيإدارة الموارد ال�شر�ة في مؤسسات التعل�م العالي فـي ظـل المتغیـرات الدول�ـة: حابوحن�ة قوي، " - 3

 . 261صم،  2007-2006جامعة الجزائر،  ،دكتوراه، كل�ة العلوم الس�اس�ة واإلعالم
 . http://www.mesrs.dz: وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي، الموقع -4 

http://www.boudjema.dz/
http://www.mesrs.dz/
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 مقارنة كاف�ة غیر ت�قى أنها إال اإلنجازات هذه ورغم ،1والمغرب األردن لسعود�ة،ا مصر، من كل �عد عر��اً 
 المصدر الدولة ت�قى كما ،الجنو��ة وكور�ا سنغافورة لـ % 4,3و %4 و %3 التعل�م على العالمي �اإلنفاق

 المجتمعو  لخاصا قطاعوال الدول�ة المؤسسات إلى تعود % 9.84 المت�ق�ة والنس�ة % 90,16 بـ للتمو�ل األول
 التي هارفارد بجامعة مقارنةً  ضع�فة نس�ة الجزائر�ة اإلختراع و�راءات المنشورات نس�ة ت�قى كما ،المدني
 الفترة خالل المتقدمة للدول إختراع براءة ألف 831000 و علم�ة ورقة 16000 من أكثر سنو�اً  تنشر

) 1: (إلى الجزائر في العلمي ال�حث معوقات م 2014 بوكم�ش لعلى یرجع بینما ،2م 2010 – م 2003
 القانون�ة األطر نقص) 2( ،العلمي لل�حث محفز مناخ توفر عدم في �ساهم مما واضحة إستراتیج�ة نعدامإ

 قبل من إلیها المتوصل النتائج وٕاهمال تجاهل) 4( ،اإلنفاق مستوى  تدني) 3( العلمي، لل�حث والتنظ�م�ة
 الفردي اإلبداع وغ�اب التقلید س�طرةو  المهني التكو�ن ضعف) 6( ،�ةدار اإل بیروقراط�ةال) 5( ال�احثین،
 . 3والجماعي

  

                                                            
م،  2009، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمكتب اإلقل�مي للـدول العر��ـة، "نحو تواصل معرفي منتج"العر�ي،  تقر�ر المعرفة - 1

 .  175ص 
نحـو ، المـؤتمر الـدولي "في المملكة العر��ة السعود�ة النظام البیئي لر�ادة األعمال"، نوره جاسر الجاسرالمبیر�ك،  ناصر وفاء - 2

 .  11م، ص  2014، سبتمبر بیئة داعمة لر�ادة األعمال في الشرق األوسط
، مجلـة الدراسـات اإلجتماع�ـة واإلنسـان�ة، العـدد "معوقـات توظیـف ال�حـث العلمـي فـي التنم�ـة �العـالم العر�ـي"لعلـى بـوكم�ش،   -3

 .  04م، ص  2014، 12
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  تفعلیها ومتطل�ات الجزائر في العالي التعل�م مناهج واقع): 04( الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجزائر�ة عة�الجام 2.0 لكترونياإل  التعل�م " ،بوطالب سعاد ،زكة بن وسام ،عاللوش نجمة ،�طوش كمال: المصدر
 لتقن�ات األول الدولي المؤتمر ،"الطرائق تفعیل ومتطل�ات المناهج، واقع بین العالي التعل�م صالحإ ظل في

  .39 ص م، 10/05/2012-7 تونس، الحمامات، والتدر�ب، التعل�م في واإلتصاالت المعلومات
 

II- المقاوالت�ة المشار�ع وعصرنة شأةن في الجزائر في العالي التعل�م قطاع دور: التطب�ق�ة الدراسة  
 العالي التعل�م قطاع بین األجل وقصیرة طو�لة إحصائ�ة عالقة وجود فرض�ة بإخت�ار الق�اس�ة الدراسة هتمت

 . المتغیر�ن بین إحصائ�اً  تمثیلها �مكن عالقة أي هناك كانت إذا ما أو المقاوالت�ة المشار�ع نشأةو  الجزائر في
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  الزمن�ة للسالسل انيالب� التمثیل 2-1
  ب�ان�اً  الزمن�ة السالسل: )05( الشكل

 
 
 
 
 
 
 

  .Eviews مخرجات على إعتماداً : المصدر
 

 Newیوضح التمثیل الب�اني وجود إتجاه عام تصاعدي لمنحنى نشأة المؤسسات المقاوالت�ة      

Entrepreneur ENTRE  متزاید خالل الفترة  م ثم إرتفاع 2010الذي بلغ أدنى نها�ة عظمى له سنة
 Quality of the educational system م، في حین عرف منحنى جودة نظام التعل�م 2020 –م  2012

EDU01  م  2012م ل�عرف �عد ذلك تصاعدًا خالل الفترة المت�ق�ة  2012 –م  2003تذبذب خالل الفترة– 
ن�ة إمكان�ة وجود عالقة بین تطور م، و�تضح من خالل األشكال الب�ا 2016م ونها�ة عظمى سنة  2020

 م.  2020 –م  2003جودة التعل�م العالي في الجزائر ونشأة المؤسسات المقاوالت�ة خالل فترة الدراسة 
2 
  الزمن�ة السالسل إستقرار�ة دراسة 2-
  Correlogram Specification الذاتي اإلرت�اط دالة 2-2-1

  -:یلي كما الذاتي اإلرت�اط التمعام إنعدام على اإلخت�ار فرض�ات تنص   
 
 

  -:یلي ما اإلخت�ار نتائج وتظهر   
 
 
 
 
 
 
 
 

H0 : p(K) =0  
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 Correlogram Specification الذاتي اإلرت�اط إخت�ار نتائج: )06( الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .Eviews مخرجات على إعتماداً : المصدر
 

 أنها كما الثقة مجاالت داخل تقع ال الذاتي اإلرت�اط معامالت أن نالحظ الب�ان�ة األشكال خالل من   
 أكبر) Q-Stat =)71.71، 35.705 اإلحصائ�ة ق�مة بینما الصفر، نحو ما نوعاً  مت�اطئة بوتیرة تتناقص

X2 الجدول�ة الق�مة من تماماً 
 إلى بنا یؤدي مما ،% 5 من أقل Prob و h=12 تأخر عند 21.026=  0.05,12

 المستوى  في مستقرة غیر الزمن�ة السالسل أن على تنص التي H1 الفرض�ة وقبول H0 الفرص�ة رفض
 . األولى الدرجة من الفروق  نجري  إستقرار�تها درجة ولمعرفة

  Unit root testإخت�ار جذر الوحدة  2-2-2
  -تتلخص نتائج هذا اإلخت�ار في الجدول التالي:     
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 Unit root test: إخت�ار جذر الوحدة )01(الجدول 
قرار�ة السالسل �عد إجراء الفروق إست

  األولى
   إستقرار�ة السالسل الزمن�ة في المستوى 

 الب�ان

-Philipsإخت�ار 
Perron  

 ADFإخت�ار 
 المطور

-Philipsإخت�ار 
Perron  

 ADFإخت�ار 
 المطور
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-
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95 
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-
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55 

+
0.2
88 

+
1.9
04 

الق�مة 
المح
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E
N
T
R
E  -

3.7
33 

-
3.0
65 

-
1.9
64 

-
3.7
33 

-
3.0
65 

-
1.9
64 

-
3.7
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-
3.0
52 

-
1.9
63 

-
3.7
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-
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-
1.9
64 
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الحرج

 ة
-

4.8
19 

-
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-
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-
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65 

-
1.9
64 

-
3.7
60 

-
3.0
81 

-
1.9
66 

-
3.7
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-
3.0
52 

-
1.9
63 

-
3.7
33 

-
3.0
81 

-
1.9
66 

الق�مة 
الحرج

 ة
 . Eviews : بناءًا على مخرجاتالمصدر

 
 I(1) األولى الدرجة من الفروق  إجراء عند تماماً  تستقر الزمن�ة السالسل أن یتضح الجدول لخال من    
 . DS النوع من وهي

  تقدیر العالقة طو�لة األجل وٕاخت�ار إستقرار�ة سالسل البواقي 2-3
بتقدیر  Robert F. Engle And C.W.J. Grangerیتم تقدیر العالقة طو�لة األجل حسب منهج�ة     

  -:عالقةال
ŷt= B0 + B1 Xt + et،            et = Yt - ŷt 

 . البواقي سلسلة إستقرار�ة إخت�ار مع المتغیرات بین األجل طو�لة العالقة الموال�ة الجداول تقدر    
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  البواقي سلسلة إستقرار�ة وٕاخت�ار األجل طو�لة العالقة تقدیر: )07( الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . Eviews اءًا على مخرجات: بنالمصدر
 
 معنو�ة أن �ما 0 الدرجة أي المستوى  عند مستقرة البواقي سلسلة أن الب�ان�ة واألشكال الجداول من یتضح  

 نتشارإل النقط سحا�ة لتشتت معین نمط وجود عدمو  ،% 5 من تماماً  أكبر Prob الذاتي اإلرت�اط المعامالت
 Jarque-Bera =0.897 معامل ق�مة جاءت حین في الخط�ة، شرط تحقق على یؤكد مما Residuals البواقي
 العالي التعل�م قطاع بین األجل طو�لة التوازن�ة العالقة تقدیر �مكن و�التالي ،P value=0.638 > 5 �معنو�ة

  -:یلي كما ECM الخطأ تصح�ح نموذج حسب ُتعطى المقاوالت�ة المشار�ع نشأةو  الجزائر في
ENTREt = -0.0712 + 0.0517 EDU01t + µt 

 في السنو�ة �التغیرات تفسیرها �مكن المقاوالت�ة المشار�ع نشأة في السنو�ة التغیرات �أن المعادلة تفسر     
 عن فیتم القصیر األجل في الدینام�ك�ة العالقة تقدیر وأما ،µt العشوائي الخطأ حد و Xt العالي التعل�م قطاع
 -:التال�ة المعادلة طر�ق

ΔYt= B0 + B1 ΔXt + B2 et-1 + µt                    B2<0 
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  األجل قصیرة العالقة تقدیر: )02( الجدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . Eviews : بناءًا على مخرجاتالمصدر
 

 التعل�م قطاع وجودة المقاوالت�ة المشار�ع نشأة بین الدینام�ك�ة العالقة كتا�ة �مكن الجداول خالل من    
  -:التالي �الشكل القصیر األجل في �الجزائر العالي

d(ENTREt) = 0.025 d(EDU01t) – 0.2883 et-1 + ût         et-1 = Yt-1 –B1 – B2 Xt-1 
                         (2.2248)                    (-1.2945)                R2= 0.1831          n = 17             

-B2 Xtو B1و  Yt-1 هي الفرق بین et-1�حیث  et-1و  d(EDU01t)تا�عة لـ  d(ENTREt) ومنه نستنتج أن   

 أي اللحظة اآلن�ة t عن معامل التصح�ح ألجل إدراك التوازن في الفترة الحال�ة et-1 ، وُ�عبِّر معامل1
d(ENTREt)معامل  ، وأما ق�مةEDU01 +0.0517  في معادلة التقدیر طو�لة األجل ف�عكس تأثیرEDU01 

التأثیر الحالي لجودة قطاع التعل�م العالي  0.025+في األجل الطو�ل، بینما توضح ق�مة  ENTREى عل
، فهذا المعدل یبین أن 0.288-التصح�ح سال�ة  على نشاة المشار�ع المقاوالت�ة، كما نالحظ أن إشارة معامل

یؤكد السرعة المت�اطئة نوعًا  سنو�ًا ما % 28.83 القصیر والطو�ل �صحح �معدل اإلختالل الواقع بین األجل
سنو�ًا، وأما  % 28.83 األجل القصیر بتصح�ح معدله ما لمعامل التصح�ح، �معنى آخر یدرك التوازن في

فإنه ینتج عن  EDU01t-1على  EDU01t في % 1 فتوضح �أنه إذا كانت الز�ادة بـ 0.025 ق�مة المعامل
وفي األخیر �مكن ، ENTREt-1 على ENTREt ف) فيفقط (تأثیر ضعی % 2.5 ذلك ز�ادة إیجاب�ة �متوسط

كتا�ة النموذج النهائي للعالقة الدینام�ك�ة بین جودة قطاع التعل�م في الجزائر ونشأة المشار�ع المقاوالت�ة 
  -على الشكل التالي: Robert F. Engle And C.W.J. Grangerتصح�ح الخطأ لـ  حسب نموذج

d(ENTREt)= 0.025 d(Xt) – 0.2883 (ENTREt-1 + 0.0712 - 0.0517 EDU01t-1) + ût 
بوجود عالقة إرت�اط�ة قصیرة وطو�لة األجل بین جودة قطاع التعل�م العالي  H0ومنه نقبل الفرض�ة     

ونشأة المشار�ع المقاوالت�ة في الجزائر، حیث تتوضح هذه العالقة �شكل أكبر في األجل الطو�ل، و�التالي 
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ع التعل�م العالي في شرح التغیرات الفتر�ة طو�لة وقصیرة األجل المستقبل�ة لنشأة �مكن إستخدام جودة قطا
 المشار�ع المقاوالت�ة في الجزائر. 

  -الخاتمة:
 مما المعاصر الوقت في الحضاري  التقدم ركائز أهم العلمي ال�حث ونتائج العالي التعل�م قطاع �عتبر    
 الملك�ة ،التدر�ب ،والتنظ�م اإلدارة التكنولوجي، واإلبداع التقن�ة طینتو  اإلبتكار، �مجاالت الدول إهتمام �فسر

 اإلقتصاد�ة التنم�ة في العالي التعل�م لمؤسسات اإلستراتیج�ة األدوار تطور إلى إشارة وهذه إلخ،.. ،الفكر�ة
 مخاطر تتحمل التي المجتمع في اإلبداع�ة الط�قة لصناعة الرئ�س المصدر بإعت�ارها المستدامة واإلجتماع�ة

 نمط في حق�ق�ة وثورة جذري  تغییر ٕاحداثو  البلد تنافس�ة أع�اء وتتحمل واإلجتماع�ة اإلقتصاد�ة الق�م خلق

 هي واإلبتكار�ة التقن�ة القدرات وتوظیف إستغالل على األعمال منظمات فقدرة المجتمع، ألفراد والتفكیر الح�اة
 والتكنولوج�ة التقن�ة البیئات تأس�س على التر�و�ة ساتوالمؤس العالي التعل�م قطاع لقدرة محض إنعكاس

 للبلد، األعمال بیئة دعم في النقاش �قبل ال �شكل �ساهم فعالة تعل�م�ة منظومة إیجاد أن �عني مما اإلبداع�ة،
 �فعل ومخرجاته العالي التعل�م قطاع مجال في الجزائر في المحققة المنجزات رغم أنه نجد اإلطار هذا وفي
 إحداث في المرغوب المستوى إلى �عد تصل لم أنها إال م 2000 سنة منذ فیها الم�اشر اإلقتصاد�ة امجالبر 

 تتجه حین في والس�اس�ة، واإلجتماع�ة اإلقتصاد�ة الجوانب مختلف في العالي التعل�م لقطاع المطلوب التأثیر
 العالي التعل�م قطاع جودة بین جلاأل وقصیرة طو�لة اإلحصائ�ة العالقة وجود إث�ات إلى الق�اس�ة الدراسة

Quality of the educational system EDU01 المقاوالت�ة  المشار�ع ونشأةNew Entrepreneur 

ENTRE، المشار�ع نشأة في الفتري  التغایر شرح في فعال �شكل العالي التعل�م قطاع �ساهم حیث 
 المشار�ع تأس�س في المستقبل�ة �التطوات التنبؤ �مكن وعل�ه ،New Entrepreneur ENTREالمقاوالت�ة 
 . العالي التعل�م قطاع مؤشرات في �التغیرات المقاوالت�ة

  -النتائج والتوص�ات:
 -توصي الدراسة �ضرورة أخذ اإلجراءات التال�ة �عین اإلعت�ار:   
 ال�حث وس�اسات تالمیزان�ا دعم مجاالت في العالي التعل�م لقطاع اله�كل�ة اإلصالحات من المز�د إجراء -

 مالئم مناخ خلق بهدف المعرفة قتصادإ وتطب�قات والمخابر والمؤسسات لله�اكل التحت�ة والبن�ة العلمي
 في الجزائر�ة األعمال ومنظمات الخاص للقطاع ستثماراإل مجاالت وفتح التطب�ق�ة ونتائجه العلمي لل�حث
 التعل�م أطوار كافة لتشمل األعمال لر�ادة دراس�ةال والمواد مناهج وضع و والتكو�ن العالي التعل�م مجال

  العالي؛
 أداء جودة تحسین بهدف األعمال ر�ادة في الحدیثة التقن�ات حول العالي التعل�م أساتذة تكو�ن ضرورة -

  العالي؛ التعل�م قطاع ومردود
 ر�ط على للمساعدة زائرالج في العالي التعل�م ومؤسسات المقاوالت�ة حول الوطن�ة الب�انات قواعد توفیر -

 بین والتنسیق العلمي ال�حث ومراكز التعل�م�ة مؤسساتال و األعمال ر�ادة لمشار�ع المختلفة األنشطة
  الرسم�ة؛ وغیر الرسم�ة المؤسسات
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 في األعمال ور�ادة المقاوالت�ة ثقافةال إلنشاء التحس�س�ة واأل�ام واإلرشاد للتوع�ة وطن�ة س�اسة تبني -
  الوطن�ة؛ المؤسسات لمنتجات والدول�ة الوطن�ة رضامعال ٕاقامةو  جزائري ال المجتمع

 األعمال ور�ادة المقاوالت�ة المشار�ع إنشاء مجال في تجر�ةً  األكثر النام�ة الدول خبرات من ستفادةاإل -
  الجزائري؛ اإلقتصاد واقع مع لتتناسب التجارب هذه وتكییف آس�ا شرق  جنوب كدول

  -المالحق:
 الجزائر في العالي التعل�م قطاع مؤشرات): 01( الملحق
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1- World Economic Forum, " The Global Competitiveness Report", cite : 
https://www.weforum.org/reports, date : 02/12/2017.  
2- The World Bank, "World Development Indicators", cite : 
http://databank.albankaldawli.org/data/reports.aspx 
?source=%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
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  -:المعتمدة والمراجع المصادر
 أوًال: �اللغة العر��ة 

العدد ، مركز دراسات الوحدة العر��ة، "ل�ات الواقع ورؤى المستقبلاإشك"أمال قاس�مي، أسمهان تمغارت،  -
  .2013بیروت، ، 64
"، المؤتمر الدولي األول لتقن�ات المعلومات ظ�م التعل�م اإللكترونيتن�ادي سوهام، �ادي سام�ة، " -

 م.  10/05/2012-7واإلتصاالت في التعل�م والتدر�ب، الحمامات، تونس، 
"، رسالة دكتوراه، كل�ة العلوم اإلنسان�ة ثقافة المقاولة لدى الش�اب الجزائري المقاولبدراوي سف�ان، " -

  .م 2015مسان، والعلوم اإلجتماع�ة، جامعة تل
 الموقع:" جامعة مسیلة، "،ال�حث العلمي والتكنولوجي في الجزائر والتنم�ة المنشودة"بوجمعة خلف هللا،  -

http://www.boudjema.dz . 
لدول�ة: حالة األستاذ إدارة الموارد ال�شر�ة في مؤسسات التعل�م العالي في ظل المتغیرات ابوحن�ة قوي، " -

  .م 2007-2006جامعة الجزائر،  ،رسالة دكتوراه، كل�ة العلوم الس�اس�ة واإلعالم ،"الجامعي
"، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمكتب اإلقل�مي للدول نحو تواصل معرفي منتجالعر�ي، " تقر�ر المعرفة -

 م.  2009العر��ة، 
اإللكتروني �التعل�م الجامعي العر�ي ودوره في تطو�ر وتحقیق الجودة إستخدام التعل�م حنان طرشان، " -

-7المؤتمر الدولي األول لتقن�ات المعلومات واإلتصاالت في التعل�م والتدر�ب، الحمامات، تونس، "، الشاملة
  م. 10/05/2012
تطبیق التعل�م  إستشراف فرص التنم�ة المعرف�ة للدراسین من خالل تجر�ةرجاء زهیر خالد العسیلي، " -

"، المؤتمر الدولي األول لتقن�ات المعلومات واإلتصاالت في التعل�م اإللكتروني في جامعة القدس المفتوحة
 م.  10/05/2012-7والتدر�ب، الحمامات، تونس، 

�الجامعة  2.0لكتروني التعل�م اإل  ، "سعاد بوطالب، وسام بن زكة، نجمة عاللوش، كمال �طوش -
المؤتمر الدولي "، بین واقع المناهج، ومتطل�ات تفعیل الطرائق صالح التعل�م العاليإل الجزائر�ة في ظ

  م. 10/05/2012-7األول لتقن�ات المعلومات واإلتصاالت في التعل�م والتدر�ب، الحمامات، تونس، 
جتماع�ة "، مجلة الدراسات اإلمعوقات توظیف ال�حث العلمي في التنم�ة �العالم العر�يلعلى بوكم�ش، " -

 م.  2014، 12واإلنسان�ة، العدد 
"، مجلة الملك عبد العز�ز للعلوم والتقن�ة، التنور التقني: مفهومه وسبل تحق�قهماهر صبري، دمحم كامل، " -

 م.  2000، سبتمبر 55العدد 
داعمة  المؤتمر الدولي نحو بیئة"، والبیئة المحفزة لها منظومة ر�ادة االعمال، "مصطفي محمود أبو �كر -

  م. 2014لر�ادة األعمال في الشرق األوسط، سبتمبر 
المقاوالت�ة حجر الزاو�ة للتنو�ع في اإلقتصاد الجزائري في ظل تحد�ات ، "مـــــــرا د مهدي، نصیرة �ح�اوي  -

 جامعة، أزمة النفط: س�اسات اإلصالح والتنو�ع اإلقتصادي الملتقى الدولي األول حول:"، أزمة النفط الراهنة
 م.  2017أكتو�ر  15-14 ،عنا�ة

http://www.boudjema.dz/
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 م.  21/01/2018، تار�خ اإلطالع: http://www.mesrs.dzوزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي، الموقع:  -
"، ود�ةفي المملكة العر��ة السع النظام البیئي لر�ادة األعمال، "نوره جاسر الجاسرالمبیر�ك،  ناصر وفاء -

  م. 2014، سبتمبر نحو بیئة داعمة لر�ادة األعمال في الشرق األوسطالمؤتمر الدولي 
 ثان�ًا: �اللغة الفرنس�ة واإلنجلز�ة 

- Eric Michael et Christophe loue : " les compétences entrepreneuriales définition et 

construction d’un référentiel", le 8eme congrès international   francophone (CIFE 
PME) :l’internationalisation des PME et ses conséquences sur les stratégies  entrepreneuriales 
(suisse haute école de gestion HEC), fribourg, 25-26-27 octobre 2006.  
- Mory Siony : "Développement des compétences des leaders en promotion de la culture 
entrepreneuriale et de l’entrepreneur ship-le cas de rendez-vous entrepreneuriat de la 
francophone", université laval, Québec, 2007.  
- Roy Suddaby, David J. Cooper and Royston Greenwood, "Transnational Regulation of 
Professional Services: Governance Dynamics of Field Level Organizational Change", 
Accounting Organizations and Society, Vol 32, N°4 et 5, 2006.  
- Thierry Verstraet : "entrepreneuriat : modélisation de phénomène", revue de 
l’entrepreneuriat, vol 01, N01, 2001.  
- Thierry Verstraet et Alain Fayolle : " Paradigmes et entrepreneuriat", revue de 
l’entrepreneuriat,  vol 04, N01, 2005. 
- World Bank, "Doing Business", Site : 
http://arabic.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness / Documents /Annual-
Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf, 2018. 
- The World Bank, "World Development Indicators", cite : http://databank.albankaldawli.org 
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aspx?source=%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%
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- World Economic Forum, " The Global Competitiveness Report", cite : 
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دراسة آراء عینة من طل�ة  –دور التفكیر اإلبداعي في تفعیل السلوك المقاوالتي لدى الطل�ة 
السنة الثالثة إدارة األعمال  �كل�ة العلوم االقتصاد�ة و التجار�ة و علوم التسییر بجامعة 

 -الشلف
 

 جامعة الشلف تاذة محاضرة أأس فیروز زروخي
 جامعة الشلف أستاذ محاضرة أ أنساعد رضوان

 جامعة برج بوعر�رج بأستاذة محاضرة  جیجیق زك�ة

 
 أوال: اإلطار العام للدراسة.

هومالقائم على المؤسسات الضخمة لقد تغیر مفهوم التنم�ة في المجتمعات خالل السنوات األخیرة من المف
فهوم آخر یركز على دور و أهم�ة المؤسسات المصغرة، الصغیرة و المتوسطة، أو التخط�ط المركزي إلى مو 

ما �عرف �المقاوالت�ة و الدور الذي تلع�ه في مختلف برامج التنم�ة االقتصاد�ة و خلق الثروة، أو آلثارها 
 اإلیجاب�ة على الح�اة االجتماع�ة من حیث توفیر مناصب الشغل و التقلیل من ال�طالة.

ئر على غرار �اقي الدول تواجه مشكلة في توفیر مناصب الشغل خصوصا لمقابلة الكم الهائل و الجزا
لخر�جي الجامعات و حملة الشهادات من هنا تظهر أهم�ة التوجه نحو العمل المقاوالتي كأحد الحلول التي 

 من شأنها الحد من مشكلة ال�طالة.
یتمتعون بتفكیر إبداعي، حیث الرغ�ة في االت�ان �الجدید  و التوجه المقاوالتي قد یزداد لدى األشخاص الذین 

وٕاكتشاف المجهول، والقدرة على إیجاد الحلول للمشاكل المعقدة تدفعهم الى العمل الطموح غیر الروتیني، 
الذي غال�ا ما تتسم �ه الوظائف في المؤسسات. وألن التفكیر االبداعي قابل للتطو�ر من خالل عمل�ة التدر�ب 

 �ع، فمن المهم جدا أن یتم تطو�ره لدى الطل�ة ل�كون لهم االستعداد المقاوالتي �عد التخرج.والتشج
هذا ما دفعنا من خالل هذه الورقة ال�حث�ة إلى دراسة العالقة بین التفكیر اإلبداعي لدى الطل�ة و دوره في 

 تفعیل السلوك المقاوالتي لدیهم.
 أهم�ة الدراسة.

اول وضع مقار�ة تحلل العالقة بین التفكیر اإلبداعي و دوره في تفعیل و تعز�ز من خالل هاته الدراسة سنح
السلوك المقاوالتي كما أن هاته الدراسة ستمدنا معلومات مرتدة عن مستوى تفكیر و طموح طلبتنا في الولوج 

م في شكل إلى عالم الشغل اعتمادا على أنفسهم خصوصا، و ما مدى استعدادهم و قدرتهم على تجسید أفكاره
 مشروعات.

 
 أهداف الدراسة:

�عد التفكیر اإلبداعي االنطالقة التي تدفع الفرد إلنشاء مؤسسته الخاصة حیث یولد الرغ�ة لد�ه في االت�ان 
 �الجدید، و �فعل روح المقاولة لد�ه أكثر فأكثر، و عل�ه فإن هاته الدراسة تهدف إلى:

 مقاولة و السلوك المقاوالتي.التطرق لإلطار النظري للتفكیر اإلبداعي، ال-
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التعرف على درجة تقدیر طل�ة إدارة األعمال سنة ثالثة �كل�ة العلوم االقتصاد�ة و التجار�ة و علوم التسییر -
 بجامعة الشلف لمستوى تفكیرهم اإلبداعي.

لتجار�ة و علوم تحدید مستوى السلوك المقاوالتي لطل�ة إدارة األعمال سنة ثالثة �كل�ة العلوم االقتصاد�ة و ا-
 التسییر بجامعة الشلف من وجهة نظرهم.

 تحدید دور التفكیر اإلبداعي في تعز�ز السلوك المقاوالتي لدى الطل�ة الم�حوثین.-
 مشكلة ال�حث.

تعد المقاولة أحد أهم مصادر تحقیق التنم�ة للدول، مما استدعى ضرورة االهتمام بهذا الموضوع من طرف 
، و إنشاء المؤسسات سواء الصغیرة أو المصغرة أو حتى المتوسطة أص�ح في السنوات األكادمیین و ال�احثین

األخیرة موضوع المجتمعات، حیث ازداد االهتمام حول إیجاد الطرق و الوسائل التي تسهم في تذلیل 
تهدف إلى المصاعب التي تواجه المقاولین، و انتهى األمر إلى إقامة العدید من ش�كات الدعم و المرافقة التي 

مساعدة أصحاب المشار�ع و منهم فئة الطل�ة على تجسید أفكارهم على أرض الواقع، و لكن قبل هذا الدعم، 
قبل هذه المرافقة یجب أن یتمیز هؤالء األفراد، هؤالء الطل�ة بخصائص أو سمات الشخص�ة المبدعة حتى 

ه الدراسة بتحدید مستوى التفكیر اإلبداعي �كتب النجاح لمشار�عهم هذا ما سنحاول التوصل إل�ه من خالل هات
لدى طلبتنا و مدى رغبتهم و استعدادهم لتحو�ل ذلك التفكیر إلى ممارسات و عل�ه تتمثل مشكلة دراستنا في 

 السؤال الرئ�س التالي:
ما مدى مساهمة التفكیر اإلبداعي في تفعیل السلوك المقاوالتي لدى طل�ة إدارة األعمال سنة ثالثة �كل�ة 

 العلوم االقتصاد�ة و التجار�ة و علوم التسییر بجامعة الشلف؟
 و ینبثق عن السؤال الرئ�س األسئلة الفرع�ة التال�ة:

عمال �كل�ة العلوم االقتصاد�ة ما مستوى التفكیر اإلبداعي الذي �شعر �ه طل�ة السنة الثالثة إدارة األ-
 التجار�ة و علوم التسییر بجامعة الشلف؟و 
 سلوك المقاوالتي لدى الطل�ة الم�حوثین من وجهة نظرهم؟ما مستوى ال-
هل فعال مستوى التفكیر اإلبداعي الذي یتمیز �ه طل�ة السنة الثالثة إدارة األعمال  �كل�ة العلوم االقتصاد�ة -

 و التجار�ة و علوم التسییر بجامعة الشلف �ساهم في تفعیل سلوكهم المقاوالتي؟
 فرض�ات الدراسة:

 جة إشكال�ة الدراسة تم طرح الفرضییتین الرئ�سیتین التالیتین:من أجل معال
) بین التفكیر α≥ 050،*الفرض�ة األولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة معنو�ة عند مستوى داللة (

 اإلبداعي و السلوك المقاوالتي للطل�ة محل الدراسة.
) في إدراك  α≥ 050،ند مستوى داللة (* الفرض�ة الرئ�س�ة الثان�ة: توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة ع

 مستوى السلوك المقاوالتي تعزى لجنس أفراد العینة المدروسة و لنشاط العائلة.
 

 ثان�ا: اإلطار النظري للدراسة.
 للق�ام بهذه الدراسة قسم ال�حث في شقه النظري إلى قسمین:
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 التفكیر اإلبداعي.-1
اء غیر مألوفة، أي ینتج كحصیلة لمجموعة من القرارات تبدأ �قوم اإلبداع على قدرات ذهن�ة ینتج عنها أش�

 �التفكیر و تنتهي بتبني فكرة معینة.
 مفهوم التفكیر اإلبداعي.-أ

ذي معنى من  شيءالمتعلم عن طر�قها عمل  �ستط�ععلى أنه عمل�ة عقل�ة  Beyer�عرف التفكیر حسب 
 1".خالل الخبرة التي �مر بها

ذهن�ة التي ینظم بها العقل خبرات ومعلومات اإلنسان من أجل اتخاذ قرار معین إزاء " العمل�ة الكما �عرف �أنه
 2مشكلة أو موضوع محدد".

هو" نشاط عقلي مركب وهادف، توجهه رغ�ة قو�ة في ال�حث عن الحلول، أو التوصل أما التفكیر اإلبداعي ف
 3إلى نواتج أصیلة لم تكن معروفة سا�قا".

نتاج جدید �مكن تنفیذه إتجنب الروتین العادي والطرق التقلید�ة في التفكیر مع قدرة الفرد على  أو هو" 
 4وتحق�قه."

نتاج أفكار مبتكرة ول�س القدرة على إعادة إنتاج أفكار موجودة مع اختالفات إ�أنه" القدرة على كما �عرف 
ما تلك التي تناسب حل فكار ال س�أسلوب لتولید األ" طف�فة وحسب."و�ع�ارة �س�طة التفكیر االبداعي هو

 5"المشكالت المؤسس�ة، أي نوع من االبتكار المستهدف.
تخرج عن االطار التقلیدي المعرفي المعلوم  أفكار،و أ" العمل�ة التي ینتج عنها حلول أ�ضاعلى أنه �عرفو  

لجدید من بهدف ظهور ا ،و للمعلومات السائدة في البیئةألدینا سواء �النس�ة لمعلومات الفرد الذي �فكر 
 6األفكار."

التفكیر الذي یبتكر و�خلق الصور واألفكار الجدیدة المعبرة عن تطلعات االنسان وأحالمه و �شیر كذلك إلى " 
 7وطموحاته، و�ّتسم �الجد�ة، واألصالة واإلحساس �الواقع الذي �ع�شه االنسان في كل زمان ومكان." 

 أ�عاد التفكیر اإلبداعي:-ب
دات أو القدرات الواجب توافرها في الشخص حتى نقول أنه مبدع و هي كثیرة و متعددة تشیر إلى تلك المحد

 منها:
 *الطالقة:

و �قصد بها تعدد االستجا�ات التي �مكن أن �أتي بها  8تعبر الطالقة عن الجانب الكمي في السلوك اإلبداعي
فكار عند االستجا�ة لمثیر معین األالفرد، أو القدرة على تولید عدد كبیر من البدائل، أو المترادفات أو 

 السرعة و السهولة في تولیدها.و 
 9و هناك خمسة أنواع للطالقة و هي:

 طالقة األفكار:-
 تعبر عن مدى قدرة الفرد على تولید عدد كبیر األفكار في زمن واحد.

 طالقة اللفظ: تعبر عن مدى سرعة الفرد في إعطاء األلفاظ و تولیدها في نسق محدد. -
 القة التداعي: تعبر عن مدى قدرة الفرد على انتاج أكبر عدد من األلفاظ ذات المعنى الواحد.ط -
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 طالقة التعبیر: تعبر عن مدى قدرة الفرد على التفكیر السر�ع في كلمات متصلة تناسب موقعا معینا. -
 كو�ن رسوم حق�ق�ة.طالقة األشكال: تعبر عن مدى قدرة الفرد على تقد�م اإلضافات إلى أشكال معینة لت -

 *المرونة:
و هي القدرة على تغییر الحالة الذهن�ة بتغیر الموقف، و هو ما �طلق عل�ه �التفكیر الت�اعدي و عكسها 
الجمود أو الصال�ة أي التمسك �الموقف أو الرأي أو التعصب و �مكن التمییز بین نوعین من المرونة و 

 10هما:
 ى تولید عدد كبیر من األفكار المتنوعة لمواجهة مشكلة طارئة.المرونة التلقائ�ة: و هي القدرة عل-
 المرونة التك�ف�ة: و هي القدرة على تغییر مسار األفكار �اتجاه ایجاد حل سل�م للمشكلة المطروحة.-
والقدرة على التفصیل والتوض�ح لألفكار  ،: أي أن تتسم األفكار المولدة �الجدة واالبتكار والتفرداألصالة*

 العمل�ة. الح�اةوحة لحل المشكالت، والتعامل مع المواقف الطارئة التي تواجهه في المطر 
 �اإلضافة الى الخ�ال الواسع والحر�ة. ،: هي القدرة على التنبؤ �المشكالت قبل حدوثهاالحساس�ة للمشكالت*
 11مراحل هي:  �أر�عتمر   مراحل التفكیر االبداعي: -ت
ك�ف�ة جمع وتحلیل جم�ع الب�انات والمعلومات وأخذ المالحظات وٕادارة  تتمثل فيالتهیؤ أو االستعداد: *

لى غیر ذلك من األمور الخاصة �المشكلة التي إ سئلة وجم�ع الشواهد وتسجیلهاالحوار والمناقشات وٕالغاء األ
 سك وال تعرف ما هو.أتواجههاأو الجدید الذي یدور في ر 

 ته.یمن حین آلخر، و�شعر �أنها تدنو منه وهو �قترب من غاتطفو الفكرة في ذهن المفكر حیناالختصار:  *
بتكاره، حیث تشرق الفكرة كاملة في ذهنه، وفي تلك إ بداعه و إلى قمة إتتمثل في وصول المفكر  *اإللهام:

لى إوتتطلب هذه المرحلةمشكلة تدفع ا فور الحصول علیه او�جب تدو�نه ،اللحظة تنتظم أموره كل في مواقعها
إعطاء العقل فترة من  ، كل العمل�ات المنطق�ة والتحلیل�ة استخدام ثیف الجهود والتفكیر وتك، التحدي

 االسترخاء.
ستطاع المفكر خالل مرحلة االلهام من اهي المرحلة النهائ�ة وقد اإلبتكارو أالتحقق من صحة االبداع *

ة تحو�ل تلك المادة الخام الى شكل وضع المادة الخام في ص�اغة محددة المعالم نسب�ا.  ودوره في هذه المرحل
 متكامل ونهائي مع وضع الفكرة موضع اإلخت�ار مع التأكید على جدوى الفكرة وجدواها.

 12من االقتراحات التي تساعد على تولید األفكار االبداع�ة ما یلي::بداعيفكیر اإلتال أسالیب تطو�ر-ث
 .فققضاء �عض الوقت في الطب�عة والخالء من أجل توس�ع األ -
 .الحرص على الحصول على المعلومات وروح الفضول وترك للعقل حر�ة االستكشاف -
 .اغتنام فرصة المشاركة في جلسات التفكیر الجماعي ومشاركة اآلخر�ن في األفكار -
 استخدام أسالیب تولید األفكار واستخدام أسالیب التفكیر الحدسي. -
 عمل الجدیدة سر�عا. عدم التمسك �أسالیب الماضي وتبني طرق ال -
 الحصول على الوقت الكافي لتحدید االفكار الناجحة واالستعداد الشدید لتأییدها. -
 الوصول �األفكار الى مرحلة النضج، ومتا�عتها إلى أن تتحول إلى حل تجاري �مكن تطب�قه. -
 اإلطار النظري للمقاولة و السلوك المقاوالتي.-ب
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خیرة �موضوع المقاولة و ما �فسر ذلك بروز العدید من األ�حاث في هذا تزاید االهتمام في السنوات األ
المیدان، و فكرة إنشاء مؤسسة أو تطو�رها لم �عد حكرا على الرجل بل حتى المرأة سجلت حضورها المكثف 
في میدان األعمال، فمن هو المقاول؟ ما المقصود �السلوك المقاوالتي؟ كل هذه النقاط سنحاول التطرق لها 

 ف�ما یلي:
 مفهوم المقاوالت�ة و أشكالها.-أ

ال یوجد اتفاق حول نظر�ة المقاوالت�ة و كذا حول تحدید مفهومها، إال أن أغلب التعر�فات تتفق على أن 
المقاوالت�ة هي السیرورة التي تهدف إلى إنتاج منتج جدید ذو ق�مة و ذلك بإعطاء الوقت و الجهد الالزمین، 

مة عن ذلك �مختلف أنواعها ( مال�ة، نفس�ة، اجتماع�ة) و �مقابل ذلك یتم الحصول مع تحمل المخاطر الناج
فاعتبروا  Gasse et Damours (2000)أما  Robert Hisrihو هذا التعر�ف حسب  13على منتج مادي أو معنوي 

غرس طو�ر و الماد�ة بهدف إنشاء و تأن المقاوالت�ة على أنها مسار الحصول على و تسییر الموارد ال�شر�ة و 
 حلول تسمح �االستجا�ة لحاج�ات األفراد و الجماعات.

على أنها عمل�ة انشاء منظمات جدیدة و حتى یتم ذلك یتوجب دراسة العمل�ة التي تؤدي  Gartnerو قد عرفها 
 14إلى والدة و ظهور هذه المنظمات �معنى آخر مجموع النشاطات التي تسمح للفرد بإنشاء مؤسسة جدیدة.

ر�ف یرى أن المقاوالت�ة هي تجسید كل الموارد ماد�ة مال�ة و �شر�ة بهدف تجسید الفكرة في شكل هذا التع
 مشروع قائم �حد ذاته.

المقاوالت�ة �أنها العمل�ة التي یتم من خاللها اكتشاف و تثمین و استغالل   Venkatarman & Shaneكما یرى 
 15الفرص التي تسمح بخلق منتجات مستقبل�ة.

ت�ة حسب دمحم قوجیل هي مجموعة النشاطات التي یتم من خاللها إنشاء مؤسسة ذات طا�ع تنظ�مي و المقاوال
من خالل استغالل الفرص المتاحة من طرف فرد یتمتع بخصائص معینة من أجل تجسید فكرة مبدعة و 

 �التالي خلق الق�مة، كما حدد الجوانب الرئ�س�ة للمقاوالت�ة و ذلك كما یلي:
 ء شيء جدید ذو ق�مة.عمل�ة إنشا -
 تخص�ص الوقت، الجهد و المال. -
 تحمل المخاطر المختلفة. -
 الحصول على العوائد الناجمة عن المخاطرة. -

و التعر�ف األخیر �حصر أهم أشكال المقاوالت�ة المتمثلة في فرص األعمال، إنشاء المنظمة، خلق الق�مة و 
 اإلبداع.

 .المقاول واالبداع-ب
) المقاول" كمبدع "والمؤسسة " كوحدة إبداع " و�ین أهم�ة االبداع في ز�ادة أر�اح المؤسسة Schumpeter�عتبر (

الصناع�ة...كما �عتبر المقاول الحق�قي هو الذي �قوم بإبداعات تقن�ة مستمرة یتم تجم�عها في خمس أصناف 
 16:هي
 إدخال طرق جدیدة في االنتاج لم تكن معروفة من قبل؛ -
 یدة؛إنتاج سلع جد -
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 إیجاد منفذ جدید؛ -
 إكتشاف مصدر جدید للموارد، سواء أكان موجودا من قبل أو كان صعب المنال؛ -

 خلق تنظ�م جدید كتكو�ن وضع�ة احتكار. -
فالمقاول �حقق التول�فات الجدیدة من وسائل اإلنتاج، أي انه �قوم بوظ�فة االبداع... و�تمیز �أنه یجد متعة     

فكار المس�قة والممارسات االنتاج�ة الموجودة، كما أنه العب �عرف كیف �غتنم الفرص في عدم االمتثال لأل
 17التي �منحه إ�اها السوق.

و�النس�ة لــ(بیتر دراكر) المقاول موجود في كل مكان، في المؤسسة الصغیرة والكبیرة وفي اإلدارة، ألن     
د (دراكر) على دور المقاول كــ" ثوري إقتصادي" المقاول �ظهر في السلوك و�جعل التغییر شعاره...كما یؤك

الذي یجعل من التغییر مع�ارا عاد�ا لسلوكه، وعل�ه فالمقاول واإلبداع ال �فترقان، وهذا اإلبداع یتمثل في خلق 
 18فرص جدیدة إلعادة تشكیل السوق.

 السلوك المقاوالتي و خصائصه. -ت
ره من األشخاص، فنجد سلوكه یختلف عن غیره إذ یتمیز المقاول  �مجموعة من الخصائص تمیزه عن غی

تكون له حاجة قو�ة لالنجاز الشخصي، لد�ه ثقة �النفس، یرغب في أن �كون مستقال، یتمیز بروح المخاطرة، 
 و هذه هي أهم ركائز السلوك المقاوالتي. 19ممتلئ �الطاقة و الدافع�ة

على أنه نتاج تجارب معاشة منذ  Vries & Ketzم هذا األخیر ینظر إل�ه ال�احثون في مجال علم النفس و منه
الطفولة و المتمیز �البیئة العائل�ة و المشاكل المتعددة هذه الوضع�ات تقود األفراد إلى تطو�ر أشكال من 
الشخص�ة و القابلة للتدرج في بیئات اجتماع�ة مبن�ة �معنى لدیهم صعو�ات لقبول السلطة علیهم و العمل 

 �ن.كفر�ق مع أشخاص آخر 
 :20و �مكن حصر أهم أ�عاد السلوك المقاوالتي في النقاط التال�ة

 ، إدارة التغییر...اإلصغاء، حسن التحضیر، التنظ�م، التدر�ب، فرص العمل، وتقن�ة المعرفة المهاراتالتقن�ة:*

، الرقا�ة، وهي مهارات اتخاذ القرار والتسو�ق واإلدارة والتمو�ل والمحاس�ة، اإلنتاج مهاراتإدارةاألعمال:* 
 التفاوض، وتنظ�م النمو وطرح المنتج؛

 ...الرقا�ة، أخد المخاطرة، اإلبداع، الض�ط، الرؤ�ة، الق�ادة االلتزام، وهي  المهاراتالشخص�ة:* 
 منهج�ة الدراسة:

 *مجتمع و عینة الدراسة:
ة و التجار�ة و علوم تمثل مجتمع دراستنا في مجموع طل�ة إدارة األعمال سنة ثالثة �كل�ة العلوم االقتصاد�

استمارة  74استرجعت منها ،استماراة استب�ان 80طال�ا، وزعنا 122التسییر بجامعة الشلف و المقدر عددهم بـ 
 استمارة قابلة للمعالجة االحصائ�ة. 69و كانت 

 *بناء أداة الق�اس و ث�اتها.
المتعلقة �الجانب التطب�قي من  اعتبر االستب�ان من أهم المصادر المعتمد علیها للحصول على المعلومات

الدراسة، تضمنت استمارة االستب�ان جزئین الجزء األول �التفكیر اإلبداعي و الجزء الثاني متعلق �المتغیر 
 التا�ع للدراسة و هو السلوك المقاوالتي لدى الطل�ة الم�حوثین.
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ن الب�انات التي تم الحصول علیها ) لذا �مكن القول أ0.770أما عن ث�ات أداة الدراسة فكانت ق�مة الث�ات (
 تخضع لدرجة اعتماد�ة عال�ة.

 *أسالیب المعالجة االحصائ�ة.
تم االعتماد على البرامج التطب�ق�ة اإلحصائ�ة في مجال العلوم االجتماع�ة لتفر�غ الب�انات و تحلیلها، و  -

 محاید، موافق، موافق �شدة).ذلك من خالل إتاحة خمس احتماالت لإلجا�ة ( غیر موافق �شدة، غیر موافق، 
لتحدید األهم�ة النسی�ة الستجا�ات أفراد عینة الدراسة تجاه محاور الوسط الحسابي و االنحراف المع�اري  -

 وأ�عاد أداة الدراسة.
 معامل ألفا كرون�اخ لتحدید معامل ث�ات أداة الدراسة. -
 ر المستقل على المتغیر التا�ع.نموذج االنحدار الخطي ال�س�ط الخت�ار تأثیر عناصر المتغی -
 تحلیل الت�این األحادي الخت�ار فرض�ات الدراسة. -
 عرض و تحلیل نتائج الدراسة:*

في عمل�ة التحلیل  SPSSسنوضح ف�ما یلي النتائج التي توصلت إلیها الدراسة المیدان�ة �عد استخدام برنامج 
 النحو التالي:  و استخدام األسالیب اإلحصائ�ة المالئمة، على اإلحصائي

ألن العینة طل�ة وأعمارهم متقار�ة وفي نفس التخصص، حددنا فقط الجنس و نشاط توصیف عینة ال�حث: -1
 العائلة مقاولة أم ال، فكانت النتائج كما یلي:

 خصائص عینة ال�حث): 4جدول رقم (
 النس�ة العدد نشاط العائلة النس�ة العدد الجنس

 40.6 28 مقاولة %44.9 31 ذكر
 59.4 41 غیر مقاولة %55.1 38 أنثى

 المصدر: مخرجات الحاسوب مع إعادة التنظ�م.
 
 عرض و تحلیل النتائج المتعلقة �التفكیر اإلبداعي.-2

 حیث تم تلخ�ص نتائج اإلجا�ات في الجدول التالي:
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 : التفكیر اإلبداعي.1الجدول
 أنا الشخص الذي:

الوسط  راتالفقــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

مستوى 
 االستجا�ة

 مرتفع 850, 3,80 لد�ه القدرة على تولید عدٍد كبیٍر من االفكار.
 مرتفع 998, 4,06 �ستط�ع أن �عبر عن أفكاره و مقترحاته الجدیدة بثقة

 مرتفع 859, 3,62  والمفاه�م التي تعلمها تیتمیز �سرعة استرجاع المعلوما
 مرتفع 978, 3,88 ع أن �عبر عن أفكاره �طر�قة �فهمها الجم�ع�ستط�

 مرتفع 845, 3,70 لد�ه القدرة على تولید أفكاٍر متنّوعة

لد�ه القدرة على توج�ه مسار الّتفكیر حسب متطل�ات 
 الموقف.

3,71 ,956 
 مرتفع

لد�ه القدرة على إعادة ص�اغة المفاه�م للوصول الى فكرة 
 جدیدة

3,74 1,052 
 رتفعم

 مرتفع 1,072 3,71 �مكنه أن یتخلى عن األفكار القد�مة لحل مشكلة جدیدة

 مرتفع 926, 3,77 �متلك القدرة على تقد�م أفكار جدیدة

 مرتفع 713, 3,81 �متلك القدرة على إضافة تفاصیل جدیدة ومتنّوعة لفكرة ما

 مرتفع 900, 3,55 �متلك القدرة على تكو�ن ارت�اطات ممیزة بین المعلومات 

 مرتفع 1,089 4,07 �سعى بجد لكي �كون التمیز السمة الغال�ة على طر�قة عمله

لد�ه القدرة على مالحظة األش�اء غیر العاد�ة أو المحّیرة في 
 المح�ط

3,65 1,069 
 مرتفع

 مرتفع 1,107 3,67 یتمیز �سرعة مالحظة المشكلة والّتحّقق من وجودها

 مرتفع 985, 4,03 االش�اء المحیرة�قوم بإثارة التساؤالت عن 

 مرتفع 839, 3,83 یخطط لمواجهة مشكالت العمل قبل حدوثها

 مرتفع 0.952 3.787 التفكیر اإلبداعي
 المصدر: مخرجات الحاسوب مع إعادة التنظ�م.

 
ن وجهة تشیر نتائج الجدول أعاله أن أغلب�ة الطل�ة المستجو�ون لدیهم مستوى من التفكیر ال�أس �ه و ذلك م

نظرهم، و ما یثبت ذلك نس�ة االستجا�ة المرتفعة لفقرات هذا المحور من االستب�ان، حیث جاء الوسط 
" �سعى بجد لكي �كون التمیز السمة الغال�ة على طر�قة عمله) حیث احتلت الفقرة "3.787الحسابي بـ (

 " المرت�ة األخیرة.ممیزة بین المعلومات  �متلك القدرة على تكو�ن ارت�اطاتالمرت�ة األولى ف�ما احتلت الفقرة " 
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 عرض و تحلیل النتائج المتعلقة �مستوى السلوك المقاوالتي للطل�ة المستجو�ین.-3
 جاءت نتائج اإلجا�ات ملخصة في الجدول التالي.

 للطل�ة المقاوالتي السلوك مستوى : 2الجدول
 أنا الشخص الذي:

الوسط  الفقــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

مستوى 
 االستجا�ة

لد�ه الرغ�ة في أن �ص�ح رب عمل خاص �ه بدال من 
 العمل الوظ�في

3,59 1,204 
 مرتفع

 متوسط 1,452 3,26 ال �مكنه أن �كون ثر�ا إال إذا امتلك عمال خاصا �ه

 مرتفع 1,323 3,57 یخطط لبدء عمل خاص �ه مستق�ال �عد التخرج من الجامعة

 منخفض 1,130 2,58 لد�ه عمل أو تجارة خاصة �ه في الوقت الحالي

 مرتفع 965, 3,67 لد�ه القدرة على أن �كتشف الفرص و �قتنصها

 �مكنه تقد�م شيء جدید في عمله
 �متلك الشجاعة للق�ام �أعمال جدیدة خارج نطاق تخصصه

3,65 1,148 
 مرتفع

 متوسط 1,306 2,97 د�مكنه اتخاذ قرارات في ظل عدم التأك
 مرتفع 978, 3,88 �ستط�ع المفاضلة بین األهداف

 مرتفع 837, 4,35 �فضل أن یؤدي عمله على أحسن وجه

 مرتفع 1,080 3,74 �فضل أن �كون س�اقا لجعل األحداث في صالحه

�عتمد في نجاحه على ما اكتس�ه من معارف و مؤهالت 
 علم�ة

3,93 1,075 
 مرتفع

 مرتفع 1,316 3,28 عمله لوحده دون االعتماد على غیره�فضل الق�ام �

 مرتفع 981, 4,09 �ستمع آلراء اآلخر�ن و لكنه یتخذ القرارات الهامة بنفسه

ی�ادر بتوفیر أحسن الظروف و إتاحة الفرصة لمن �عملون 
 معه

4,10 ,807 
 مرتفع

 مرتفع 1,015 4,00 یتحمل نتائج ما �قوم �ه من أعمال و قرارات

 مرتفع جدا 785, 4,36 ائل دوما و إن فشل �حاول البدء من جدیدمتف

 مرتفع 862, 3,81 لد�ه القدرة على فهم و تحدید مشكالت العمل

 مرتفع 969, 3,87 یخطط لمواجهة مشكالت العمل قبل حدوثها

 مرتفع 1,050 3,99 �حرص على معرفة جوانب القصور و الضعف في عمله

 مرتفع 1.067 3.722 السلوك المقاوالتي
 المصدر: مخرجات الحاسوب مع إعادة التنظ�م.
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نالحظ من الجدول أعاله أن تقی�م الطل�ة الم�حوثین لسلوكهم المقاوالتي جاء بنس�ة مرتفعة حیث قدر الوسط 
)، و هو ما یدل على أن أغلب�ة الطل�ة تتوافر فیهم أ�عاد 3.722الحسابي لهذا الجزء من االستب�ان بـ ( 

المقاوالتي كالرغ�ة، روح المخاطرة، القدرة على اإلبداع و غیرها من األ�عاد، كما تشیر نتائج الجدول  السلوك
متفائل دوما و إن فشل �حاول البدء من جدید " احتلت المرت�ة األولى ف�ما احتلت الفقرة "لد�ه أعاله أن الفقرة "

 عمل أو تجارة خاصة �ه في الوقت الحالي " المرت�ة األخیرة.
 الدراسة: ات*اخت�ار فرض�

الدراسة من خالل نموذج االنحدار ال�س�ط و اخت�ار الت�این األحادي  ةتم اخت�ار مدى قبول أو رفض فرض�
 و ذلك على النحو التالي:
 فرض�ة الرئ�س�ة األولى: 

سلوك ) بین التفكیر اإلبداعي و ال𝛂𝛂≥ 050،توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة معنو�ة عند مستوى داللة (
 المقاوالتي للطل�ة محل الدراسة.

 كما هو موضح في الجدول التالي: F :(One Way Anova( و الخت�ار هذه الفرض�ة تم استخدام اخت�ار
 

تقی�م الطل�ة لمستوى تفكیرهم اإلبداعي و متوسط سلوكهم اخت�ار الت�این األحادي بین متوسط: 3الجدول
 المقاوالتي.
مصدر 

 الت�این
مجموع 

 اتالمر�ع
درجة 
 الحر�ة

متوسط 
 المر�عات

 Fق�مة 
 المحسو�ة

 Fق�مة 
 الجدول�ة

معامل 
 االرت�اط

معامل 
 التحدید

مستوى 
 الداللة

 3,708 1 3,708 االنحدار

44,212 3.984 ,631a ,398 

,000b 

 084, 67 5,619 الخطأ

  68 9,327 المجموع

 المصدر: مخرجات الحاسوب مع إعادة التنظ�م.
 

نتائج الجدول أعاله إلى وجود عالقة ارت�اط موج�ة بین متغیري الدراسة حیث �ساهم التفكیر اإلبداعي  تشیر
في تفعیل السلوك المقاوالتي لدى هؤالء الطل�ة، كما تشیر نتائج الجدول كذلك إلى  %39.8للطل�ة �ما نسبته 

هذه النتائج تقتضي قبول  0.000ة المحسو�ة أكبر من ق�متها الجدول�ة و هذا عند مستوى دالل Fأن ق�مة 
) 𝛂𝛂≥ 050،توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة معنو�ة عند مستوى داللة (الفرض�ة الرئ�س�ة األولى القائلة "

 بین التفكیر اإلبداعي و السلوك المقاوالتي للطل�ة محل الدراسة"
 الفرض�ة الرئ�س�ة الثان�ة: 

) في إدراك مستوى السلوك المقاوالتي تعزى  α≥ 050،لة (توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوى دال
 لجنسأفراد العینة المدروسة و لنشاط لعائلة.

 كما هو موضح في الجدول التالي: F :(One Way Anovaو الخت�ار هذه الفرض�ة تم استخدام اخت�ار( 
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 الجنس و نشاط العائلة.: نتائج تحلیل الت�این األحادي لمتوسطالسلوك المقاوالتي حسب متغیر 4الجدول 
مستوى 
 الداللة

 Fق�مة 
 المحسو�ة

متوسط 
 المر�عات

مجموع  درجة الحر�ة
 المر�عات

متغیرات  مصدر الت�این
 الدراسة

,612b ,259 ,036 1 ,036 بین المجموعات 

 داخل المجموعات 9,291 67 139, الجنس

 المجموع 9,327 68 /
,865b ,029 ,004 1 ,004 العائلة: نشاط  وعاتبین المجم

 داخل المجموعات 9,323 67 139, (مقاولة أم ال)

 المجموع 9,327 68 /
 داخل المجموعات 9,323 67 139,

 المجموع 9,327 68 /
 المصدر: مخرجات الحاسوب مع إعادة التنظ�م.

 
 تسیر المعط�ات اإلحصائ�ة في الجدول أعاله إلى ما یلي:

 Fأفراد العینة المدروسة لمستوى سلوكهم المقاوالتي فنالحظ من الجدول أعاله أن ق�مة �النس�ة إلدراك 
)، 67-1) عند درجات الحر�ة (3.984) و هي أعلى من ق�متها الجدول�ة ال�الغة (0.259المحسو�ة بلغت (

ة في إدراك )، و هذا ما �شیر إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�0.612وعند مستوى الداللة ال�الغ ( 
مستوى التوجه المقاوالتي تعزى لجنس أفراد العینة المدروسة، هذه النتائج تقتضي رفض الفرض�ة الرئ�س�ة و 

 قبول الفرض�ة العدم�ة.
أما �النس�ة إلدراك أفراد العینة المدروسة لمستوى سلوكهم المقاوالتي وفقا لمتغیر نشاط العائلة إن كانت مقاولة 

)، و هي أقل من ق�متها الجدول�ة 0.029المحسو�ة بلغت ( Fعلى النحو التالي: ق�مة  أم ال فكانت نتائجها
)، و هذا ما �شیر إلى  0.865)، و عند مستوى الداللة ال�الغ (  67-1) عند درجات حر�ة ( 3.984ال�الغة (

أفراد العینة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في إدراك مستوى السلوك المقاوالتي تعزى لنشاط عائلة 
المدروسة إن كانت مقاولة أم ال، و هذه النتائج تقتضي رفض الفرض�ة الرئ�س�ة الثان�ة و قبول الفرض�ة 

 العدم�ة.
 مناقشة نتائج الدراسة:

 من خالل التحلیل اإلحصائي توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج �مكن توض�حها كما یلي:
 حوثین لمستوى تفكیرهم اإلبداعي:النتائج الخاصة بتقی�م الطل�ةالم�-1

بینت نتائج الدراسة أن تقی�م الطل�ة لمستوى تفكیرهم اإلبداعي جاء بنس�ة مرتفعة و ذلك راجع إلدراكهم أن 
نجاح المشار�ع و استمرارها قائم على ما تحمله من أفكار جدیدة لم �س�قهم لها أحد، إذ لدیهم القدرة على تقد�م 

 كارهم تتمیز �الجدة و األصالة، �سعون لتحقیق التمیز. كم هائل من األفكار، أف
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النتائج المتعلقة �مستوى السلوك المقاوالتي لطل�ة السنة الثالثة إدارة األعمال �كل�ة العلوم االقتصاد�ة -2
 و التجار�ة و علوم التسییر بجامعة الشلف من وجهة نظرهم:

مستوى سلوكهم المقاوالتي جاء بنس�ة مرتفعة و یرجع ذلك بینت نتائج الدراسة أن تقی�م الطل�ة محل الدراسة ل
 لمایلي:

أغلب�ة المستجو�ین لدیهم الرغ�ة في الق�ام �أعمال خاصة بهم، كما أنهم  یتمیزون بروح المخاطرة و تحمل 
نتائج ذلك، كما أنهم �حرصون على معرفة جوانب القصور و الضعف في عملهم، �ستمعون آلراء اآلخر�ن، 

ن اإلبداع في مشار�عهم، و هي أهم أ�عاد السلوك المقاوالتي، كما أنه لدار المقاوالت�ة في الجامعة و ی�حثون ع
لمدیرها دور كبیر في تفعیل ذلك و ذلك من خالل عقد أ�ام دراس�ة و �استمرار هذه األ�ام و في كل مرة 

 لدیهم. تحرص على دفع الطل�ة عموما نحو العمل المقاوالتي و تفعیل روح المقاولة
 النتائج المتعلقة �اخت�ار فرض�ات الدراسة:-3

) بین α≥ 050،�النس�ة للفرض�ة األولى القائلةأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائ�ة معنو�ة عند مستوى داللة (
التفكیر اإلبداعي و السلوك المقاوالتي للطل�ة محل الدراسة لقد تم قبولها �اعت�ار أن مستوى التفكیر اإلبداعي 

المحسو�ة Fفي تفعیل توجههم نحو العمل المقاوالتي كما أن ق�مة  %39.8دى الطل�ة �ساهم �ما نسبته   ل
ف�ما أن الطل�ة لدیهم  هذه النتائج منطق�ة0.00جاءت أعلى من ق�متها الجدول�ة عند مستوى داللة مقدر ب 

مشكالت و القدرة على حلها) و مستوى تفكیر متمیز ( طالقة، مرونة، أصالة األفكار، الحساس�ة لتواجد ال
هو ما تعكسه نتائج إجا�اتهم فإننا نجدهم �الضرورة �میلون للعمل الخاص إذ أن العدید من الدراسات 

 أثبتت تواجد تطابق بین سمات المقاول و خصائص الشخص�ة المبدعة.
مل المقاوالتي و تحو�له إلى و �النس�ة للفرض�ة الثان�ة فلقد تم نفیها و ذلك �اعت�ار أن توجه الطل�ة نحو الع

ممارسات ال یتأثر بجنسهم أو بنشاط عائلتهم إذ لدیهم رغ�ة شخص�ة و اندفاع نحو العمل الخاص �عیدا عن 
 أفكار عائالتهم.

 التوص�ات:
 �عد مناقشة و تحلیل نتائج الدراسة نقترح التوص�ات التال�ة:

 م الى منتجات حق�ق�ة ومشار�ع تطبق في الواقع.االهتمام �الطل�ة المبدعین ودعمهم للوصول �ابتكاراته-
 العمل على تنم�ة التفكیر اإلبداعي لدى الطل�ة و تقد�م االستشارات لهم. -
فتح تخصص لدراسة المقاوالت�ة �الجامعة محل الدراسة و الذي من شأنه أن ینمي أفكارهم و �شجعهم على  -

 التوجه للعمل الخاص.
خصص منهم في العمل كمستشار�ن لمؤسسات المقاولة و هو ما �شجع ق�ام األساتدة خصوصا أهل الت -

 و یدفع الطل�ة على العمل المقاوالتي إذ �عتبرون أساتذتهم سندا لهم.
الق�ام �حمالت تحس�س�ة دور�ة على مستوى الجامعة و وسائل اإلعالم لتوع�ة الطل�ة �أهم�ة العمل  -

 ي من خالل مشروعاتهم.المقاوالتي و دورهم في دعم نمو االقتصاد الوطن
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 العالقة بین التوجه المقاوالتي للطالب الجامعي الجزائري واستعداده المقاوالتي
  -دراسة میدان�ة تحلیل�ة –

 
 جامعة شلف أستاذ محاضر أ فاتح مجاهدي

 جامعة شلف  أستاذة محاضرة ب شراف براه�مي 
                                                                             شلفجامعة   أستاذة مساعدة سل�مة مخلوف 

 
 مقدمة
 ألي الحق�قي رأس المال �مثلون  الش�اب أص�ح حیث المداخل، المتشع�ة المسائل من الش�اب مسألة تعد      

 ما كل بتثمین یتمیز اجتماع�ة ةكفئ فالش�اب العمر�ة، بها عن �اقي الفئات  یتمیزون  التي الخصائص �فعل مجتمع

أن الدخول إلى عالم األعمال �عد خطوة و كما نعلم  االقتصادي؛  النجاح ق�مة الفرد مثل إعالء في �ساهم
مهمة جدا في ح�اة الفرد؛ و�التحدید فئة الش�اب، خاصة إذا علمنا أن األمر یتعلق �طرح منتج جدید مبتكر، 

فرد �متلك مهارات وقدرات مقاوالت�ة إال أن هناك �عض العراقیل التي �مكن فحتى لو كانت الفكرة جیدة وكان ال
والت�ة، و�كفي أن العدید من اإلحصائ�ات تشیر إلى أن نس�ة كبیرة جدا من اأن توقف أو تؤجل مساره نحو المق

لى المؤسسات الصغیرة تزول أو تخرج من السوق خالل السنوات األولى من بدا�ة نشاطها؛ و لهذا وجب ع
الشاب الجزائري أن �حدد توجهه المقاوالتي، و تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر التوجه المقاوالتي 
لدى الطالب الجزائري على استعداده المقاوالتي �اعت�ار أنه مشروع مقاول في األصل، من هنا تتبلور إشكال�ة 

المقاوالتي للطل�ة الجامعیین الجزائر�ین ما هو شكل العالقة بین التوجه الدراسة في السؤال التالي: 
 ؟ واستعدادهم المقاوالتي

 :و �غ�ة اإلحاطة �اإلشكال�ة الرئ�س�ة �مكن تفصیلها في األسئلة الفرع�ة التال�ة
 * ما هو مستوى التوجه المقاوالتي لدى الطالب الجامعي الجزائري؟

 �اختالف خصائصه الد�مغراف�ة؟*هل یختلف التوجه المقاوالتي لدى الطالب الجامعي الجزائري 
 * هل هنالك عالقة للتوجه المقاوالتي للطالب الجامعي الجزائري �استعداده المقاوالتي؟

 مداخل أهم من المقاوالت�ة أن اعت�ار على ذاته، �حد الموضوع أهم�ة في الدراسة أهم�ة تكمن: الدراسة أهم�ة
 على الجزائر، في الشغل قطاع أداء من الرفع في منها ةواالستفاد استغاللها یجب والتي المعاصر، االقتصاد

 للعمل الترو�ج في دورها یجسد �منظور المجتمع الجزائري  في المقاوالت�ة مفهوم مع التعامل أن اعت�ار
 على العمل خالل من الطالب الجزائري الذي �عتبر مشروع مقاول في المستقبل، لدى المغامرة وروح المقاوالتي
 حاجات تلب�ة اجل الجزائر و دفعه للتوجه المقاوالتي من في الشغل بیئة مع للتكیف األخیر هذا مساعدة
 المنافسة. مواجهة و المستقبل�ة و الحال�ة السوق  ورغ�ات

على التوجه المقاوالتي لدى الطالب الجامعي الجزائري  التعرف إلى أساساً  الدراسة هذه تهدف :الدراسة هدف
 .لخصائصه الد�مغراف�ة وفقاً  المتغیر�ن في الموجودة الفروق  اخت�ار مع اوالتي،وعالقته �استعداده المق

 :یلي ف�ما موضح هو كما أجزاء ثالثة إلى الحال�ة الدراسة تنقسم: الدراسة ه�كل
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 السا�قة؛ الدراسات و النظري  اإلطار: األول المحور 
 لدى الطالب الجامعي الجزائري على ألثر التوجه المقاوالتي  تحلیل�ة میدان�ة دراسة: الثاني المحور

 استعداده المقاوالتي؛
 النتائج مناقشة و تحلیل: الثالث المحور. 

 
 و الدراسات السا�قة المحور األول: اإلطار النظري 

 أوًال: اإلطار النظري 
Ⅰ-المقاوالت�ة و التوجه المقاوالتي 

رة و تنتهي �عرض منتج جدید ذو ق�مة في مقاولة ع�ارة عن السیرورة التي تبدأ �فكلا مفهوم المقاوالت�ة:-1
السوق، و بین االثنین المغامرة لجمع و التنسیق بین مختلف الموارد المتوفرة و خوض كافة المخاطر المترت�ة 

الفكري (الطرق  أوعن هذه العمل�ة، و �ما أن السیرورة هو التجدید سواء على مستوى المنتج المادي 
و یرى تعر�ف أخر للمقاوالت�ة،  .1جدیدة، فتنطوي المقاولة على مبدأ اإلبداع والمناهج...) أو اكتشاف موارد

�أنها " سیرورة �مكن أن نجدها في مختلف البیئات و �أشكال مختلفة، تقوم بإدخال تغیرات في النظام 
االقتصادي عن طر�ق إبداعات قام بها أفراد أو منظمات؛ هذه اإلبداعات تخلق مجموعة من الفرص 

 .2اد�ة و تكون نتیجة هذه السیرورة خلق الثروة االقتصاد�ة و االجتماع�ة لألفراد و المجتمع ككلاالقتص
 �مكن إدراك المقاوالت�ة من خالل عدد من المقار�ات �مكن إیجازها كاآلتي:و 

 االتجاه؛ و یركز هذا استغاللهاأو ما �طلق عل�ه �التعرف على الفرص و  نموذج فرصة األعمال:*        
جدید، و الذي ل�س �الضرورة مرت�ط �ظهور منظمة جدیدة، �حیث یركز على  اقتصاديلى دراسة نشاط ع

"�أنها  Brush et al(2003)أو تجسید الفرصة التي تسمح بخلق منتج أو خدمة، فقد عرفها  استغاللطر�قة 
و قد عرفها  3رصة"توجه یدرس العمل�ة التي �قوم من خاللها المقاولون بتحدید و استكشاف واستغالل ف

Verstraete et Fayolle  أنها "عمل�ة خلق و اغتنام فرصة و السعي و راءها �غض النظر عن الموارد المتحكم�
 .4فیها حال�ا"

ترى المقاوالت�ة كظاهرة تؤدي إلى إنشاء منظمة �قودها فرد أو أكثر و هي نموذج إنشاء المنظمة: *       
ناعة الفرصة من تعبئة الموارد المختلفة و مزجها من اجل تجسید الفرصة األنشطة التي یتمكن من خاللها ص

�عض ال�احثین أنها:  تمتد إلى أن تكون كعمل�ة إنشاء منظمة، أي مجموعة  اعتبرهافي مشروع مه�كل، و قد 
�ة، ( المعلومات�ة، المادد األنشطة التي �قوم من خاللها الفرد المقاول �االقتصاد و التوفیق بین الموار 

أن الظهور التنظ�مي �عود في نفس الوقت إلى العمل التنظ�مي و كذا  Verstreate ال�شر�ة...الخ). كما أوضح
 األشكال التنظ�م�ة الناتجة عنه(مشروع، فر�ق، ه�كل).

تعد المقاوالت�ة  الق�مة"؛ �حیث –بین ثنائ�ة الفرد  االزدواج�ة: أو ما �عرف بـ "نموذج صناعة الق�مة*      
وقت و/أو التزام مهني من أجل توفیر  ،ل�ة دینام�ك�ة لخلق ثروة زائدة بواسطة أفراد تحملوا  مخاطرة كبیرةعم

ق�مة للمنتج أو خدمة .فهي العالقة بین الفرد/الق�مة، وتتم دراسة الفرد كفاعل لصناعة الق�مة و في نفس 
 .�كل) في استثمارهاه،الوقت كموضوع من أجل صناعة الق�مة و ذلك من خالل دعمه (مشروع
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للمقاوالت�ة و اإلبداع ق�مة مضافة عال�ة و هما نشاطین یتصالن اتصاال وث�قا.  نموذج اإلبداع:*      
فحسب ال�عض فان اإلبداع هو ما �میز المقاولون عن المدراء، حیث أنه شرط لخلق الق�مة سواء كان هذا 

لوحده  اتجاهمتكاملة �حیث ال �كفي أي  االتجاهاته أن هذ اعت�ار�مكن . 5اإلبداع تكنولوج�ا أو تنظ�م�اً 
لتعر�ف المقاوالت�ة، و بناء على هذا �مكن القول �أن المقاوالت�ة هي مجموع النشاطات التي تسمح بإنشاء 

الفرص المتاحة في السوق و ذلك بتوفر الوقت، العمل،  استغالل، تثمین و اكتشافمؤسسة جدیدة من خالل 
 الموارد األخرى الضرور�ة، و كل ذلك بهدف تقد�م ق�مة معینة. رأس المال و مختلف 

 أن ووجدنا المناسب،  النموذج اخت�ار والبد كان المقاوالتي، التوجه لتعرف على ل لكن التوجه المقاوالتي:-2

لـ  االجتماع�ة األ�عاد نموذج من أساسا تنبثق المجال والتي  في برزت التي النظر�ة النماذج من هناك العدید
Sokol  وShapero،  ونظر�ة السلوك المخططAjzen  6یلي كما م�ادئهما أهم تلخ�ص و�مكننا : 

تنص هذه النظر�ة على أن توجهات الفرد هي التي تحدد سلوكه  Ajzen :لـ  المخطط السلوك نظر�ة.-1.2
ه المقاوالتي على وذلك من خالل ثالث مجموعات من المتغیرات و التي یوضحها الشكل أدناه و �عرف التوج

 أنه مراحل معرف�ة تتفاعل فیها إرادة الفرد مع العوامل المح�طة.
 Ajzen : نموذج 01شكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Tounès Azzedine, L'intention entrepreneuriale ; une recherche comparative entre des 
étudiants suivant des formations en entrepreneuriat (bac+5) et des étudiants en DESS CAAE, 
Thèse de Doctorat sciences de gestion, université de Rouen, France, 2003, p167.  

 
 للسلوك الفرد �ه �قوم الذي التقی�م تتضمن :Attitude to Ward the Behavoir المواقف المرافقة للسلوك*

 .السلوك هذا من الفرد ینتظرها التي المحتملة تائجالن على تعتمد وهي  .�ه الق�ام في الراغب
 عائلته من الفرد له یتعرض الذي االجتماعي الضغط من تنتج والتي: Subjective Normالمعاییر الذات�ة * 

 الحكوم�ة الس�اسات تؤثر أن �مكن كما .إنجازه یر�د الذي المشروع في رأیهم یخص ف�ما أصدقائه، وكذلك وأبو�ه

 .المؤسسات من النوع هذا نحو األفراد توجهات رفع على التكنولوج�ا، كث�فة مؤسسات إنشاء على ثالم تشجع التي

 مثل أخرى  نفس�ة لمحفزات �اإلضافة الطالب، مح�ط في مقاول نموذج وجود مثل الثقاف�ة العوامل لتأثیر �اإلضافة

 .االستقالل�ة عن وال�حث الذات، لتحقیق الحاجة

 الموقف المرافق للسلوك

 المعاییر الذاتیة

الرقابة المدركة على 
 السلوك

 السلوك نیة معینة
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 �عین األخذ المتغیرة، هذه وتتضمن :Perceived Behavioral Controlى السلوك الرقا�ة المدركة عل *

 الالزمة الضرور�ة والفرص الموارد �اإلضافة إلى الخاصة ومؤهالته الفرد �متلكها التي المعارف درجة االعت�ار

 .المرغوب السلوك لتحقیق
هذا النموذج من منطلق أن الفرد  �قوم:   7SHAPERO و SOKOL ل المقاوالتي الحدث تكو�ن نموذج -2.2

حتى �فكر في العمل المقاوالتي ین�غي أن �مر �مرحلة فاصلة في ح�اته و التي لخصها أصحاب النموذج في 
 ). 02االنتقاالت السلب�ة، األوضاع الوس�طة و التأثیرات اإلیجاب�ة، وفقما یوضحه الشكل رقم (

 
 SOKOL &SHAPERO ): نموذج تكو�ن الحدث المقاوالتي02شكل رقم (

 مسار التغییر في الح�اة
 االنتقاالت السلب�ة

 الهجرة اإللزام�ة
 طرد من العمل

 القذف
 الطالق

 األوضاع الوسط�ة                إدراك الرغ�ات               إدراك إمكان�ة اإلنجاز
 المالي الخروج من الج�ش                الثقافة                           الدعم

إنشاء الخروج من المدرسة                العائلة                        نماذج مقاولین              
 المؤسسة

 الخروج من السجن              الزمالء و األصدقاء                  شركاء 
 ئل أخرى وساالتأثیرات اإلیجاب�ة                                                 

 من الشركاء
 من المستثمر�ن

 من األسواق المحل�ة
العدد ورقلة؛ الجزائر، سالمي منیرة، قر�شي یوسف، التوجه المقاوالتي للمرأة في الجزائر، مجلة ال�احث، : المصدر
 .05، ص2010الثامن، 

 
المقاوالتي  االنتقاالت السلب�ة مثل الهجرة �مكن أن تحث الفرد على العمل یرى أصحاب النموذج أن 

و هذا ما تم مالحظته فعل�ا في �عض البلدان من خالل ق�ام �عض المجموعات العرق�ة بإنشاء مؤسسات. أما 
في حین أن ، 8التأثیرات اإلیجاب�ة و األوضاع الوسط�ة فتؤثران على نظام الق�م لألفراد و على رغ�اتهم

و إمكان�ة اإلنجاز و اللذان �كونان نتاج المح�ط المتغیرات الوسط�ة و التي تتمثل في إدراك الشخص لرغ�اته 
الثقافي، اإلجتماعي و االقتصادي فهما یختلفان من فرد ألخر و �ساعدان في تحدید األفعال الواجب الق�ام 

 . كما تس�قان قرار إنشاء المؤسسة.9بها
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 متغیر�ن اثنینعلى  أنه �عتمد )03رقم (نالحظ من خالل الشكل  أن �مكن :المقاوالتي التوجه نموذج -3.2
في تفسیر التوجه المقاوالتي و هما المتغیرات الخارج�ة و التي تضمن كل من المتغیرات الد�مغراف�ة و 

الثاني فیتمثل في االعتقادات و التي تتمثل في رؤ�ة  المتغیر أماالسمات الشخص�ة و المواقف العامة، 
في القدرات الخاصة للق�ام ب�عض المهام و درجة تحقیق المقاوالت�ة و الق�م المهن�ة كما تتضمن درجة الثقة 

 .هذه المهام في مسار إنشاء المؤسسة
 

 نموذج التوجه المقاوالتي): 03شكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Boissin Jean-Pierre, « du concept à la mise en oeuvre des maisons de l’entrepreneuriat : bilan des 
sept premières structures et ouvertures des doctorants à l’entrepreneuriat », France, 2006, p.32. 

 
بناء على ما سبق، نستنتج أن كال من النماذج الثالثة هي نماذج مكملة ل�عضها ال�عض في التوجه  

اتجاه فكرة إنشاء المؤسسة و الذي �ستند تتأثر �كل من موقف الشاب   المقاوالتي، و �مكن القول �أن الرغ�ات
على ق�مه المهن�ة و نظرته للمقاوالت�ة، �اإلضافة لتأثیر المتغیر اإلجتماعي و الذي یتكون من مواقف 
األشخاص المهمین له في حال اتخاذه قرار إنشاء المؤسسة. أما �النس�ة إلمكان�ة اإلنجاز فهي تعتمد على ثقة 

 ام �النشاطات الالزمة و الضرور�ة لنجاح المسار المقاوالتي.الفرد في قدراته على الق�
Ⅲ- :الدراسات السا�قة 

�حیث هدفت هذه : 10: ثقافة المقاولة لدى الش�اب الجزائري المقاول2014/2015*دراسة بدراوي سف�ان 
د الثقاف�ة الدراسة الى معالجة ظاهرة المقاولة لدى الش�اب كواقع سوسیولوجي، من خالل معرفة مختلف األ�عا

واالجتماع�ة للظاهرة، و معرفة مدى تأثیر األجهزة الحكوم�ة الداعمة و المرافقة للش�اب المقاول. ومن جملة 
النتائج المتوصل إلیها أن اإلرث العائلي له تأثیر على توجه الش�اب المقاوالتي و أن �اقي العوامل لها دور 

 مهم في هذه الدینام�ك�ة فتشكل ثقافة المقاول.
: نحو تطو�ر المقاوالت�ة من خالل التعل�م المقاوالتي دراسة على 2014/2015دراسة الجودي دمحم علي *

 روح تعز�ز في المقاوالتي التعل�م أهم�ة تب�انو تهدف هذه الدراسة الى  :11عینة من طل�ة جامعة الجلفة

 المفسرة والنظر�ات �المقاوالت�ة تعلقةالم المفاه�م أهم على ذلك في الضوء مسلطین الجامعات، لطل�ة المقاوالت�ة

 المعتقدات المتغیرات الخارجیة

رافیةالخصائص الدیمغ  

المتغیرات الخارجیة 
 األخرى 

الرؤیة المقاوالتیة 
 والقیم المھنیة

 الخصائص الشخصیة

 درجة الثقة في النفس

االتجاھات نحو 
 المقاوالتیة

 الجدوى

نیة إنشاء مؤسسة 
 مقاوالتیة

إنشاء مؤسسة 
 مقاوالتیة
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 و�عدها الجزائري، االقتصاد من المستقاة واإلحصائ�ات للمعط�ات �النظر الجزائر في ودورها واقعها ذلك ومن لها،

 المقاوالت�ة روح من ترفع أن �مكن والتي بذلك، تهتم التي و المقاوالتي التعل�م برامج تحتو�ه أن �مكن ما بتب�ان قمنا

 المقاوالتي، التعل�م في التدر�س�ة لالستراتیج�ات ومبینین ،واأل�حاث المساهمات لمختلف بذلك عارضین الطل�ة لدى

 كان االستنتاجات من مجموعة إلى الدراسة توصلت و . العر��ة الدول �عض في المقاوالتي التعل�م لواقع ذكر مع

 لكن الطل�ة لدى المقاوالت�ة وروح الحالي المقاوالتي تعل�مال بین عالقة ووجود الطل�ة لدى مقاوالت�ة روح وجود أهمها

 .المقاوالتي التعل�م برنامج في تعد�الت وجوب ضرورة �فسر ما القو�ة �العالقة ل�ست
هدفت هذه  :12)2009-2000: دراسة واقع المقاوالت�ة في الجزائر (2011/2012*دراسة د�اح ناد�ة 

ي الجزائر من خالل عرض أهم اإلصالحات المط�قة في هذا المجال الدراسة الى تشخ�ص واقع المقاوالت�ة ف
سواًء تعلق �اإلطار القانوني أو التشر�عي، أو �اإلطار المؤسساتي الراعي الى تقد�م الدعم و المساندة 
الضرور�ین للمقاولین من أجل مساعدتهم على مؤسساتهم الصغیرة و المتوسطة و ضمان �قائها. ومن جملة 

متوصل إلیها في الدراسة المیدان�ة و التي تمت على مجموعة من الش�اب الجزائري المقاول �حیث النتائج ال
توصلت الدراسة الى أن هناك تأثیر كبیر لشخص�ة المقاول على عمله المقاوالتي إال أن روح المقاوالت�ة لم 

سل�ا على المؤسسات �كن لها تأثیر كبیر و هي ش�ه غائ�ة عند المقاول الجزائري، و هذا ما ینعكس 
المستحدثة و حتى على قدرتها في الصمود في وجه المنافسة. كما كان للمح�ط المقاوالتي في الجزائر أثر في 
دعم المقاول من خالل جملة من اإلصالحات إال أن ما لوحظ و هو هنالك �عض العراقیل یتعرض لها 

 المقاولون.
 هذه هدفت :Frank Bezzina, )2010 :(13Characteristics of the Maltese Entrepreneurدراسة*

 الخصائص خالل من للمقاول  نفسيّ /  شخصي الدافع لدراسة مالطا في مقرها یوجد التي التطب�ق�ة الدراسة
 و للمخاطرة والمیل االبتكار/  اإلبداع �النفس، الثقة المسؤول�ة، روح اإلنجاز، إلى الحاجة وهي النفس�ة
 كاف�ة �صورة تمیز أن �مكن الخصائص هذه من أي تحدید إلى یهدف كما. الحر�ة قوتحقی الذاتي االكتفاء

 إلى أكبر الحاجة لدیهم المشار�ع أصحاب أن النتائج وأظهرت التقن�ات، من مجموعة �استخدام المقاولین بین
 اإلبداع من لمز�دوا ،المسؤول�ة روح �النفس، الثقة ثمّ  من و الحر�ة تحقیق الذاتي، االكتفاء من المز�د تحقیق

 بین كاف�ة �صورة تمیز التي الخصائص أكثر فإن ذلك، ومع .المخاطر لتحمل استعدادا أكثر و االبتكار،
 من المالطیین المقاولین أخرى، و�ع�ارة. المسؤول�ة روح و الذاتي االكتفاء هيو  الدراسة هذه في المقاولین
 أن أظهرت اللوجستي االنحدار ثنائي ذلك، إلى ضافةو�اإل مستقل �شكل القرارات یتخذ أن �فضل أن المرجح
 في 73.3  بنس�ة المقاوالت�ة روح �متلك �أنه الشخص االحتالل تصنیف في مؤشر أهم هو الذاتي االكتفاء
 .المائة
التوجه   و إن أهم ما �میز الدراسة الحال�ة عن الدراسات السا�قة، و هو أن هذه الدراسة تناولت موضوع      
والتي من خالل التعرض للعوامل الد�مغراف�ة للش�اب الجزائري و كیف �مكن لها أن  تؤثر على توجهه المقا

نحوها، �حیث تمثلت في دراسة تلك العوامل المشكّلة للتوجه المقاوالتي لدى الطالب الجامعي الجزائري و أثرها 
 على سلوكه المقاوالتي.
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 ه المقاوالتي لطالب الجامعي الجزائري على سلوكه المقاوالتيالمحور الثاني: دراسة میدان�ة ألثر التوج

 الدراسة منهج�ةأوال: 
 إلى الرجوع� المكتبي المسح أسلوب یتضمن الذي التحلیلي الوصفي المنهج على الدراسة هذه تعتمد    

 الب�انات معلج المیداني المسح أسلوب استخدام جانب إلى الموضوع، أدب�ات على اإلطالع و السا�قة األ�حاث
  .الوطن مستوى  على للطالب الجزائري  موجهة استقصائ�ة قائمة بواسطة

 الجزائري  الجامعي الطالب لدى المقاوالتي التوجه مستوى  �اخت�ار الحال�ة الدراسة تهتمنموذج الدراسة: -1
 الجزائري  للطالب يالمقاوالت التوجه في اختالفات وجود اخت�ار إلى �اإلضافة المقاوالتي، �استعداده وعالقته

 : التالي النموذج وفق ذلك توض�ح �مكن عل�ه و الد�مغراف�ة، لخصائصه تعزى 
 

 ح): نموذج الدراسة المقتر 01الشكل رقم (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .حثینامن إعداد ال�المصدر: 
 
بناءا على العالقات المبینة في وصف الدراسة �مكن استعراض فرض�ات الدراسة  فرض�ات الدراسة:-2

 تي:كاآل

 المقاوالتي للتوجه 0.05 معنو�ة مستوى  عند إحصائ�ا دال مرتفع مستوى  هنالك الفرض�ة الرئ�س�ة األولى:
 ؛الجزائري  الطالب الجامعي لدى

 مستوى  عند التوجه المقاوالتي مستوى  في إحصائ�ة داللة ذات اختالفات هنالك :الثان�ةالفرض�ة الرئ�س�ة 
 الد�مغراف�ة؛ خصائصه وفق الجزائري  الطالب الجامعي لدى 0.05 معنو�ة

التوجه  لمستوى  0.05 معنو�ة مستوى  عند إحصائ�ة داللة ذات عالقة هنالك :الثالثةالرئ�س�ة  الفرض�ة
 �استعداده المقاوالتي؛ الطالب الجامعي الجزائري  لدى المقاوالتي

عة الكل�ة لألفراد أو الظواهر : علما أنه �شیر مجتمع الدراسة إلى المجمو و عینة الدراسة مجتمع الدراسة-3
الطل�ة یتمثل مجتمع الدراسة الحال�ة في  .14أو األش�اء التي تهم ال�حث حتى یتم تعم�م نتائجه علیها

 

 

 الثان�ةالمرحلة 

 

 المرحلة األولى                  

                                                                             
                                                                               

االستعداد المقاوالتي 
 للطالب

 الخصائص الد�مغراف�ة

 التوجه المقاوالتي للطالب
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نموذج �شمل جان�ا أو جزءا من  تشیر العینة والجزائر�ین على مستوى الجامعات الجزائر�ة،  الجامعیین
ممثلة له، �حیث تحمل صفاته المشتركة و هذا النموذج وحدات المجتمع األصل المعني �ال�حث و تكون 

) من 450تّم أخذ عینة م�سرة بلغت ( 15�غني ال�احث عن دراسة كل وحدات و مفردات المجتمع األصل
مفردة  380و�ناًء على أن المجتمعات المفتوحة التي ال تتوفر على إطار للمعاینة �كفي استخدام عینة . الطل�ة

مفردة، و لقد تم تجم�ع الب�انات في الفترة الممتدة على  450دراسات السا�قة تم استرجاع وفقًا لما جاء في ال
؛ "و هي نوع من أنواع Quota Sampleالعینة الحصص�ة  اعتماد. علما أنه تم 2017شهري ف�فري ومارس 

لغ معدل ب ، وقد16العینات التي ترتكز على تقس�م المجتمع األصلي لل�حث إلى شرائح و فئات و ط�قات"
  .%90 االستجا�ة

: لقد تم تطو�ر و استخدام إست�انة مناس�ة للحصول على الب�انات المطلو�ة، اشتملت اإلست�انة أداة الدراسة-4
دراسات التوجه المقاوالتي لدى الطالب الجامعي الجزائري �االعتماد على على مجموعة من الع�ارات لدراسة 

 الخماسي (غیر موافق على اإلطالق، غیر موافق، موافق �شدة). ، و قد تم استخدام مق�اس ل�كرتسا�قة
 أجزاء ثالثة على موزعة فقرة )39تسعة و ثالثون ( االستقصائ�ة القائمة تتضمن أعاله، جاء ما على و�ناءً 
 مستوى  دارسة الثاني الجزء یتضمن و  العینة، لمفردات الد�مغراف�ة المعلومات على األول الجزء ینطوي  �حیث

 الثالث الجزء أما للمقاوالت�ة لدى الفرد الذي ارتأینا ق�اس التوجه المقاوالتي للطالب من خالله، الدافعة واملالع
للطالب و وفقا لما جاءت �ه نظر�ة السلوك المخطط و غیرها من نظر�ات  االستعداد المقاوالتي فیتضمن

 .ام �المقاوالت�ة كنتیجة التجاهاته نحو هذه األخیرةالتوجه المقاوالتي فإنه �شیر إلى جاهز�ة و استعداد الفرد للق�
 .االستقصائ�ة�اللغة العر��ة  و الجدول التالي یوضح تركی�ة القائمة  االستب�انو قد تّم ص�اغة 
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 ): تركی�ة القائمة اإلستقصائ�ة01جدول رقم (
 أرقام الفقرات عدد الفقرات الفقرات المحور الجزء
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 الجنس • 
 السن •
 م/التعل�مي •
 الدخل •
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 14-07 08 الدافع النفسي (الشخصي) األول
 18-15 04 االقتصاديالدافع  الثاني
 21-19 03 روح المقاوالت�ة الثالث
 25-22 04 الدافع اإلجتماعي الرا�ع

 30-26 05 الدوافع السلب�ة الخامس
 36-31 06 مح�ط المقاوالت�ة في الجزائر السادس

 39-37 03 االستعداد المقاوالتي  الجزء الثالث

 39 االستب�انإجمالي فقرات 

 
 ة المیدان�ةثان�ا: تحلیل نتائج الدراس

Ⅰ-  :مفردة، تم تجم�عها عن 450تكونت عینة الدراسة من (تحلیل الخصائص العامة لعینة الدراسة (
طر�ق التوز�ع اإللكتروني لالستب�ان و هي موجهة للطل�ة الجزائر�ین ف�ما یخص العوامل الدافعة للمقاوالت�ة و 

ا لمتغیرات الجنس، السن، المستوى التعل�مي، اتجاهات هذا األخیر نحوها، و تّم توصیف عینة الدراسة وفق
الجدول في  یلي التوصیف الدقیق للعینة النهائ�ة للدراسة الدخل، الحالة االجتماع�ة و وظ�فة الوالد؛ و في ما

 :)02رقم (
 

 ): توز�ع مفردات عینة الدراسة وفقا للخصائص الد�مغراف�ة02جدول رقم (
 %النس�ة دالعد مستوى الدخل %النس�ة العدد السن

 %72.4 326 دج 15000أقل من  %88.44 398 سنة 30-سنة  18
 %17.6 79 دج 30000 –دج  15000 %7.55 34 سنة 45 –سنة  30

 %10 45 دج 30000أكثر من  %04 18 سنة 45أكبر من 
 %النس�ة العدد م/ التعل�مي %النس�ة العدد الجنس
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 %09.8 44 جذع مشترك %57.8 260 ذكــــــــــــــــــــر
 %18.7 84 ل�سانس %42.2 190 أنثـــــــــــــــــــــــــــــــــــى

 %56.2 253 ماستر   
 %15.3 69 دكتوراه

 %النس�ة العدد وظ�فة الوالد %النس�ة العدد الحالة االجتماع�ة
 %11.6 52 تاجر %79.78 359 أعزب
 %10 45 مقاول %20.22 91 متزوج

 %74.4 335 موظف حكومي   
وظ�فة حرة في المجاالت التال�ة 
 (طب، صیدل�ة، هندسة، محاس�ة)

18 04% 

 %100 450 المجموع %100 450 المجموع
 SPSSعلى مخرجات برنامج  اعتمادامن إعداد ال�احثین المصدر:  

         
صائصها الد�مغراف�ة أن بناًء على ما تّم استعراضه، یتضح من نتائج التحلیل الوصفي لعینة الدراسة وفق خ 

أما من ناح�ة السن فإن الغالب�ة المس�طرة على عینة % 56.2بنس�ة  الماسترمعظم مفردات العینة من 
ما �عادل  260كما بلغ عدد الذكور ،%88.44سنة بنس�ة  30سنة و  18المدروسة تتراوح أعمارهم بین 

من  االقلالتفوق لشر�حة الدخل الدخل فلقد كان  حیثأما من  %42.2بنس�ة  190مقابل % 57.8
 91فرد عازب و  359%. في حین بلغ عدد المشاركین من ناح�ة الحالة االجتماع�ة 72.4دج بنس�ة 15000

% أي ما �عادل 74.4نس�ةوظ�فة الوالد فقد احتلت الصدارة رت�ة موظف حكومي  فرد متزوج أما ف�ما یخص
 مفردة. 335
Ⅱ- قصد �الث�ات أو االعتماد�ة مقدرة المق�اس المستخدم  لمستخدمة:ق�اس معامالت الث�ات للمقای�س ا�

و تجدر اإلشارة إلى أن هناك  ،17على تولید نتائج متطا�قة أو متقار�ة نسب�ًا في كل مرة یتم استخدامه فیها
كاف�ًا  �عتبر 0.60ش�ه اتفاق بین ال�احثین على أن معامل ألفا لتقی�م الثقة و الث�ات الذي تكون ق�مته أكبر من 

و من أجل 18�عتبر ذو مستوى ممتاز من الثقة و الث�ات 0.80و مقبوًال، وأن معامل ألفا الذي تصل ق�مته إلى 
، و لقد أسفرت نتائج التحلیل على قبول جم�ع ق�اس معامالت ألفا للمق�اس المستخدم في الدراسة الحال�ة

 عامالت آلفا للث�ات لمتغیرات الدراسة.) م03و یوضح الجدول رقم ( المقای�س دون استثناء أو تعدیل.
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 ): نتائج تحلیل معامالت ألفا للث�ات لمتغیر الدراسة03جدول رقم (  
 معامل آلفا للث�ات اسم المتغیر
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 ال

جه
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 0.740 الدافع الشخصي (النفسي)

 0.684 االقتصاديالدافع 

 0.624 ت�ةروح المقاوال

 0.709 الدافع االجتماعي

 0.635 الدوافع السلب�ة

 0.720 مح�ط المقاوالت�ة في الجزائر

 0.809 االستعداد المقاوالتي

      SPSSعلى مخرجات برنامج  اعتمادامن إعداد ال�احثین المصدر: 

 
Ⅲ-المحصل علیها عن طر�ق الفرض�ات �عد ما تّم تحلیل النتائج  اخت�ارسوف یتم الفرض�ات:  اخت�ار

 برنامج الحزم اإلحصائي و هي كاآلتي:
 لدى للتوجه المقاوالتي 0.05 معنو�ة مستوى  عند إحصائ�ا دال مستوى  هنالك الفرض�ة الرئ�س�ة األولى:

 .الطالب الجزائري 
�ار ت �استخدام اخت �شكل عام. مفردات العینة المدروسةمستوى التوجه المقاوالتي لدى  و ف�ما یلي تحلیل

، مع حساب الوسط الحسابي و االنحراف المع�اري لكل فقرة كما هو موضح One Sample T Testاألحادي 
 ).04في الجدول رقم (

 
 التوجه المقاوالتي لفقرات T): نتائج الوسط الحسابي و االنحراف المع�اري و اخت�ار04جدول رقم (

 )العوامل الدافعة للمقاوالت�ة(مستوى 
 مستوى المعنو�ة tق�مة  االنحراف المع�اري  الحسابي الوسط الفقرات

 000. 6.583 74926. 3.2325 الدافع الشخصي

 940. 075.- 94621. 2.9967 الدافع االقتصادي

 004. 2.901- 83408. 2.8859 روح المقاوالت�ة

 582. 550.- 89915. 2.9767 الدافع اإلجتماعي

 .065 1.849- 80569. 2.9298 الدوافع السلب�ة

 001. 3.225- 77969. 2.8815 بیئة المقاوالت�ة في الجزائر

 SPSSعلى مخرجات برنامج  اعتمادامن إعداد ال�احثین المصدر: 
 

الدافع  حصلالعوامل المشكلة للتوجه المقاوالتي ت�اینت حیث  ) أن04یتضح من الجدول رقم (        
و هي أ�ضا  األخیرة في المرت�ةقاوالت�ة في الجزائر بیئة الم على المرت�ة األولى في حین جاءت الشخصي
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، كما �الحظ في الجدول أعاله أن �ق�ة العوامل ، وعلى نفس النحو جاءت نتائج)0.001(دالة إحصائ�ا 
مستوى المعنو�ة لكل من العامل النفسي، روح المقاوالت�ة، الدوافع السلب�ة و بیئة المقاوالت�ة في الجزائر و هي 

؛ في جاءت معنو�ة الدافع االقتصادي و الدافع اإلجتماعي أكبر من معنو�ة 0.05�ة الدراسة أقل من معنو 
لكل  إحصائ�ةذو داللة  و هذا إن دّل على شي فإنه یدل على عدم وجود إدراك 0.05الدراسة و المتمثلة بـ 

�النس�ة  0.05د مستوى عن إحصائ�ادال  إدراكمن الدوافع االقتصاد�ة و الدوافع االجتماع�ة، في حین هنالك 
إحصائ�ا لبیئة المقاوالت�ة ، و هنالك إدراك دال الدوافع السلب�ة للدوافع الشخص�ة (النفس�ة) و روح المقاوالت�ة و

 . 0.01 لكن عند مستوى في الجزائر 
امل بناًء على ما تّم ذكره أعاله فإنه �مكن قبول هذه الفرض�ة نسب�ًا ألنها لم تتحقق مع جم�ع العو        

وتحققت فقط مع الدافع الشخصي، روح المقاوالت�ة، الدوافع السلب�ة و بیئة المقاوالت�ة في الجزائر و عل�ه �مكن 
الطالب  للتوجه المقاوالتي لدى 0.05 معنو�ة مستوى  عند إحصائ�ة داللة ذو معتبر مستوى  هنالكالقول أن 
  .الجزائري  الجامعي
 مستوى  عند التوجه المقاوالتي مستوى  في إحصائ�ة داللة ذات تالفاتاخ هنالك: الرئ�س�ة الثان�ة الفرض�ة
 .الد�مغراف�ة خصائصه الجزائري وفق الطالب الجامعي لدى 0.05 معنو�ة

و قد تم معالجة ، ANOVA One – Wayالخت�ار صحة هذه الفرض�ة تم استخدام تحلیل الت�این األحادي     
 ت فرع�ة و هي كاآلتي:هذه الفرض�ة من خالل تفك�كها إلى فرض�ا

 لدى 0.05 معنو�ة مستوى  عند التوجه المقاوالتي مستوى  في إحصائ�ة داللة ذات اختالفات هنالك .1
 ؛الجزائري �اختالف جنسه الطالب الجامعي

 

 �اختالف جنسه للتوجه المقاوالتي لدى الطالب الجزائري ): ملخص نتائج تحلیل الت�این األحادي 05الجدول رقم (

 α مستوى المعنو�ة F اخت�ار متوسط مجموع المر�عات مصادر االختالف راسةمتغیر الد

الدافع الشخصي 
 (النفسي)

 0.057 3.636 2.029 بین الجنسین

 0.558 بین أفراد الجنس الواحد

 0.002 10.061 8.830 بین الجنسین الدافع اإلقتصادي

 0.878 بین أفراد الجنس الواحد

 0.567 0.328 0.228 الجنسین بین روح المقاوالت�ة

 0.697 بین أفراد الجنس الواحد

 0.817 0.054 0.043 بین الجنسین الدافع االجتماعي

 0.810 بین أفراد الجنس الواحد

 0.007 7.361 4.711 بین الجنسین الدوافع السلب�ة

 0.640 بین أفراد الجنس الواحد

بیئة المقاوالت�ة في 
 الجزائر

 0.595 0.283 0.173 جنسینبین ال

 0.609 بین أفراد الجنس الواحد

 SPSSعلى مخرجات برنامج  اعتمادامن إعداد ال�احثین المصدر: 
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ال توجد فروق بین  α =0.05أنه عند مستوى معنو�ة الدراسة) 05( نالحظ من الجدول رقم         
ل دافع من الدوافع التال�ة: الدافع الشخصي، لك مستوى المعنو�ة حیث أنالش�اب؛  المتوسطات �اختالف جنس

هو أكبر من مستوى معنو�ة الدراسة المتمثل روح المقاوالت�ة، الدافع االجتماعي و�یئة المقاوالت�ة في الجزائر 
الن هذه الفرض�ة لم تتحقق  و رفض الفرض�ة البدیلةنسب�ًا و هو ما یدفعنا إلى قبول فرض�ة العدم  0.05في 

مل المشكلة للتوجه المقاوالتي للطالب الجزائري �معنى لم تتحق مع الدافع االقتصادي و الدوافع مع جم�ع العوا
 داللة ذات اختالفاته ال توجد أي أن  .السلب�ة و كانت معنو�ة هذین ال�عدین أقل من معنو�ة الدراسة

تعزى إلى متغیر  ري الجزائ الطالب لدى 0.05 معنو�ة مستوى  التوجه المقاوالتي عند مستوى  في إحصائ�ة
 الجنس.

 لدى 0.05 معنو�ة مستوى  عند التوجه المقاوالتي مستوى  في إحصائ�ة داللة ذات اختالفات هنالك .2
 ؛سنه الجزائري �اختالف الطالب الجامعي

 
 �اختالف سنه للتوجه المقاوالتي للطالب الجزائري ): ملخص نتائج تحلیل الت�این األحادي 06الجدول رقم (

 
 مصادر االختالف اسةمتغیر الدر 

متوسط مجموع 
 المر�عات

 اخت�ار
F 

مستوى 
 المعنو�ة

α 
 486. 273. بین األعمار الدافع الشخصي (النفسي)

 
.615 

 
 563. بین أفراد العمر الواحد

 4.141 3.656 بین األعمار االقتصاديالدافع 
 

.017 
 

 883. بین أفراد العمر الواحد

 806. 561. عماربین األ روح المقاوالت�ة
 

.447 
 

 696. بین أفراد العمر الواحد

 1.105 893. بین األعمار الدافع االجتماعي
 

.332 
 

 808. بین أفراد العمر الواحد

 473. 308. بین األعمار الدوافع السلب�ة
 

.624 
 

 651. بین أفراد العمر الواحد

 1.973 1.194 بین األعمار بیئة المقاوالت�ة في الجزائر
 

.140 
 

 605. بین أفراد العمر الواحد

 SPSSعلى مخرجات برنامج  اعتمادامن إعداد ال�احثین المصدر: 
 

ال توجد فروق بین  α =0.05أنه عند مستوى معنو�ة الدراسة) 06( نالحظ من الجدول رقم         
أكبر من مستوى معنو�ة الدراسة  �عدلكل  مستوى المعنو�ة حیث أنأعمار الطل�ة؛  المتوسطات �اختالف

و رفض الفرض�ة  و هو ما یدفعنا إلى قبول فرض�ة العدمكما هو موضح في الجدول أعاله  0.05المتمثل في 
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 معنو�ة مستوى  عند التوجه المقاوالتي مستوى  في إحصائ�ة داللة ذات اختالفاتتوجد  أي أنه ال .البدیلة
 م.�اختالف سنهالجزائر�ین  الطل�ة لدى 0.05
 لدى 0.05 معنو�ة مستوى  عند التوجه المقاوالتي مستوى  في إحصائ�ة داللة ذات اختالفات هنالك .3

 مستواه التعل�مي؛ �اختالفالجزائري  الطالب الجامعي
للتوجه المقاوالتي للطالب الجزائري �اختالف ): ملخص نتائج تحلیل الت�این األحادي 07الجدول رقم (

 التعل�مي اهمستو 
 

 مصادر االختالف راسةمتغیر الد
متوسط مجموع 

 المر�عات

 اخت�ار
F 

مستوى 
 المعنو�ة

α 
 7.469 4.019 بین المستو�ات  الدافع الشخصي (النفسي)

 
.000 

 
 538. بین أفراد المستوى الواحد

 6.522 5.632 بین المستو�ات  الدافع اإلقتصادي
 

.000 
 

 863. بین أفراد المستوى الواحد

 8.796 5.817 بین المستو�ات  الت�ةروح المقاو 
 

.000 
 

 661. بین أفراد المستوى الواحد

 7.912 6.115 بین المستو�ات  الدافع االجتماعي
 

.000 
 

 773. بین أفراد المستوى الواحد

 11.567 7.013 بین المستو�ات  الدوافع السلب�ة
 

.000 
 

 606. بین أفراد المستوى الواحد

 9.068 5.230 بین المستو�ات  اوالت�ة في الجزائربیئة المق
 

.000 
 

 577. بین أفراد المستوى الواحد

 SPSSعلى مخرجات برنامج  اعتمادامن إعداد ال�احثین المصدر: 
 

توجد فروق بین المتوسطات  α =0.05أنه عند مستوى معنو�ة  )07(نالحظ من الجدول رقم         
لكل دافع من الدوافع  0.000أن مستوى المعنو�ة هنا هو  للطل�ة الجزائر�ین حیث �اختالف المستوى التعل�مي

و هو ما یدفعنا إلى رفض فرض�ة  0.05السا�قة الذكر و هو أقل من مستوى معنو�ة الدراسة المتمثل في 
لتوجه ا مستوى  في إحصائ�ة داللة ذات اختالفات هنالك العدم و قبول الفرض�ة البدیلة، و التي مفادها أن

، و التي تدل مستواه التعل�مي �اختالفالجزائري  الطالب الجامعي لدى 0.05 معنو�ة مستوى  عند المقاوالتي
 على أن المستوى العلمي له دور في معرفة و فهم العوامل المشكلة للتوجه المقاوالتي.

 لدى 0.05 �ةمعنو  مستوى  عند التوجه المقاوالتي مستوى  في إحصائ�ة داللة ذات اختالفات هنالك .4
 دخولهم؛ �اختالفالجزائري  الطالب الجامعي
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 للتوجه المقاوالتي لطالب الجزائري �اختالف دخله): ملخص نتائج تحلیل الت�این األحادي 08الجدول رقم (
 متغیر الدراسة

 مصادر االختالف
متوسط مجموع 

 المر�عات

 اخت�ار
F 

مستوى 
 المعنو�ة

α 
 11.939 6.391 تو�ات الدخلبین مس الدافع الشخصي (النفسي)

 
.000 

 
 535. بین أفراد الدخل الواحد

 422. 379. بین مستو�ات الدخل الدافع اإلقتصادي
 

.656 
 

 898. بین أفراد الدخل الواحد

 4.187 2.872 بین مستو�ات الدخل روح المقاوالت�ة
 

.016 
 

 686. بین أفراد الدخل الواحد

 5.419 4.296 مستو�ات الدخل بین الدافع االجتماعي
 

.005 
 

 793. بین أفراد الدخل الواحد

 828. 538. بین مستو�ات الدخل الدوافع السلب�ة
 

.438 
 

 650. بین أفراد الدخل الواحد

 490. 298. بین مستو�ات الدخل بیئة المقاوالت�ة في الجزائر
 

.613 
 

 609. بین أفراد الدخل الواحد

 SPSSعلى مخرجات برنامج  اعتمادان إعداد ال�احثین مالمصدر: 
 

ال توجد فروق بین  α =0.05أنه عند مستوى معنو�ة الدراسة) 08( نالحظ من الجدول رقم         
من األ�عاد التال�ة الدافع  �عدلكل  مستوى المعنو�ة حیث أندخل الطالب الجزائري؛ المتوسطات �اختالف 

و هو أكبر من مستوى معنو�ة ة، الدوافع السلب�ة و بیئة المقاوالت�ة في الجزائر االقتصادي، روح المقاوالت�
الن هذه  و رفض الفرض�ة البدیلةنسب�ًا و هو ما یدفعنا إلى قبول فرض�ة العدم  0.05الدراسة المتمثل في 

الشخصي و الدافع الفرض�ة لم تتحقق مع جم�ع العوامل المشكلة للتوجه المقاوالتي �معنى لم تتحقق مع الدافع 
 في إحصائ�ة داللة ذات اختالفات هنالك .االجتماعي و كانت معنو�ة هذین ال�عدین أقل من معنو�ة الدراسة

 دخل.تعزى إلى متغیر الالطل�ة الجزائر�ین  لدى 0.05 معنو�ة مستوى  التوجه المقاوالتي عند
 لدى 0.05 معنو�ة مستوى  عند التوجه المقاوالتي مستوى  في إحصائ�ة داللة ذات اختالفات هنالك .5

 ؛حالتهم االجتماع�ة وفقالجزائري  الطالب الجامعي
ال توجد فروق بین المتوسطات  α =0.05أنه عند مستوى معنو�ة الدراسة) 09( نالحظ من الجدول رقم

أكبر من مستوى معنو�ة الدراسة  �عدلكل  مستوى المعنو�ة حیث أنالحالة االجتماع�ة للطل�ة؛  �اختالف
و رفض الفرض�ة  و هو ما یدفعنا إلى قبول فرض�ة العدمكما هو موضح في الجدول أدناه  0.05متمثل في ال

 معنو�ة مستوى  عند التوجه المقاوالتي مستوى  في إحصائ�ة داللة ذات توجد اختالفات أي أنه ال .البدیلة
 ر الحالة االجتماع�ة.تعزى إلى متغی الجزائر�ین الطل�ة لدى 0.05
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 تهحال للتوجه المقاوالتي لطالب الجزائري �اختالف): ملخص نتائج تحلیل الت�این األحادي 09رقم (الجدول 
 االجتماع�ة.

 متغیر الدراسة
 مصادر االختالف

متوسط مجموع 
 المر�عات

 اخت�ار
F 

مستوى 
 المعنو�ة

α 
الدافع الشخصي 

 (النفسي)
 223. 125. بین الحاالت االجتماع�ة

 
.637 

 
 562. حالة االجتماع�ة الواحدةبین أفراد ال

 1.556 1.392 بین الحاالت االجتماع�ة االقتصاديالدافع 
 

.213 
 

 894. بین أفراد الحالة االجتماع�ة الواحدة

 069. 048. بین الحاالت االجتماع�ة روح المقاوالت�ة
 

.793 
 

 697. بین أفراد الحالة االجتماع�ة الواحدة

 691. 559. بین الحاالت االجتماع�ة الدافع االجتماعي
 

.406 
 

 809. بین أفراد الحالة االجتماع�ة الواحدة

 760. 494. بین الحاالت االجتماع�ة الدوافع السلب�ة
 

.384 
 

 649. بین أفراد الحالة االجتماع�ة الواحدة

بیئة المقاوالت�ة في 
 الجزائر

 830. 504. بین الحاالت االجتماع�ة
 

.363 
 

 608. بین أفراد الحالة االجتماع�ة الواحدة

 SPSSعلى مخرجات برنامج  اعتمادامن إعداد ال�احثین المصدر: 

 
 لدى 0.05 معنو�ة مستوى  عند التوجه المقاوالتي مستوى  في إحصائ�ة داللة ذات اختالفات هنالك .6

 ؛الجزائري �اختالف خلفیته االجتماع�ة (وظ�فة الوالدین) الطالب الجامعي
ال توجد فروق بین المتوسطات  α =0.05أنه عند مستوى معنو�ة الدراسة) 10( نالحظ من الجدول رقم

من األ�عاد التال�ة: الدافع الشخصي،  �عدلكل  مستوى المعنو�ة حیث أنالخلف�ة االجتماع�ة للطل�ة؛  �اختالف
و هو أكبر من مستوى ت�ة في الجزائر روح المقاوالت�ة، الدافع االجتماعي، الدوافع السلب�ة و بیئة المقاوال

الن  و رفض الفرض�ة البدیلةنسب�ًا و هو ما یدفعنا إلى قبول فرض�ة العدم  0.05معنو�ة الدراسة المتمثل في 
هذه الفرض�ة لم تتحقق مع جم�ع العوامل المشكلة للتوجه المقاوالتي �معنى لم تتحقق إال مع الدافع 

 داللة ذات اختالفاتال�عد أقل من معنو�ة الدراسة. أي أنه ال توجد االقتصادي حیث كانت معنو�ة هذا 
 تعزى إلى متغیر الجزائر�ین الطل�ة لدى 0.05 معنو�ة مستوى  التوجه المقاوالتي عند مستوى  في إحصائ�ة

 الخلف�ة االجتماع�ة إال ف�ما تعلق �الجانب االقتصادي.
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 تهخلفی للتوجه المقاوالتي لطالب الجزائري �اختالفحادي ): ملخص نتائج تحلیل الت�این األ10الجدول رقم (
 (وظ�فة الوالدین) االجتماع�ة

 
 مصادر االختالف متغیر الدراسة      

متوسط مجموع 
 المر�عات

 اخت�ار
F 

مستوى 
 المعنو�ة

Α 
 377. 213. بین رتب وظ�فة الوالد الدافع الشخصي (النفسي)

 
.769 

 
 564. بین أفراد الوظ�فة الواحدة

 4.461 3.904 بین رتب وظ�فة الوالد االقتصاديالدافع 
 

004. 
 

 875. بین أفراد الوظ�فة الواحدة

 1.765 1.222 بین رتب وظ�فة الوالد روح المقاوالت�ة
 

.153 
 

 692. بین أفراد الوظ�فة الواحدة

 1.851 1.488 بین رتب وظ�فة الوالد الدافع االجتماعي
 

.137 
 

 804. راد الوظ�فة الواحدةبین أف

 667. 434. بین رتب وظ�فة الوالد الدوافع السلب�ة
 

.573 
 

 651. بین أفراد الوظ�فة الواحدة

 2.203 1.329 بین رتب وظ�فة الوالد بیئة المقاوالت�ة في الجزائر
 

.087 
 

 603. بین أفراد الوظ�فة الواحدة

 SPSS على مخرجات برنامج اعتمادامن إعداد ال�احثین المصدر: 
 

و بناًء على ما تّم تحلیله أعاله فإنه �مكن القول �أن هذه الفرض�ة تحققت فقط مع متغیر المستوى      
 معنو�ة مستوى  عند التوجه المقاوالتي مستوى  في إحصائ�ة داللة ذات اختالفات هنالك التعل�مي فقط، وعل�ه

 مستوى التعل�مي.متغیر ال وفقالجزائر�ین  الطل�ة لدى 0.05
التوجه  لمستوى  0.05 معنو�ة مستوى  عند إحصائ�ة داللة ذات عالقة هنالك الفرض�ة الرئ�س�ة الثالثة:

 �استعدادهم المقاوالتي. الجزائر�ین الطل�ة لدى المقاوالتي
ما و هو  0.05�أن نموذج االنحدار ذو داللة إحصائ�ة عند مستوى داللة  )11یبین الجدول رقم (         

حیث  �استعدادهم المقاوالتي، الطل�ة الجزائر�ین لدى التوجه المقاوالتي لمستوى عالقة دالة إحصائ�ًا یؤكد وجود 
مما یدل على وجود عالقة ارت�اط مرتفعة نوعا  كان مرتفعاأن معامل االرت�اط لكارل بیرسون لأل�عاد نالحظ 

هذا إلى التغیر في التي لدى الطل�ة الجزائر�ین یؤدي مستوى التوجه المقاو  بین المتغیر�ن أي كلما تغیر؛  ما
نحو المقاوالت�ة و  الطالبو هو الذي یجسد سلوك  أن االستعداد المقاوالتيكما نالحظ استعدادهم المقاوالتي. 

و الدافع  االقتصاديبیئة المقاوالت�ة في الجزائر، و الدافع  الس�اق هيالتي تظهر جل�ًا في هذا  األ�عاد
للتوجه  مستوى معتبریدل على أن للطالب الجزائري على شيء فإنه  األمرن دّل هذا إو  الشخصي؛
العوامل األكثر تأثیرًا على  أن �معنى جاهز�ته واستعداده لخوض غمار هذا العالم.في  تنعكسالتي  المقاوالتي

في الصدارة ل�أتي  االقتصاديهي بیئة المقاوالت�ة في الجزائر، الدافع  االستعداد المقاوالتي للطالب الجزائري 
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و الدافع الشخصي في المرت�ة الثان�ة؛ لتحتل المرت�ة األخیرة روح المقاوالت�ة في حین لم  االجتماعيالدافع 
   .اإلحصائ�ةلعدم داللتها  است�عدتتظهر السلب�ة في الترتیب ولهذا 

 ار الفرض�ة الثالثة): ملخص نتائج تحلیل االنحدار و تحلیل الت�این الخت�11الجدول رقم (
 

/ التوجه المقاوالتي
 السلوك المقاوالتي 

معامل 
ارت�اط 
لكارل 

 بیرسون 
R  

معامل 
 التحدید

R2 

معامل 
المتغیر 
 المستقل

b    

 
الجزء 

 الثابت  
a   

 ANOVAتحلیل الت�این 

  tاخت�ار   Fاختار 

ق�مة 
معامل 
 Fالت�این 

مستوى 
 المعنو�ة

α 

ق�مة 
المعامل 

t 

مستوى 
 المعنو�ة

α 

بیئة المقاوالت�ة في 
 الجزائر

.727 .528 .785 .648 501.427 .000 6.196 
22.393 

.000 

.000 

+ الدافع الشخصي و 
 االجتماعي

.741 .549 .244 .359 272.556 .000 2.993 
4.598 

.003 

.000 

 2.712 000. 197.077 319. 239.- 570. 755. + الدافع االقتصادي
-4.618 

.007 

.000 
 SPSSعلى مخرجات برنامج  اعتمادامن إعداد ال�احثین المصدر: 

 
الخت�ار المعنو�ة اإلحصائ�ة لنموذج االنحدار الخاص �اخت�ار هذه  ANOVAوكما �ظهر تحلیل الت�این 

وانطالقا من هذه  0.05عند مستوى المعنو�ة  501.427و 197.077بین  Fالفرض�ات حیث تراوحت ق�مة 
تساوي والتي  R2كما تؤكد ق�مة معامل التحدید  ،ن القول �أن نموذج االنحدار ذو داللة إحصائ�ةالنتائج �مك

وعلى هذا ، �المائة من االستعداد المقاوالتي للطالب الجزائري 57�أن التوجه المقاوالتي �فسر ما مقداره  0.57
 مستوى  عند إحصائ�ة داللة ذو أثر هنالك األساس یتم رفض فرض�ة العدم وقبول الفرض�ة البدیلة أي أنه

 استعدادهم المقاوالتي. على الجزائر�ین الطال�ة الجامعیین التوجه المقاوالتي لدى لمستوى  0.05 معنو�ة
 

 المحور الثالث: تحلیل و مناقشة النتائج
 أوًال: مناقشة النتائج

 ،استعدادهم المقاوالتي علىر�ین لدى الطل�ة الجزائ التوجه المقاوالتي و قوة أثر* إن التوصل إلى أن إیجاب�ة 
بدراوي العامل األكثر تأثیرًا علیها یتفق مع دراسة  هيبیئة المقاوالت�ة في الجزائر  على أن مع التأكید

)، وهذا نتیجة لما یتوفر من معلومات من البیئة حول درجة المخاطرة و العائد و مستوى الدعم من 2015(
 ة الجامعیین خصوصًا و الش�اب عمومًا؛لحفز هذه الظاهرة لدى الطل� الدولة

الجزائر�ین، و هو ما �مكن تفسیره �ارتفاع  الطل�ة لدى للتوجه المقاوالتي مستوى معتبر *�شكل عام هنالك
مستوى الوعي المقاوالتي لدیهم نتیجة لما �حصلونه من معارف، و نتیجة انتشار �عض النماذج الناجحة التي 

 ؛هذه الفئة من المجتمع�اتت تمثل عامل تحفیز قوي ل
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 اهممستو الجزائر�ین �اختالف  الطل�ة لدى التوجه المقاوالتي مستوى  إحصائ�ة في  ذات داللة* وجود فروق 
عن مستوى المسؤول  المتغیر وه ألنهالمستوى التعل�مي  تختلف �اختالفهم مرده إلى أن ردود أفعال التعل�مي

 ، كما أنه المسؤول عن تقدیر معدل الخطر الممكن تحمله.جیدو قدرته على تقی�م األمور �شكل الشاب  وعي
 ثان�ًا: التوص�ات

العمل على نشر روح المقاوالت�ة بین مختلف أفراد المجتمع عامة و الشاب الجامعي خاصة من  .1
خالل تبني مناهج تعل�م�ة حدیثة تشجع على الم�ادرة و اإلبداع و االبتكار، و بین طل�ة الجامعات 

خاصة ذات التخصصات االقتصاد�ة أو غیرها، من خالل تدر�س المقاوالت�ة أو خاصة سواًء 
اإلشراف على حمالت تحس�س�ة تعمل على نشر الوعي بین الش�اب حول أهم�ة الم�ادرة بإنشاء 
أنشطة مقاوالت�ة تمكنهم من اكتساب المعرفة و المعلومة عن المقاول و المقاوالت�ة �شكل أكثر 

 موضوع�ة؛
ل إیجاب�ة اثر بیئة المقاوالت�ة في الجزائر على اتجاهات الش�اب نحوها من خالل تقو�ة یجب استغال .2

جاهز�تها الحتواء و تنم�ة أي فكرة مقاوالت�ة إبداع�ة و مبتكرة، من خالل تخص�ص جوائز ماد�ة 
 ومعنو�ة ألفضل المشار�ع المقاوالت�ة ط�عا حسب القطاعات؛

تلفة �اختالف المستوى التعل�مي للشاب الجزائري من أجل یجب العمل على تطو�ر برامج اتصال مخ .3
رفع مستوى العوامل الدافعة للمقاوالت�ة لد�ه، فال �مكن أن نوحد الخطاب المقاوالتي بین كل الشرائح 
الش�ان�ة ألن مستوى است�عابها و إدراكها لماه�ة المقاوالت�ة و أهمیتها على الصعید الشخصي، 

 ختالف المستوى التعل�مي؛الجزئي و الكلي یختلف �ا
و في األخیر �مكن القول �أن الشرط األساسي لترق�ة المقاوالت�ة �كمن في نشر ثقافتها، تلك الثقافة  .4

التي تثمن الخصائص الشخص�ة التي یتمیز بها المقاول  كالحاجة لإلنجاز الشخصي، الثقة �النفس، 
 الت�ة.المخاطرة،  التي تسمح بوالدة المقاولین و�تطور المقاو 

 
التهم�شات:

 
و  االستشارات، مركز ال�صیرة لل�حوث و اجتماع�ة، مجلة دراسات المقاول الجزائري الجدیدإشكال�ة مراح ح�اة، 1

 .26، الجزائر، ص 2010الخدمات العلم�ة، الجزء األول، العدد الثالث، جانفي 
د�ة و تقی�م البرامج التكو�ن�ة لدعم المقاولة مع دراسة حالة برنامج المعتمد في غرفة الصناعات التقلیلفقیر حمزة، 2

و علوم التسییر و العلوم  االقتصاد�ةمذكرة ماجستیر، جامعة أدمحم بوقرة بومرداس، كل�ة العلوم  ،-سطیف-الحرف
 .13، ص2008/2009التجار�ة، فرع تسییر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، 

3 Antoine perruchoud, Béatrice Girod, Formation a l’entrepreneuriat par immersion : Analyse 
du programme Business expérience, p 02.  
www.youscribe.com/..../formation- a-l-entrepreneuriat–par – immersion- ana…. /  Date de 
télécharger le 29.08.2015. 
4 Thierry Verstraete et Alain Fayolle, paradigmes et entrepreneuriat, revue de l’entrepreneuriat, 
vol 04, n 1, 2005, p 34. 
5 Pour plus de voir : - Thierry Verstraete et Alain Fayolle, paradigmes et entrepreneuriat. 

http://www.youscribe.com/..../formation-
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ورقلة؛ لة ال�احث، ، مجالتوجه المقاوالتي للمرأة في الجزائرنقال عن: سالمي منیرة، قر�شي یوسف،  6

 .02، ص2010العدد الثامن، الجزائر، 
 02نفس المرجع، ص  7

8 : Tounès Azzedine, L'intention entrepreneuriale; Une recherche comparative entre des étudiants 
suivant des formations en entrepreneuriat (bac+5) et des étudiants en DESS CAAE, Thèse de 
Doctorat ès sciences de gestion, université de Rouen, France, 2003, p163. 

، مداخلة للمشاركة في الملتقى إستراتیج�ات التنظ�م و مرافقة التوجه المقاوالتي للش�اب في الجزائرسالمي منیرة، 9
تحمیل: ، را�ط ال05، ص 2012-04-19-18المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، یومي 

ouargla.dz/documents/Archive/.../48.pdf-https://manifest.univ  2017-05-01تار�خ التحمیل. 
الدكتوراه الطور الثالث علم ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة ثقافة المقاولة لدى الش�اب الجزائري المقاولبدراوي سف�ان، 10

 .2014/2015اجتماع تخصص تنم�ة �شر�ة، جامعة أبو�كر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 
 نحو تطو�ر المقاوالت�ة من خالل التعل�م المقاوالتي دراسة على عینة من طل�ة جامعة الجلفة،الجودي دمحم علي،  11

�سكر، الجزائر،  ،تخصص علوم التسییر، جامعة دمحم خ�ضرأطروحة مقدمة ضمن متطل�ات نیل شهادة الدكتوراه علوم 
2014/2015. 

، مذكرة مقدمة ضمن متطل�ات الحصول على شهادة )2009-2000واقع المقاوالت�ة في الجزائر (د�اح ناد�ة،  12
 .2011/2012، الجزائر، 03الماجستیر في علوم التسییر، جامعة الجزائر 

13Frank Bezzina  University of Malta, Malta ;  Characteristics of the Maltese Entrepreneur ;   
International Journal of Arts and Sciences 3(7): 292 - 312 (2010). 

  .142فاتح مجاهدي، مرجع سبق ذكره، ص 14
�ة األولى، دار ، الط�عة العر�ال�حث العلمي و استخدام مصادر المعلومات التقلید�ة و اإللكترون�ةعامر قندیلجي، 15

 .157، ص 2002ال�ازوري العلم�ة للنشر و التوز�ع، عمان، األردن، 
 .162عامر قندیلجي، مرجع سبق ذكره، ص 16
 .142، ص 2002، دار زهران، عمان، األردن، الكامل في �حوث التسو�قهالل بدر الدین، 17
، الدار الجامع�ة، اخت�ار الفروض �حوث التسو�ق: أسالیب الق�اس و التحلیل وثابت عبد الرحمان إدر�س، 18

 .423، ص 2005اإلسكندر�ة، مصر، 

https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/.../48.pdf
https://manifest.univ-ouargla.dz/documents/Archive/.../48.pdf
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 عرض �عض التجارب العالم�ة في مجال ترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 

 المركز الجامعي بتی�ازة أستاذ محاضر أ خالد قاشي
 جامعة جیجل أستاذ مساعد ب �اسر عبد الرحمان

 جامعة جیجل أستاذ مؤقت �الل معوج
 

 مقدمة:

وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تلتقي من  رغم أن معظم التجارب الدول�ة في مجال تنم�ة
حیث المبدأ في اإلقرار �الدور الكبیر لهذه المؤسسات في تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة، وحاجة 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في حد ذاتها إلى الرعا�ة وتوفیر البیئة المناس�ة لنموها، كما تلتقي أ�ضا 

في تحقیق أهدافها في ظل الظروف الخاصة �كل دولة، إال أنه لكل دولة تجر�ة تمیزها �كونها تجارب نجحت 
 عن تجارب الدول األخرى.

من التجارب الناجحة في مجال ترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة سواء  االستفادةوال ننكر أن 
فقط، وٕانما �مكن تحقیق ذلك  على مستوى الدول أو المؤسسات، فاكتساب الخبرة ال �أتي من التجر�ة والخطأ

بتكلفة أقل من خالل التعلم من تجارب اآلخر�ن لتفادي العراقیل التي واجهتهم والتعرف على أخطائهم من أجل 
�غ�ة  الرائدة في هذا المجال التجارب نهدف من خالل هذه الورقة ال�حث�ة إلى عرض �عضعدم تكرارها. 

مؤسسات الصغیرة والمتوسطة في �الدنا، لذلك ركزنا على تجر�ة منها في تنم�ة وتطو�ر قطاع ال االستفادة
ال�ا�ان كنموذج للدول المتقدمة، وتجر�ة الهند نموذجا للدول النام�ة، أما التجر�ة المصر�ة فتم التطرق إلیها 

 كنموذج للدول العر��ة.
 �ة في مجال ترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتجر�ة ال�ا�انال -1

ة ال�ا�ان�ة في مجال تنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة واحدة من أغنى التجارب تعتبر التجر�
 العالم�ة، وهي �مثا�ة نموذج �حتذى �ه من قبل كل دولة راغ�ة في تنم�ة اقتصادها.

�شتهر المجتمع ال�ا�اني بتقد�سه للعمل �اإلضافة إلى الدقة وااللتزام في وضع خطط العمل، األمر 
معتمدة على االقتصاد�ة الضخمة  قوتها� فال�ا�ان ،نجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالذي انعكس على 

هي إال تجمع إلنتاج الصناعات الصغیرة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث أن المؤسسات الكبیرة ما
 ة.والمتوسطة التي تتكامل أفق�ا ورأس�ا، أمام�ا وخلف�ا مكونة ف�ما بینها تلك المشار�ع العمالق

 أهم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد ال�ا�اني -1-1
وزارة االقتصاد والتجارة والصناعة ال�ا�ان�ة في  بلغ عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ال�ا�ان حسب     
 1من العدد اإلجمالي للمؤسسات ال�ا�ان�ة.%99.7ؤسسة، أي ما �عادل م 4.190.719حوالي  2008سنة 

المؤسسات تلعب دورا حیو�ا في االقتصاد ال�ا�اني من حیث است�عاب الید العاملة أو من خالل  فهذه 
 مساهمتها في الق�مة المضافة، والشكل الموالي یوضح ذلك.
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): مكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد ال�ا�اني 01شكل رقم (

 المصدر: من إعداد ال�احثین �االعتماد على:
ICHIRO Takahara, SMEs Needs, In Highlighting Japan through Articles, décembre 2008, P: 11, sur site: 
www. Govonline.gov. jp/publicity/book/hlj /index2008.html, le 01/ 02/ 2018, à 20:30 h 

 
) نالحظ أهم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد ال�ا�اني فهي 01من خالل الشكل رقم(

من الید العاملة ال�ا�ان�ة، في حین المؤسسات الكبیرة %69ملیون شخص أي ما �عادل  27.84تشّغل حوالي 
سسات الصغیرة ، كما تساهم المؤ %31ملیون شخص أي بنس�ة مئو�ة ال تتعدى 12.29تشّغل حوالي 

من الق�مة المضافة في %53تر�لیون ین �ا�اني أي ما �عادل  58والمتوسطة في الق�مة المضافة بجوالي 
 . %47تر�لیون ین �ا�اني أي بنس�ة  50القطاع الصناعي، في حین المؤسسات الكبیرة الحجم تساهم بـــ جوالي 

سطة في ال�ا�ان لم �كن ولید الصدفة بل إن الدور الكبیر الذي تقوم �ه المؤسسات الصغیرة والمتو 
كان نتیجة الجهود الكبیرة التي بدلتها السلطات ال�ا�ان�ة من أجل توفیر المناخ المالئم لنمو وتوّسع هذا النوع 

 من المؤسسات إدراكا منها لدورها الفّعال في التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة.
 والمساعداتالس�اسات الحكوم�ة وخطط تقد�م الدعم  -1-2

أول خطوة لتشج�ع وتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ال�ا�ان هي وضع تعر�ف واضح 
ومحدد لها، فقد نّص القانون األساسي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة والذي �عتبر �مثا�ة دستور للمؤسسات 

�ات التي تواجه المؤسسات �شدد هذا القانون على ضرورة القضاء على كافة العق الصغیرة والمتوسطة، حیث
الصغیرة والمتوسطة ومحاولة تطو�رها وتنمیتها. كما تم إصدار في هذا اإلطار عدة قوانین تخدم تنم�ة 
وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وقد مس ذلك جانب اإلعفاءات الضر�ب�ة، ووضع القواعد والنظم 

لمؤسسات، عن طر�ق رفع مستوى التكنولوج�ا المستخدمة التي تقوم الحكومة ال�ا�ان�ة �موجبها بتشج�ع هذه ا

http://www.govonline.go.jp/eng/publicity/book/hlj/index2008.html
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في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومساعدتها على تسو�ق منتجاتها، وتشج�ع المؤسسات الكبیرة على 
 2التعامل معها وتحدیث مالها من آالت ومعدات وتنظ�م لعالقة بین أصحاب المؤسسات والعمال.

عمل من خالل أطر مؤسس�ة تقدم لها التراخ�ص وتمدها كما أن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ت
وذلك من خالل وكالة المنشآت الصغیرة والمتوسطة التا�عة لوزارة  االستشار�ة�المساعدات الفن�ة والخبرة 
، وهي الجهة المسؤولة عن تنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ال�ا�ان�ة االقتصاد والتجارة والصناعة

من الضروري تسل�ط الضوء على البرامج والس�اسات التي تقدمها الحكومة ال�ا�ان�ة والمتعلقة ولعل  3ال�ا�ان.
 �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وذلك من أجل االستفادة من تجر�ة ال�ا�ان في هذا المجال. 

أهمها  تحظى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ال�ا�ان بتعدد مصادر التمو�ل، و�تمثل: التمو�ل -1 -1-2
 4في:

 :التي تقوم بتمو�ل جزء كبیر من القروض الالزمة لتمو�ل المؤسسات الصغیرة  البنوك التجار�ة
 والمتوسطة؛

 :هناك هیئات حكوم�ة تمنح قروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ولدیها  هیئة التمو�ل الحكوم�ة
  فروع عدیدة منتشرة في مناطق مختلفة من ال�ا�ان، وهذه الهیئات هي:

Small Business Finance Corporation, Shoko Chakin Bank, National Life Finance Corporation. 
 :حیث تقــــــــــــوم بهذه الخدمة مؤسسة         نظام ضمان القروض المقدمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

Credit Guarantee Corporation  متفرقة في ال�ا�ان.فرعا منتشرة في أنحاء  52والتي تمتلك 
أنشأت ال�ا�ان نظاما خاصا �الدعم الفني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، �قوم من : الدعم الفني -2 -1-2

خالله األخصائیون بتقد�م الخدمات االستشار�ة، والذي تشرف عل�ه هیئة تنم�ة المؤسسات الصغیرة 
وتذلیل الصعو�ات التي  لى االستفسارات)، حیث یتم الرد من خاللها عJASMECوالمتوسطة ال�ا�ان�ة (

 5تواجهها هذه المؤسسات.
أعدت الحكومة ال�ا�ان�ة برامج تدر�ب�ة خاصة �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، �قوم بها : التدر�ب -1-2-3

 Institution for Small Business Management andمعهد خاص �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �سمى

Technology6�قوم بتقد�م هذا المعهد بتقد�م البرامج التال�ة: ،حیث 
 برنامج تدر�ب خاصة لرفع مستوى مدیري المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ 

 .برنامج التدر�ب الفني من أجل رفع مستوى مهارة العمال 
تهدف البرامج اإلدار�ة إلى إیجاد مناخ صحي لنمو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن : اإلدارة -1-2-4

طر�ق تحسین مجاالت اإلدارة بها، وتقد�م التكنولوج�ا الحدیثة في هذا المجال مع خدمات إرشاد�ة خاصة 
 7�اإلدارة والتمو�ل والضرائب وقوانین العمل.

توجد �ال�ا�ان هیئات حكوم�ة تشج�ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على غزو األسواق : التسو�ق -1-2-5
قامة المعارض الدول�ة ومساعدتها على تسو�ق منتجاتها، كما تقوم هذه الهیئات وذلك بإ 8الدول�ة �منتجاتها،

اتفاق�ات �مساعدة هذه األخیرة في الحصول على التكنولوج�ا المتطورة، وٕاجراء المفاوضات ن�ا�ة عنها في 
�شكل دوري التصدیر وٕاستراد المواد األول�ة ومستلزمات اإلنتاج، وفي نفس اإلطار تنشر الحكومة ال�ا�ان�ة 
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خططها �شأن مشتر�اتها من المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، كما یلزم القانون جم�ع المنظمات الحكوم�ة 
 9وش�ه الحكوم�ة بإتاحة الفرصة أمام هذه المؤسسات للحصول على العقود الحكوم�ة.

ائب بهدف تشج�ع تستعمل ال�ا�ان إجراءات متعددة تتعلق �اإلعفاء من الضر : اإلعفاءات الضر�ب�ة -1-2-6
 10المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، منها:

 اإلعفاء من ضر�بتي العمل والعقارات؛ 
 تخف�ضات على ضر��ة الدخل والضرائب على األر�اح غیر الموزعة؛ 
  نظام ضر�بي �شجع على االستثمار وٕادخال التكنولوج�ا إلى المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وٕاقامة

 ئ�ة.الصناعات في المناطق النا
تعتبر حما�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من اإلفالس أحد األهداف : الحما�ة من اإلفالس -7 -1-2

الهامة الموجهة لمساعدة وتنم�ة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث تولي الحكومة ال�ا�ان�ة أهم�ة 
حیث  11 إفالس لمشروعات أخرى. كبیرة ف�ما یخص إفالس المشار�ع المتعثرة وتأثیر ذلك على إحداث سلسلة

من  االستفادةتقوم بتطبیق هذه الس�اسة مجموعة من المؤسسات المال�ة والتأمین�ة، و�مكن للمشروع الصغیر 
هذه الخدمة عن طر�ق المساهمة �قسط تأمین یدفع شهر�ا، تقوم �موج�ه هیئة تنم�ة المؤسسات الصغیرة 

الصغیر المتعثر قبل المشروعات األخرى التي تتعامل معها، حتى والمتوسطة ال�ا�ان�ة �سداد دیون المشروع 
 ال �كون إفالس مشروع سب�ا في إفالس مشروعات أخرى.  

ونخلص من ذلك إلى أن التجر�ة ال�ا�ان�ة في مجال تنم�ة وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
من خالل تقد�م  ، وذلكدعم الدولة تعتمد �شكل أساسي علىحیث أنها تعد من التجارب العالم�ة الرائدة، 

تحتل فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  الدعم والمساندة، وتذلیل العق�ات التي تواجه هذا النوع من المؤسسات،
وما �میز أ�ضا هاته  نهضتها االقتصاد�ة،مرموقة في ال�ا�ان، حیث اعتمدت علیها الدولة في بناء مكانة 

المؤسسي للعمل، من حیث تعدد الجهات التي تعمل من أجل دعم هذا القطاع التجر�ة التنظ�م الشدید لله�كل 
 مما ساهم �شكل كبیر في ز�ادة أهم�ة هذا القطاع في االقتصاد ال�ا�اني.وتوز�ع األدوار �منتهى الدقة، 

 في مجال ترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التجر�ة الهند�ة -2

لقد�مة، حیث ارت�طت بدایتها برؤ�ة غاندي اتجاه مقاومة تعتبر التجر�ة الهند�ة من التجارب ا
البر�طاني للهند، والتي ارتكزت على فلسفة االعتماد على الذات اقتصاد�ا وز�ادة فرص التوظیف  االحتالل

الحكومة الهند�ة بدعم وتطو�ر المؤسسات  استمر اهتمامللمواطنین من خالل تبني فكرة المشار�ع الصغیرة . 
متوسطة �عد االستقالل، حیث كان غاندي یردد �استمرار مقولة االقتصادي األلماني شوماخر الصغیرة وال

« small is beautiful » 12 .أي كل ما هو صغیر جمیل 
�شكل تشج�ع وتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أحد أهم الموضوعات التي تهتم بها الحكومة 

األخیرة في تشج�ع هذا النوع من المؤسسات وتنمیتها كأحد اآلل�ات ین�ع من رغ�ة هذه  االهتمامالهند�ة، وهذا 
لمواجهة ال�طالة والفقر الس�ما وأن الهند تعد من أكبر الدول من حیث عدد السكان، فالصناعات الصغیرة 
والمتوسطة توفر أكبر عدد من فرص العمل �عد القطاع الزراعي م�اشرة، ومن هنا تحتل المؤسسات الصغیرة 

 سطة مكانة �ارزة في االقتصاد الهندي.والمتو 
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 أهم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الهندي -2-1
تن�ع القوة الدافعة لقطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من قدرته الكبیرة على خلق فرص العمل 

خالل التركیز على وتشج�ع العمل الحر، حیث نجحت الهند في تنم�ة قطاعها الصناعي وتنو�ع منتجاته من 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كث�فة العمالة، والتي ال تحتاج إلى رؤوس أموال كبیرة وهو توجه یتفق مع 

 13 .ظروف الهند، �سبب إفتقار هذا البلد إلى الموارد المال�ة إضافة إلى مشكلة الز�ادة الكبیرة في عدد السكان
كبیر في التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة فـــــــي الهــند، و�مكن  تقوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بدور حیث

 مالحظة ذلك من خالل الجدول الموالي.
 ): مكانة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الهندي.01جدول رقم (

 نس�ة المشاركة الب�ان

 ملیون مؤسسة 26 عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 %45 اعيإجمالي اإلنتاج الصن

 %40 إجمالي الصادرات الصناع�ة

 ملیون عامل56   العمالة
 �االعتماد على: �احثینمن إعداد الالمصدر: 

Sudha Venkatesh and Krishnaveni Muthiah, SMES in India : Importance and Contribution,Asian 
Journal Of Management Research, Volume 2, Issue 2, 2012, P: 794. 

 
نالحظ مدى مساهمة قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد  )01من الجدول رقم(

من  %45من المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي والتي تنتج  %95تمثل هاته المؤسسات الهندي، حیث 
 56ا تشغل حوالي من الصادرات الهند�ة، �اإلضافة إلى أنه %40الناتج الصناعي في الهند، وتمثل صادراتها 

 ملیون عامل.
وتجدر بنا اإلشارة هنا إلى نقطة مهمة، وهي ه�منة المؤسسات المصغرة على قطاع المؤسسات 

 الصغیرة والمتوسطة للهند، تلیها المؤسسات الصغیرة ثم المؤسسات المتوسطة، كما یوضحه الشكل الموالي.
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 والمتوسطة في الهند. ): تشكیلة المؤسسات الصغیرة02شكل رقم(

 
 المصدر: من إعداد ال�احثین �االعتماد على:

Ministry of Mecro, Small & Medium Enterprises, Government of India, Final report fourth all India 
census of Mecro, Small & Medium Enterprises 2006- 2007: Regestered Sector, NirmanBahavan, New 
Delhi -110108, Edition: April 2011, P: 12. 

 
الهند یتشكل �الدرجة  في *) نالحظ أن قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة02من الشكل رقم(

 4.89، تلیها المؤسسات الصغیرة بــ %94.94 األولى من المؤسسات المصغرة وذلك بنس�ة مئو�ة قدرها
ثقافة  انتشارنس�ة المؤسسات المصغرة في الهند یرجع إلى  . إن ارتفاع%0.03والمؤسسات المتوسطة بــ %

االعتماد على الذات وشیوع فكرة العمل الحر، �اإلضافة إلى أن غالب�ة هذه المؤسسات ع�ارة عــــــــن مؤسسات 
 منزل�ة وحرفیــــــة �س�طة.

 الس�اسات الحكوم�ة وخطط تقد�م الدعم والمساعدات -2-2
ي مجال تنم�ة وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، راجع �الدرجة األولى نجاح التجر�ة الهند�ة ف

 إلى إت�اع السلطات الهند�ة إلجراءات وتدابیر تشج�ع هذا القطاع، نذكر منها:
لقد قامت الهند بإنشاء مجموعة من : توفیر اله�اكل التنظ�م�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -2-2-1

 13 ولى رعا�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومن أهم هذه القنوات نذكر:القنوات التنظ�م�ة التي تت
حیث تقوم بتقد�م خدمات مختلفة منها: الق�ام �الدراسات في مجال  مؤسسة تنم�ة المشار�ع الصغیرة: -1

دة، الفن�ة للصناعات الصغیرة في مجال أسالیب اإلنتاج الجدی االستشاراتال�حوث والتسو�ق والتمو�ل، وتقد�م 
�اإلضافة إلى إعداد برامج تدر�ب�ة تهدف إلى ز�ادة المهارات الفن�ة للعمال، والق�ام �األ�حاث التي تهدف إلى 

 األمثل للموارد. االستخدامتشجع على 
لمساعدة وتنم�ة المؤسسات الصناع�ة الصغیرة  1955أنشأت عام  الهیئة القوم�ة للصناعات الصغیرة: -2

للقطاع العام تقدم خدماتها لهذه المؤسسات، مثل توفیر اآلالت والمعدات �ات�اع من خالل مشروعات تا�عة 
 .ألتأجیري نظام الشراء 

و�قوم بإعداد ونشر الب�انات  1960أنشأته الحكومة الهند�ة سنة  معهد تدر�ب خبراء التنم�ة الصناع�ة: -3
 جل الرقي بهذا القطاع إلى األفضل.والدراسات الخاصة �الصناعات الصغیرة والمتوسطة، وتدر�ب خبراء من أ
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تقوم بإنتاجها  استهالك�ةسلعة  80أصدرت الحكومة الهند�ة قرار �حما�ة : التدابیر الحمائ�ة -2-2-2
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث تضمن لها عدم المنافسة مع ك�انات أكبر منها. كما قامت �حجز أكثر 

في  14عة)، ومنه ال تستط�ع المؤسسات الكبیرة دخول مجال إنتاج أحد البنود،بنــــــد إنتاجي (سل 1200مـــــــــن 
نفس الوقت سمحت الحكومة للمؤسسات الكبیرة بإنتاج السلع المخصصة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

من منتجاتها للخارج مما �ساعد على تحسین وضع�ة المیزان التجاري، وتوفیر العملة  %50�شرط تصدیر 
 15 والتواجد في األسواق العالم�ة، مثلما �حدث في صناعة البرمج�ات.الصع�ة 

أتاحت الحكومة المجال أمام المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للحصول على التمو�ل : التمو�ل -2-2-3
 16 الالزم بنسب فائدة منخفضة للغا�ة، وذلك من أجل توفیر السیولة الالزمة لها و�آجال مختلفة.

وضعت الهند نظاما لإلعفاءات الضر�ب�ة �عتمــــــد �األساس علــــــــى العالقــة : ت الضر�ب�ةاإلعفاءا -2-2-4
من %20اإلعفاءات ورأس مال المؤسسة، حیث تمنح هذه المؤسسات خصما بـــ  العكسیـــــــة بیـــن نسبــة هـــــذه

نوات �النس�ة للمؤسسات الجدیدة س 10سنوات، و�ستمر ذلك إلى  08الدخل الخاضع للضر��ة العامة لمدة 
المنشأة في المناطق الر�ف�ة، كما تمنح إعفاءات للمؤسسات التي تستخدم التكنولوج�ا الحدیثة، وذلك من أجل 

 17 التشج�ع على استخدام هذه األخیرة.
وسطـــــة فــــــي تقـــــوم السلطات الهند�ة بتقد�م مساعدات كثیرة للمؤسسات الصغیــــــرة والمت: التسو�ق -2-2-5

مجال التسو�ق، حیث تساعدها في تسو�ق منتجاتها محل�ا مع تقد�م مختلف التسه�الت الالزمة لها من أجل 
تسو�ق منتجاتها في األسواق الدول�ة، إذ تقوم بدعم المؤسسات المصدرة وتقدم إعفاءات ضر�ب�ة على المواد 

صدرة. �اإلضافة إلى انتهاج س�اسة تفضیل شراء منتجات األول�ة المستوردة التي تدخل في إنتاج السلع الم
 18 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المعامالت الحكوم�ة والمؤسسات العامة.

حیث تعد الهند من أكبر الدول المتعاملة بنظام التعاقد الفرعي الذي یتم : برنامج التعاقد الفرعي -2-2-6
 19 د األشكال التال�ة:بین المؤسسات الكبیرة والصغیرة و�أخذ أح

 یتم التعاقد ف�ه بین المؤسسات الصغیرة والكبیرة داخل الدولة؛ الشكل األول: 
 : یتم التعاقد ف�ه بین المؤسسات الصغیرة �الداخل والمؤسسات الكبیرة �الخارج.الشكل الثاني 

لتي تحتاجها في و�هدف هذا التعاقد إلى حصول المؤسسات الكبیرة على األجزاء والمكونات المختلفة ا
عمل�ة التصن�ع بتكالیف إنتاج�ة منخفضة، في حین تحصل المؤسسات الصغیرة على التسه�الت الفن�ة والمواد 

 الخام، وتضمن تصر�ف منتجاتها.
وعل�ه فإن التجر�ة الهند�ة كدولة آخذة في النمو تعتبر �مثا�ة خبرة في مجال تنم�ة وتطو�ر 

تي �مكن اإلقتداء بها الس�ما في الدول النام�ة من أجل خلق ك�ان متكامل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وال
ومتناسق من المؤسسات الصغیرة الكث�فة العمالة، وما �مّیز التجر�ة الهند�ة أنها ل�ست ولیدة س�اسة جدیدة 

لجیدة ولكنها تت�ع منذ اإلحتالل البر�طاني وفق توجهات غاندي، كما تتمیز الحكومة الهند�ة �المعرفة ا
�ظروف الدولة والسوق والمجتمع والدراسة المتأن�ة لها، ومنها قامت بوضع الس�اسات والتشر�عات التي 
تتناسب مع طب�عة الشعب الهندي، والتي تعمل على تشج�ع العمل في هذا القطاع وفي نفس الوقت تتحكم 

 وتحمي حقوق العاملین ف�ه.
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 التجر�ة المصر�ة -3
في مجال تنم�ة وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من أنجح التجارب تعتبر التجر�ة المصر�ة 

�المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مصر أص�ح ضرورة  االهتمامالعر��ة �الرغم من حداثتها نسب�ا، إذ أن 
 ملحة خاصة لما حققته هذه المؤسسات في العدید من دول العالم.

 االقتصاد المصري  أهم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في -3-1
تشیر اإلحصائ�ات المستقاة من وزارة االقتصاد المصر�ة أن عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

من الق�مة %80من القوى العاملة، كما تنتج %66من مجموع المؤسسات، و�غطي ما نسبته %90�مثل 
فقد بلغ مجموع  2005حد لسنة الصناع�ة في الدخل الوطني، وت�عا لب�انات التقر�ر االقتصادي العر�ي المو 

من الناتج المحلي، و�لغت نس�ة مساهمة %24.8مل�ار دوالر بنس�ة  23اإلنتاج الصناعي في مصر حوالي 
، أما ف�ما یتعلق �الصادرات فقد بلغت مساهمة هذه %40المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في هذا الناتج بــ 

من مجموع  %16صناعي، في حین قّدرت وارداتها بــ من مجموع صادرات القطاع ال%40.6المؤسسات بــ 
 20 الواردات.

II-4-3-2- الس�اسات الحكوم�ة وخطط تقد�م الدعم والمساعدات 
ترجع نقطة البدا�ة في برنامج الحكومة المصر�ة لالهتمام �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى سنة 

وم فتتعدد البرامج والمساعدات المقدمة لقطاع ، حینما أنشأت الصندوق االجتماعي للتنم�ة. أما الی1991
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مصر، و�مكن ذكرها على النحو التالي:

تقدم �عض الهیئات ذات الصلة �المؤسسات الصغیرة : المساعدات المقدمة في مجال التمو�ل -3-2-1
 والمتوسطة عددا من المساعدات في مجال التمو�ل، ونذكر منها:

و�هدف إلى تنم�ة وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات الحرف�ة  نك التنم�ة الصناع�ة:ب -1
في مصر، وذلك عن طر�ق مّدها �ما تحتاج إل�ه من آالت معدات �شروط م�ّسرة، كما �قوم بتقد�م التمو�ل 

ة وخاصة القطاع الخاص الالزم إلنشاء مؤسسات جدیدة، وتحسین الوحدات القائمة لكافة القطاعات الصناع�
 21 و�التحدید الصناعات الصغیرة والحرف�ة والقطاع التعاوني.

أنشأت هذه الشركة سنة  شركة ضمان مخاطر االئتمان المصرفي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة: -2
من اإلئتمان %50بنوك تجار�ة وشركة تأمین مصر�ة، وظ�فة هذه الشركة ضمان نس�ة  09�مساهمة  1989
 22 رفي الممنوح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في كافة األنشطة االقتصاد�ة.المص

�غرض المساهمة فــــــــي التنمیـــة  1991أنشأ هـــــــذا الصندوق سنـــــة  الصندوق االجتماعي للتنم�ة: -3
صالح االقتصادي االقتصاد�ة، إضافة إلى دوره كش�كة اجتماع�ة تعمل على تخفیف اآلثار السلب�ة لبرامج اإل

المصـري والحد من مشكلة ال�طالة. حیث �قدم الصندوق مجموعة من اآلل�ات المؤسس�ة الجدیدة لتفعیل دوره 
 23 الداعم للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ومن أهمها:

  برنامج حاضنات الصناع�ة وحاضنات األعمال، والعمل على توفیر المناخ المالئم لق�ام النشاط
 ي، مع تقد�م الدعم والتأهیل؛الصناعـــــ

 برنامج مركز تنم�ة األعمال الصغیرة؛ 
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  برنامج مراكز التقن�ة النوع�ة في مجاالت اقتصاد�ة متنوعة مثل صناعات األثاث والتغلیف
 والجلود...الخ؛

 .برنامج المجمعات واألح�اء الصناع�ة وذلك �اإلتفاق مع وزارة الصناعة و�نك االستثمار القومي 
II-4-3-2-2- یلعب بنك التنم�ة الصناع�ة والصندوق : المساعدات المقدمة في مجال التسو�ق

االجتماعي للتنم�ة دورا �ارزا في مجال التسو�ق للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث �شاركان بجناح خاص 
ا البنك، في المعارض واألسواق الدول�ة والمحل�ة، لعرض منتجات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي �قرضه

األسواق الخارج�ة أمامها، وٕاتاحة الفرصة ألصحابها لحضور هذه المعارض وت�ادل لتسو�ق منتجاتها وفتح 
المعلومات والخبرات واإلحاطة �أحدث ما �قدمه العلم والتكنولوج�ا. كما �قوم الصندوق االجتماعي للتنم�ة 

�ة وتعر�فهم �القواعد الثابثة، مع تدر�بهم على بتقد�م مساعدات للمصدر�ن الجدد ف�ما یخص اإلجراءات المطلو 
 24 أسالیب العرض والب�ع والتصدیر.

�ساهم الصندوق االجتماعي للتنم�ة في رفع مهارات : المساعدة المقدمة في مجال العمالة -3-2-3
التخط�ط ألصحاب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، والعمل على رفع قدراتهم التنظ�م�ة من خالل تقد�م 

 25 لمشورة لهم في هذا المجال. حیث یتولى هذا الصندوق إعداد الكوادر ال�شر�ة في ثالثة محاور هي:ا
 أصحاب المؤسسات الصغیرة والعاملون فیها والمرّوجون؛ 
  120 من أكثر مع الصندوق  یتعامل إذ الصغیرة، المشروعات عن المسؤولون  والمنظمون  المشرفون 

 ته؛مشروعا لتنفیذ وس�طة وجهة وكالة
 للمؤسسات الداعمة والخاصة العامة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات عن المسؤولة الفن�ة الخبرات 

 .والمتوسطة الصغیرة
والجدیر �الذكر أن المساعدات في مجال العمالة في مصر ال تقتصر على مجال التدر�ب فقط، وٕانما تتعدى 

ي �غطي جم�ع األحجام المختلفة للمؤسسات، في لتشمل المساعدات المقدمة في مجال التأمین االجتماعي الذ
 جم�ع المحافظات مع تعدد أنواع التأمین المقدمة لها.

على الرغم من حداثة التجر�ة المصر�ة في مجال تنم�ة وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
كما �عتبر الصندوق  وعدم وجود تقی�م شامل لها، إال أن صداها وآثارها تركت �صماتها في كافة أنحاء ال�الد،

االجتماعي للتنم�ة من التجارب الرائدة في المنطقة العر��ة لتنم�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، نظرا 
 للمساعدات الكثیرة التي �قدمها لهذه المؤسسات سواء في مجال التمو�ل والتسو�ق والعمالة.

 الخاتمة:
نم�ة وتطو�ر المؤسسات الصغیرة من خالل عرض التجارب السا�قة ل�عض الدول في مجال ت

 والمتوسطة، یتضح جل�ا الدور االستراتیجي الذي تقوم �ه هذه المؤسسات في اقتصاد�ات الدول سواء المتقدمة
 :ما یلي أو النام�ة منها، ومن الدروس التي �مكن االستفادة منها في ترق�ة هذا القطاع في �الدنا

 تحقیق في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات �أهم�ة التام اإلدراك الرسم�ة السلطات على یجب 
 واضحة رؤ�ة تبني خالل من یجب؛ كما بها اإلعتناء تم ما إذا واالجتماع�ة، االقتصاد�ة التنم�ة
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 لنمو المالئم المناخ توفیر أجل من الجید، التخط�ط على مبن�ة س�اسات ورسم القطاع هذا حول
 واالجتماع�ة؛ واالقتصاد�ة �اس�ةالس الجوانب حیث من المؤسسات من النوع هذا
 توفیر خالل من الدول، من العدید في فعالیتها أثبتت التي اآلل�ات من مجموعة على االعتماد 

 لها؛ الالزمة الحما�ة توفیر أجل من والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات حاضن تنظ�مي غطاء
 م�ّسرة؛ وط�شر  المؤسسات لهذه المالي الدعم تقدم المال�ة مؤسسات توفیر ضرورة 
 مجمعات بإنشاء مرهون  والمتوسطة الصغیرة المؤسسات إستمرار�ة أن السا�قة التجارب أثبتت لقد 

  �استقاللیتها؛ المساس دون  المؤسسات، هذه تضم صناع�ة
 األساس�ة الدافع أهم من تعتبر والتي الذاتي، العمل نحو والتوجه الم�ادرة روح تنم�ة الواجب من 

 .ؤسساتالم هذه مثل إلنشاء
 الهوامش:

1-OCDE, Rapport de phase 3 sur la mise en œuvre par le Japon de la convention de l’OCDE 
sur la lutte contre la corruption, Décembre 2011, P : 10، sur site (www.oecd.org/fr/daf/anti-

corruption/JaponPhase3FR.pdf,  le  01 / 02/ 2018 à 20:00h ). 

�عض التجارب الدول�ة في دعم وترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، دمحم راتول و�ن داود�ة وهی�ة،  -2
توسطة في الدول ، الملتقى الدولــــــي حــــول: متطل�ات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمالدروس المستفادة

 .06، ص: 2006أفر�ل  18 -17العر��ة، جامعة حسی�ة بي بوعلى، الشلف، یومي: 
، مؤتمر أسالب جدیدة لتنم�ة وتطو�ر المنشآت الصغیرة والمتوسطةإدارة ال�حوث والدراسات االقتصاد�ة،  -3

ع�ة السعود�ة الر�اض، هـ، مجلس الغرفة التجار�ة الصنا 1440الرؤ�ة المستقبل�ة لالقتصاد السعودي حتى 
 .12هـ، ص: 1423

 .12المرجع السابق، ص:  -4
 .06دمحم راتول و�ن داود�ة وهی�ة، مرجع سبق ذكره، ص:  -5
الملتقى ، المنشآت الصغیرة...الواقع والتجارب ومعط�ات والظروف الراهنةجاسر عبد الرزاق النسور،  -6

ت الصغیرة والمتوسطة في الدول العر��ة، جامعة حسی�ة بي بوعلى، الدولــــــي حــــــــول: متطل�ات تأهیل المؤسسا
 .03، ص: 2006أفر�ل  18 -17الشلف، یومي: 

 .03المرجع السابق، ص:  -7
�عض التجارب الدول�ة الناجحة في مجال تطو�ر وتنم�ة المشار�ع الصغیرة سمیر زهیر الصوص،  -8

 .22، ص: 2010وزارة االقتصاد الفلسطیني،  -نماذج �مكن االحتذاء بها في فلسطین -والمتوسطة
 معالجة في والمتوسطة الصغیرة الصناعات دورعبد العز�ز جمیل مخ�مر وأحمد عبد الفتاح عبد الحل�م،  -9

، ص: 2005 مصر، اإلدار�ة، للتنم�ة العر��ة العمل منظمة العر��ة، الدول فــــــي الش�اب بین ال�طالة مشكلة
64. 
 .04ن داود�ة وهی�ة، مرجع سبق ذكره، ص: دمحم راتول و� -10
 العر��ة المنظمة ودراسات �حوث ،العر�ي الوطن في الصغیرة المشروعات إدارةهالة دمحم لبیب عن�ة،  -11

 .232، ص: 2004 مصر، اإلدار�ة، للتنم�ة

http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/JaponPhase3FR.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/anti-corruption/JaponPhase3FR.pdf
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 .28سمیر زهیر الصوص، مرجع سبق ذكره، ص:  -12
، الملتقى مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التجارب الدول�ة فيضو نصر وعلي العب�سي،  -13

الوطني األول حول: واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جامعة الوادي، 
 .06، ص: 2013ماي  06 -05یومي: 

 المؤسسات المصغرة وهي المؤسسات التي یتشكل قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الهند من: ∗
عامل؛  49إلى  10المؤسسات الصغیرة وهي المؤسسات التي تشغل من  عمال؛ 10تشغل أقل من 

 عامل. 249إلى  50المؤسسات المتوسطة وهي المؤسسات التي توظف من 
 مؤسسة ،المحل�ة التنم�ة في ودورها والمتوسطة الصغیرة الصناعات أحمد، سید أبو عبده السید فتحي -14

 .165: ص ،2005در�ة،اإلسكن الجامعة، ش�اب
 .69عبد العز�ز جمیل مخ�مر وأحمد عبد الفتاح عبد الحل�م، مرجع سبق ذكره، ص:  -15
 .29: ص ذكره، سبق مرجع الصوص، زهیر سمیر -16
 الملتقى ،والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مجال في الدول�ة التجاربضو نصر وعلي العب�سي،  -17

 الوادي، جامعة والمتوسطة، الصغیرة المؤسسات في المالي المحاسبي ظامالن وآفاق واقع: حول األول الوطني
 .06، ص: 2013 ماي 06 -05: یومي

 .167: ص ذكره، سبق مرجع أحمد، سید أبو عبده السید فتحي -18
 .69عبد العز�ز جمیل مخ�مر وأحمد عبد الفتاح عبد الحل�م، مرجع سبق ذكره، ص:  -19
 .167: ص ذكره، سبق مرجع أحمد، سید أبو عبده السید فتحي -20
إضاءات على �عض التجارب العالم�ة في تطو�ر وترق�ة المؤسسات بوقموم دمحم ومعیزي جز�رة،  -21

، الملتقى الدولي حول: استراتیج�ات تنظ�م ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الصغیرة والمتوسطة
 .12، ص: 2012أفر�ل  19 -18الجزائر، جامعة قاصدي مر�اح، ورقلة، یومي: 

 .235: ص ذكره، سبق مرجع عن�ة، لبیب دمحم هالة -22
 .13بوقموم دمحم ومعیزي جز�رة، مرجع سبق ذكره، ص:  -23
 .77عبد العز�ز جمیل مخ�مر وأحمد عبد الفتاح عبد الحل�م، مرجع سبق ذكره، ص:  -24
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 التجر�ة ال�ا�ان�ة في دعم وتنم�ة المقاوالت الصغیرة والمتوسطة ومقومات نجاحها
 

 جامعة شلف محاضرأ أستاذ قور�ن حاج قو�در
 جامعة شلف طال�ة دكتوراه نقاز نور الهدى

 
 مقدمة:   

الصغیرة واحدة من أغنى التجارب العالم�ة،  المقاوالتتنم�ة لتجر�ة ال�ا�ان�ة في مجال إقامة و اتعتبر         
وهي �مثا�ة نموذج �مكن أن �حتذى �ه من قبل كل الدول الراغ�ة في تنم�ة اقتصاد�اتها من جهة والتغلب 

الصغیرة في  المقاوالتعلى مشاكل ال�طالة والفقر من جهة أخرى، وكانت أول خطوة لتشج�ع تنم�ة وتطو�ر 
ومنح اإلعفاءات من الضرائب والرسوم، ووضع القواعد والنظم  لهاضع تعر�ف واضح ومحدد ال�ا�ان هي و 

الصغیرة التي تعتمد �شكل أساسي على الدعم الم�اشر  المقاوالتالتي تقوم الحكومة ال�ا�ان�ة �موجبها بتشج�ع 
المشار�ع، وحمایتها  �ق�ة لهذهمن الدولة، والذي یتجلى في توفیر المساعدات الفن�ة والتمو�ل�ة واإلدار�ة والتسو 

 .1من اإلفالس �السماح لها �الحصول على قروض بدون فوائد و�دون ضمانات
 :ومن أجل االحاطة �الموضوع سنقوم بتقس�م هذه الورقة كمال یليو في هذا الورقة     

 نظري للمقاولةالطار اإل -األول المحور
 الصغیرة والمتوسطة ومقومات نجاحها. تالتجر�ة ال�ا�ان�ة في المقاوال – الثالث المحور

 
 ور األول: اإلطار النظري للمقاولةـالمح

كان االهتمام في نها�ة الحرب العالم�ة األولى منص�ا من جانب االقتصادیین وواضعي الس�اسات على 
 إستراتیج�ة دعم المشروعات الكبیرة لتحقیق االزدهار. 
اد والعاملین في مجال الصناعة لیؤكدوا دور المقاوالت ولكن مع بدا�ة الس�عینات عاد علماء االقتص

نتیجة للمزا�ا المتعددة التي تحققها مثل هذه المشروعات وذلك في مجال حل أزمة ال�طالة وفي خلق منتجات 
جدیدة وفي تقلیل تكلفة اإلنتاج للوحدة، كذلك فان المقاوالت لدیها قدرة فائقة على التأقلم ت�عا الحت�اجات 

لمتغیرة �استمرار، مما �شیر االنت�اه أن معظم اإلبداعات التكنولوج�ة الحدیثة كانت من إنتاج مؤسسات السوق ا
قادرة على التجاوب السر�ع مع البدأت صغیرة واستطاعت التغلب على روتین المؤسسات الكبیرة غیر 
ه ال یوجد تعر�ف محدد لها �مكن المتغیرات  و�الرغم من أهم�ة المقاوالت وانتشارها في دول العالم كافة إال ان

 من خالله االستدالل على هو�تها وتمییزها عن �ق�ة أنواع المشروعات (الصغیرة وحرف�ة..). 
 مفهوم المقاولة-أوالً 

المقاوالت، كغیرها من المهن، تتطور �استمرار مع تطور العلم والتكنولوج�ا. وهي مهنة ذات أسس 
التقید بهذه األسس والعمل �موجبها كي �ضمن لنفسه التقدم والنجاح وقواعد ثابتة تفرض على من �مارسها 

والر�ح الذي یبتغ�ه. والمقاوالت هي في األساس مهنة متممة ومالزمة لمهنة الهندسة لكونها الترجمة العمل�ة 
 .2والتجسید على األرض لكل األفكار الهندس�ة والمشار�ع المنوي تنفیذها
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هي ل�ست، كما �ظن ال�عض، عمل�ة مغامرة أو مجازفة غیر محسو�ة والمقاوالت علم وفن وٕادارة و 
العلم�ة  �الم�ادئالنتائج یلعب الحظ الدور األول فیها. وهي تتطلب جهدًا متواصًال وتطورًا مستمرًا والتزامًا تامًا 

م المقاول حتى تؤتي ثمارها وترد للمقاول ر�حًا ماد�ًا وسمعة معنو�ة تضاف إلى رصیده المهني. وكلما التز 
 .3العلم�ة والهندس�ة جاءت نتائج أعماله ناجحة ومرض�ة الم�ادئتطبیق 

وتعترض أعمال المقاوالت في الوقت الحاضر صعو�ات كثیرة نتیجة التقدم العلمي والفني ومتطل�ات 
المجتمع المتطورة، �اإلضافة إلى تعقیدات وسائل التمو�ل. هذه الصعو�ات تحتم الرفض المطلق العتماد 

األولى ألعمال المقاوالت حیث كان  االنطالقةنظر�ة كان �سمى "تلز�م فئات األعمال" التي كانت سائدة منذ 
صاحب المشروع �قوم �التكلیف الم�اشر لكل من النجار والحداد وال�الط والكهر�ائي الخ... ل�قوم كل من 

 .4مسبق بین مختلف الفئات واألعمالهؤالء بتنفیذ األعمال المتعلقة �عمله، دون أن �كون هناك أي تنسیق 
 أنواع المقاوالت-ثان�اً 

 �مكن تقس�م المقاوالت إلى أر�ع أصناف أساس�ة هي:      
 : 5مقاولة التكلفة المتكاملة ( تسل�م مفتاح )  -1

في هذه المقاولة یتفق المالك والمقاول على تنفیذ أحد المنشئات وأن یدفع المالك إلى المقاول مبلغًا 
ًا عند انتهائه من تنفیذ المشروع وفق الرسومات والمواصفات المتفق علیها . ومن المتعارف عل�ه أن محدد

یدفع المالك للمقاول دفعات تحت الحساب أثناء تنفیذ المشروع في فترات ثابتة وتعتمد ق�مة هذه الدفعات على 
تعد�الت غیر الجذر�ة التي تطرأ أثناء مقدار العمل المنجز وال یلتزم المالك بدفع أي م�الغ إضاف�ة نظیر ال

 .التنفیذ و�لتزم المقاول بتسل�م األعمال في حالة تسمح �استخدامها م�اشرة للغرض المنفذ من أجله 
 مقاولة تسعیر الوحدات ( مقاولة محددة الفئات والكم�ات ) :  -2

المشروع ومن الممكن أن تكون في هذا النوع یدفع المالك إلى المقاول مبلغًا محددًا لكل وحدة تنفذ من 
هذه الوحدات ألي بند في المشروع تحدد كمیته مثل أمتار مكع�ة من الحفر أو الردم أو أمتار مر�عة من 

 التبل�ط أو أطنان من حدید أو تور�د أمتار مكع�ة من الرمل أو الزلط أو أطنان من األسمنت . 
دة �مقدار یتناسب مع ق�مة العمل المنجز خالل و�قوم المالك بدفع م�الغ معینة في فترات زمن�ة محد

 و�حق للمقاول طلب تعدیل فئات البنود بنس�ة معینة.  ،تلك الفترة ووفق أسعار الوحدات المحددة في المقاولة
 مقاولة محددة الفئات :  -3

ة في هذا النوع توضع فئات لبنود محددة ولكن بدون كم�ات و�حدد لهذه المقاولة مدة معینة أو ق�م
إجمال�ة یجوز تعدیل فئاتها . وفي حالة تحدید مدة معینة تكون األسعار خاللها ملزمة لكل من المقاول 
والمالك . وهذه المقاوالت شائعة ألعمال الص�انة والترم�مات أو الستكمال أعمال أو لألعمال التي یتعذر 

 دراستها وتقد�م تصم�ماتها كاملة . 
 :  6مقاولة التكلفة واألجور -4

في هذه المقاولة یتعهد المالك بدفع تكلفة تنفیذ المشروع الحق�قة مضافًا إلیها أجر محدد أو نس�ة أر�اح 
معینة نظیر اإلشراف واإلدارة ومصار�ف المقاول األخرى مثل الرواتب واإلیجارات والضرائب وفوائد األموال 

 المستثمرة المستعملة في المشروع والتنقالت . 
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 : هناك ي تؤثر على دقة التقدیراتن العوامل التمو 
 عدم معرفة متطل�ات صاحب المشروع �شكل كامل .  -
 عدم وجود أو وضوح جداول اإلنشاء والتصم�م .  -
 عدم حصول القائمین على التقدیرات على جم�ع المتطل�ات في وقت واحد بل �شكل تدر�جي .  -
 ) .  Lump sumطرح العدید من المتطل�ات �شكل إجمالي (  -
 .لة تكییف التكلفة اإلجمال�ة لتالئم م�الغ مشار�ع سا�قة �غض النظر عن المتطل�ات الخاصةمحاو  -

 و هذا النوع ینقسم إلى ثالثة أنواع فرع�ة هي :     
 العقد الذي �عتمد على كم�ات ثابتة .  أ ـ 

 ب ـ العقد المبني على جداول كم�ات تقر�ب�ة . 
 .فات ج ـ العقد المبني على الرسومات والمواص

 7سمات المقاولة -ثالثاً 
 هناك مجموعة من السمات التي تمیز المقاولة عن �اقي المشروعات و�مكن إجمالها في:    
�غلب على أنشطتها طا�ع الفرد�ة في مجال اإلدارة والتخط�ط والتسو�ق وفي كثیر من األح�ان تكون عائل�ة -أ

 من حیث اإلدارة والعاملین . 
�مي حیث اإلدارة الم�اشرة من قبل صاحب المشروع فضال عن تخط�ط وٕادارة اإلنتاج �ساطة اله�كل التنظ-ب

 والتسو�ق والعمل�ات المال�ة. 
ال �حتاج العاملین إلى مؤهالت عال�ة للعمل في هذه المشروعات لمحدود�ة رأس المال المستثمر و�ساطة -ج

 التكنولوج�ة المستخدمة. 
السوق سواء من حیث كم�ة اإلنتاج أو نوعیته، مما �عني القدرة على  تتمتع �قدر من التكییف وفقا لظروف-د

 مواجهة الصعو�ات في أوقات األزمات االقتصاد�ة وفترات الركود. 
 فوائد ومنافع المقاوالت -ثالثا
تلعب المقاوالت دورا مهما في التنم�ة االقتصاد�ة في مختلف دول العالم سواء المتقدمة أو النام�ة، وتولي    

 وال عدیدة اهتماما خاصا بها. وف�ما یلي أهم فوائد المقاوالت:د
فضال عن تواضع مؤهالت العمالة المطلو�ة مما �عزز دورها في امتصاص ال�طالة التي  ،توفر فرص عمل-

 في األغلب تتصف بتدني مستواها التعل�مي والمهني وخاصة في البلدان النام�ة. 
الحت�اجات السوق المتغیرة، وفي إیجاد منتجات جدیدة وتقلیل تكلفة اإلنتاج قدرة المقاوالت في التأقلم ت�عا  -

 للوحدة. 
 توفیر العملة الصع�ة من خالل تعو�ض االستیراد والمساهمة في التصدیر في أح�ان كثیرة.  -
 . اس�ةاالحت�اجات األسالمساهمة في تلب�ة �عض من احت�اجات المشروعات الكبیرة سواء �المواد األول�ة أو  -
 االستفادة من الخامات التكنولوج�ة والمحل�ة. -
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أسهم الجزائر من ر العمل على إقامة مشروعات البنى التحت�ة و هذا ما نالحظه في الدول العر��ة و على  -
تعبید الطرقات، ...الخ إلى المقاولین و هذا من خالل المناقصات و  ،خالل توكیل معظم مشروعات البناء

 نون�ة.المزایدات القا
اإلسهام في تنم�ة الملك�ة الوطن�ة ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي وخلق ط�قة جدیدة من   -

رجال األعمال عن طر�ق ق�ام أفراد المجتمع �المساهمة في مشروعات اإلستثمار أو استحداث مشروعات 
 جدیدة مساندة للمشروعات اإلستثمار�ة األجنب�ة.

بین الشركات المحل�ة، وما �صاحب هذا التنافس من منافع عدیدة تتمثل في خفض  بث روح المنافسة -
 االحتكار وتحفیز الشركات على تحسین نوع�ة الخدمات والمنتجات.

 
 الصغیرة والمتوسطة ومقومات نجاحها. التجر�ة ال�ا�ان�ة في المقاوالت -المحور الثالث

 المقاوالت�ة في االقتصاد ال�ا�اني. -اوالً 
بر االقتصاد ال�ا�اني ثاني أكبر االقتصاد�ات في العالم من ناح�ة حجم الناتج المحلي اإلجمالي �عت

كما �عتبر نصیب الفرد ال�ا�اني من الناتج المحلي اإلجمالي األعلى في  ،�عد الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة
  العالم.

ن�ة حیث تعتبر الفترة بین عامي      ولقد مر االقتصاد ال�ا�اني �عدة مراحل منذ الحرب العالم�ة الثا
في حین أن الفترة الذهب�ة  ،م فترة إعادة األعمار �عد الدمار الذي خلفته الحرب العالم�ة الثان�ة1955-م1945

م حیث كان االقتصاد ال�ا�اني ینمو خاللها �معدل 1970 -م1955لالقتصاد ال�ا�اني هي الفترة بین عامي 
م فترة تأقلم �عد التغیر الكبیر 1975 -م1970. كما تعتبر الفترة بین عامي % سنو�ًا 10�صل إلى حوالي 

م وحتى الوقت الحاضر فهي فترة 1975أما الفترة منذ العام  ،الذي طرأ على أسعار البترول خالل تلك الفترة
  النمو المتوازن .

على المقاوالت              كما هو معلوم فإن ال�ا�ان قد بنت نهضتها الصناع�ة معتمدة �الدرجة األولى 
حیث أن المشروعات الكبیرة ما هي إال تجم�ع إلنتاج الصناعات الصغیرة التي تتكامل  ،والمشروعات الصغیر

وكان العتماد ال�ا�ان على  ،أفق�ا ورأس�ًا وأمام�ًا وخلف�ًا مكونه ف�ما بینها تلك المشروعات الصناع�ة العمالقة
% من عدد المشروعات وتشغل حوالي 99.7التي تمثل حوالي  و المتوسطةالصغیرة  والمنشآت المقاوالت

كقاعدة عر�ضة للتنم�ة االقتصاد�ة أن انخفضت نس�ة ال�طالة وزاد اإلنتاج وتحققت  ،% من الید العاملة70
اسب مشاركة ومساهمة األفراد واألقال�م المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي و�معدالت وتراكم لرأس المال یتن

 مع التنم�ة التي تشهدها ال�ا�ان .  
الصغیرة والمتوسطة، وفي تحر�ك النشاط  المنشآتعد ال�ا�ان واحدة من الدول الرائدة في تحفیز وت      

االقتصادي لها من خالل تنم�ة سلسلة من المشار�ع التي تدار من قبل هذه المؤسسات التي تحتل الحجم 
سسات التجار�ة في تلك الدولة. وفي إطار االهتمام الذي تبد�ه الحكومة االكبر من إجمالي المنشآت والمؤ 

الصغیرة والمتوسطة في ال�الد، فانه من األجدر بنا االستفادة من التجر�ة ال�ا�ان�ة والتجارب  المنشآتلموضوع 
ت التي األخرى للعدید من الدول، وخاصة اآلسیو�ة منها والتي نجحت في تكو�ن هذه المنظومة من المؤسسا

 .أص�حت ملجأ للكثیر من الش�اب ال�احث عن العمل وفي تشغیل الكثیر من العمالة الوطن�ة واالجنب�ة لدیها
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وكانت أول خطوة لتشج�ع تنم�ة وتطو�ر المقاوالت في ال�ا�ان هي وضع تعر�ف واضح ومحدد 
 للمقاوالت، فقد نص القانون المسمى القانون األساسي للمقاوالت.

حیث �شدد هذا القانون على ضرورة القضاء على كافة العق�ات التي  ،�مثا�ة دستور للمقاوالتوالذي �عتبر 
 تواجه المقاوالت ومحاولة تذلیلها .

) التي اعتمد علیها القانون قبل التعدیل تعتمد على محاولة ردم الفجوة  Policy Conceptوقد كانت الس�اسة (  
 -الصغیرة في بین المقاوالت الكبیرة و المقاوالت

بینما أعتمد القانون المعدل على س�اسة تطو�ر وتنم�ة قاعدة عر�ضة من المقاوالت المستقلة لتحقیق     
 التنم�ة لالقتصاد ال�ا�اني .

كما نظم القانون اإلعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة ال�ا�ان�ة     
ذلك بتوفیر اإلمكان�ات لرفع مستوى التكنولوج�ا المستخدمة في هذه المشروعات �موجبها بتشج�ع المقاوالت و 

ومعاونتها على تسو�ق منتجاتها وتشج�ع المشروعات الكبیرة على التكامل معها وتحدیث ما لدیها من آالت 
  ومعدات وتنظ�م العالقة بین أصحاب المشروعات والعمال .

مؤسس�ه تقدم لها التراخ�ص وتمدها �المساعدات الفن�ة والخبرة  كما أن المقاوالت تعمل من خالل أطر   
االستشار�ة والتمو�ل�ه وذلك من خالل وكالة المقاوالت التا�عة لوزارة االقتصاد والتجارة والصناعة  وهي الجهة 

وتنم�ة في ال�ا�ان . ومن أهم الس�اسات المال�ة واالقتصاد�ة الموجهة لتشج�ع المقاوالت المسئولة عن تنم�ة 
وتطو�ر قطاع المقاوالت في ال�ا�ان س�اسات حما�ة هذه المنشآت من اإلفالس وس�اسات إعفاءها من 

 الضرائب وس�اسات التدر�ب والتمو�ل .
 الهیئات المشرفة على المشار�ع الصغیرة والمتوسطة: -ثان�ا

لى توفیر المناخ المالئم قامت الحكومة ال�ا�ان�ة بإنشاء العدید من المؤسسات والهیئات التي تشرف ع  
 :  8لتنم�ة المشروعات الصغیرة والمتوسطة ومنها

. وتقوم 1948: وهي هیئة تا�عة لوزارة الصناعة والتجارة الدول�ة، تم إنشاؤها عام هیئة المنشآت الصغیرة -1
ف الوزارات تعمل �التعاون مع مختل االصغیرة والمتوسطة، كم المنشآتبتنفیذ س�اسات الدولة الخاصة بتنم�ة 

 منها: المنشآتالمعن�ة والهیئات األخرى على توفیر الخدمات لهذه 
 توفیر المصادر التمو�ل�ة للمنظمات والحكومات المحل�ة. -  
دعم المشروعات الجدیدة والتي تعتبرها ال�ا�ان آفاقا لصناعات جدیدة رائدة، والتي تسهم في تعز�ز حركة  -  

 التنم�ة.
 وتقوم �المهام اآلت�ة:  1967: أنشئت عام شآت الصغیرةوكالة تنم�ة المن -2
 الصغیرة.المنشآت تقد�م المساعدات لتحدیث  - 
 توفیر عدد من البرامج التدر�ب�ة المختلفة. - 
 تطو�ر التكنولوج�ا. - 
 تصح�ح األوضاع السیئة في األنشطة التجار�ة من خالل عمل�ات التعاقد من ال�اطن.  - 
 الضر�ب�ة �ما یتماشى والتطور االقتصادي الحاصل. تحدیث القوانین - 
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تقوم الغرفة التجار�ة ال�ا�ان�ة �العدید من األنشطة والخدمات �غ�ة ضمان بیئة الغرفة التجار�ة ال�ا�ان�ة:  -3
 الصغیرة والمتوسطة ومنها: المنشآتمالئمة لنمو 

رة من أجل إحداث تكامل بینهما، الصغیرة والمتوسطة والمؤسسات الكبی المنشآتضمان التنسیق بین  -
الصغیرة والمتوسطة، �اإلضافة إلى تعز�ز تنافس�ة االقتصاد المنشآت وتوفیر مح�ط یدفع إلى تنش�ط أداء 
 ال�ا�اني في مواجهة التقل�ات العالم�ة.

 توفیر كل المعلومات عن األسواق الخارج�ة الدول�ة وتعم�م نشر كل المعط�ات على التجارة الدول�ة، - 
 والمؤسسات واالستثمارات العالم�ة والش�كات التكنولوج�ة وتضعها في متناول المتعاملین ال�ا�انیین.

 الصغیرة والمتوسطة �غ�ة تحسین قدرتها اإلدار�ة والمال�ة. للمنشآتالعمل على تقد�م االستشارات  - 
 المنظمة ال�ا�ان�ة للتجارة الخارج�ة ( جترو):  -4 
كمؤسسة عامة ذات وضع  1958خاصة �التجارة الخارج�ة ال�ا�ان�ة في عام أنشئت هذه الهیئة ال 

المختلفة وتقد�م التسه�الت إلى المؤسسات �مختلف أنواعها ومن  ةخاص بهدف دعم أنشطة التصدیر ال�ا�ان�
 خدماتها:

تي یبلغ مساعدة الشركات األجنب�ة على الدخول إلى األسواق ال�ا�ان�ة من خالل فروعها في الخارج ال - 
 فرعا. 76عددها 

الق�ام ب�حوث ودراسات اقتصاد�ة إلعطاء صورة واضحة لفرص التعاون وتحسین العالقات التجار�ة بین  - 
 المؤسسات ال�ا�ان�ة والشركات األجنب�ة. 

جمع المعلومات الخاصة �التجارة الخارج�ة ومختلف منتجات المؤسسات �كل أنواعها ونشرها في دوائر  - 
 األعمال.

 �عثات في التجارة الدول�ة واالستثمار. دتقوم بتنظ�م المعارض واألسواق التجار�ة وٕا�فا - 
 شكل وحجم المنشآت الصغیرة والمتوسطة في ال�ا�ان -ثالثا
وضعت ال�ا�ان معاییر معینة لتحدید المنشآت الصغیرة والمتوسطة من حیث حجم العمالة وحجم رأس      

�صورة كبیرة في أعقاب تعرضها إلى أسوأ كارثة �شر�ة �سبب إلقاء أمیركا قنبلتین المال، وعملت على تنمیتها 
نوو�تین علیها، وتعرضها للدمار في الحرب العالم�ة الثان�ة، إال أنها تمكنت من إعادة االقتصاد ال�ا�اني إلى 

لها �معدل وصل م حیث نما االقتصاد ال�ا�اني خال1970م  1955االزدهار وخاصة خالل الفترة بین عامي 
% سنو�ًا. و�عزو نجاح تجر�ة ال�ا�ان الحدیثة إلى اعتمادها �الدرجة األولى على المشروعات  10إلى حوالي 

الصغیرة التي تحولت الحقا إلى صناعات ومشروعات كبیرة نتیجة لتجم�ع إنتاج الصناعات الصغیرة وتكاملها 
روعات صناع�ة عمالقة . فقد اعتمدت ال�ا�ان على المشروعات أفق�ا ورأس�ًا وأمام�ًا وخلف�ًا مكونة ف�ما �عد مش

% من الید العاملة،  70%، حیث تم من خاللها تشغیل أكثر من  99الصغیرة والمتوسطة بنس�ة تز�د على 
و�التالي استطاعت تخف�ض نس�ة ال�طالة لدیها وز�ادة انتاجها في جم�ع الحقول والقطاعات المهمة، في الوقت 

الصغیرة والمتوسطة على القضاء على جم�ع العق�ات التي واجهت  المنشآتلقانون الخاص بتنم�ة الذي عمل ا
تلك المنشآت وتذلیل جم�ع العق�ات والتحد�ات الماثلة أمام تلك المشار�ع. والكل �علم �أنه ال یوجد هناك 

خرى نتیجة الصغیرة والمتوسطة ما بین الدول، حیث یختلف من دولة أل للمنشآتتعر�ف خاص عام 
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للمتغیرات الكم�ة والنوع�ة لهذه المؤسسات. ففي االتحاد االورو�ي على سبیل المثال فان تعر�ف المشار�ع 
الصغیرة والمتوسطة تشمل عدد العاملین، حیث یتم اعت�ار الشركة من المشار�ع الصغیرة والمتوسطة عندما 

ملیون یورو، و أن  40ي المب�عات السنو�ة عن شخصا، وأن �قل إجمال 250�كون عدد العاملین فیها أقل من 
، �اإلضافة إلى تحقیق مبدأ االستقالل�ة. وفي أمیركا 9ملیون یورو 27ال یتجاوز إجمالي المیزان�ة العموم�ة عن

شخص، وأال تتجاوز اإلیرادات  500فإن المشار�ع الصغیرة والمتوسطة یجب أن �قل عدد العاملین فیها عن 
دوالر أمیركي، إال أن هذه المعاییر تختلف ت�عًا الختالف الصناعة. أما في ال�ا�ان  ملیون  28.5السنو�ة 

فهناك خصائص مختلفة للمشروع الصغیر والمتوسط، وتتمثل في عدد العاملین لدى المشروع. فالمشروع 
ف�ه ما  فردا، أما المشروع المتوسط فهو المشروع الذي �عمل 50الصغیر هو المشروع الذي �عمل �ه أقل من 

الصغیرة  للمنشآتشخصا. وفي السلطنة فقد وضعت وزارة التجارة والصناعة تعر�فات  99إلى  51بین 
 25) عمال، وتقل مب�عاتها السنو�ة عن 5والمتوسطة حیث تعتبر المؤسسات التي �قل عدد العمالة فیها عن (

) 9-5اوح عدد العمالة فیها ما بین (ألف ر�ال عماني �أنها مؤسسات متناه�ة الصغر. أما المؤسسات التي یتر 
ألف ر�ال عماني �أنها مؤسسات صغیرة. أما  250إلى  25عمال، وتتراوح مب�عاتها السنو�ة ما بین 

إلى  250) عامال، وتتراوح مب�عاتها السنو�ة ما بین 99-10المؤسسات التي یتراوح عدد العمالة فیها ما بین (
متوسطة . كما حددت وزارة التجارة والصناعة الخطوط التوجیه�ة ملیون ر�ال عماني �أنها مؤسسات  1.5

التال�ة لهذه المؤسسات، حیث تم تحدد مب�عات المؤسسة وفقًا آلخر حسا�ات ختام�ة مدققة إذا كانت المؤسسة 
ًا قائمة، وعلى التقدیرات األول�ة المعدة من قبل اإلدارة إذا كانت المؤسسة جدیدة . كما �حدد عدد العمال وفق

 .لسجالت القوى العاملة وعدد العاملین العمانیین المسجلین في التأمینات االجتماع�ة
 برامج دعم المقاوالت الصغیرة والمتوسطة في ال�ا�ان -را�عا

 ولعل من المناسب تسل�ط الضوء على البرامج والس�اسات التي تقدمها الحكومة ال�ا�ان�ة والمتعلقة �المقاوالت: 
 
  1963 /154القانون -1

 األساسيالقانون  1963�أهم�ة المشروعات الصغیرة فقد اصدرت عام  ال�ا�ان�ة الحكومةمانا من ا�       
لها، و یهدف الى تشج�ع نمو  والحما�ة) لتحقیق االستقرار 154للمشروعات الصغیرة والمتوسطة رقم (

 .ظله فيلها والمناخ الذى تعمل  تاحةالم اإلدار�ةتطو�ر المشروعات الصغیرة و تحسین الموارد والتسه�الت و 
الس�عینات والتسعینات والذى یهدف الى تطو�ر المشروعات الصغیرة  مرحلتي فيو قد تم تطو�ر هذا القانون 

االقتصاد  فيو تحقیق نمو متوازن  التكنولوج�ةللتوصل الى االختراعات  االبتكار�ةوالمتوسطة وز�اده قدرتها 
تشجع على تطو�ر مجاالت اعمال جدیده من  التيون على عددا من االجراءات وقد شمل هذا القان ،القومي

تبدا �مرحله  ،و تمر عمل�ه التكامل بثالث مراحل ،بین المشروعات الصغیرة والمتوسطة المعرفةخالل تكامل 
 الت�ادل بین المشروعات الصغیرة والمتوسطة اوال ثم مرحله التطو�ر ثم مرحله التسو�ق .

 52149بین الصناعات المختلفة تضم اكثر من  مت�ادلةمجموعه  1526ل�ا�ان اكثر من ا فيو یوجد 
و من خالل هذه المجموعات امكن تحدید دور رجال  ،مشروعا صغیرا موزعه على مراحل التكامل الثالث
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 الى استطالع رایهم حول الس�اسات �اإلضافةاالعمال فى تنش�ط واقامه و تطو�ر و تحدیث هذه الصناعات 
 الواجب وضعها لتحقیق مناخ افضل لتطو�ر هذه المشروعات .

 :10و ف�ما یلى نبذه عن كل مرحله
 مرحله الت�ادل : -أ

 المعرفةتسهیل لقاء و تعارف هذه المشروعات لتحقیق ت�ادل  في البدا�ةنقطه  المرحلةتعتبر هذه        
توسطة من اجل تعمیق الفهم المشترك ان تلتقى المشروعات الصغیرة والم المرحلةو�قصد بهذه  ،بینهما

الى محاوله خلق فرص لتطو�ر اعمال  �اإلضافة�العمل  المرت�طةوالمت�ادل بینهما حول عدد من القضا�ا 
 جدیده .

 مرحله التطو�ر :  -ب 
ر التطو� بإحداث المتعلقةاتخاذ القرارات  في�عد ان یتم الت�ادل بین المشروعات الصغیرة والمتوسطة تبدا      

 ،و تطو�ر تكنولوج�ا جدیده ،تطو�ر منتجات جدیده في ةمتمثل والتكنولوج�امجال االعمال  فيو تنفیذها سواء 
 تطو�ر اسواق جدیده .

 مرحله التسو�ق : -جـ 
الیها من تسو�ق المنتجات  ةحیث تتمكن المشروعات المنتم� ،جنى الثمار ةمرحل المرحلةو تمثل هذه       
 . الت�ادل ةیجتم تطو�رها نت التي

ظله المشروعات الصغیرة والمتوسطة حال�ا فى  فيو توضح هذه المراحل مدى التكامل والتعاون الذى تعمل 
والذى یتمثل فى  يواحد دعامات اقتصادها القوم ال�ا�ان�ة التجر�ةال�ا�ان والذى �عتبر من اهم اسرار نجاح 

 : ةاالحصاءات االت�
 99.5و نس�ه  ،عدد المشروعات إجمالي% من 99لصغیرة والمتوسطة عدد المشروعات ا إجماليبلغ    -

 مجال التصن�ع . في العاملةالمشروعات  إجمالي% من 
المختلفة حیث توفر فرص  األنشطةالمشروعات الصغیرة والمتوسطة حسب مجاالت  فيعدد العاملین    -

 مجال التصن�ع . فيین % للعامل74المختلفة و ل  األنشطةمجال  في% من العاملین 80عمل ل 
 % .55بنس�ه  الصناعيصادرات القطاع  في المساهمة    -
تكلفه  فيعلى الصناعات الصغیرة اكثر تخصصا لتحقیق مز�د من الوفرات  الكبیرةاعتماد الصناعات    -

صناعه  في% 85والى  الجاهزةصناعه المنسوجات والمال�س  في% 91الى  النس�ةاالنتاج حیث بلغت 
 . الكهر�ائ�ةصناعه االدوات  في% 87والى  اآلالتصناعه  في% 88ات والى الس�ار 

صناعات التعدین والنقل واالنشاءات والمشروعات  في نال�ا�ا فيتتمثل المشروعات الصغیرة والمتوسطة   -
ظله المشروعات  فيو یتسم المناخ الذى تعمل  ،والتجزئة الجملةتجاره  في المتمثلة والخدم�ة التجار�ة

احداث هذا المناخ من  فيحیث تتفاعل عده عوامل معا  ،اإلیجابيال�ا�ان �المناخ  فيالصغیرة والمتوسطة 
اص�حت المشروعات الصغیرة والمتوسطة احد  و�التاليصالحه ومشجعه لهذه المشروعات  بیئةاجل ایجاد 

 .ال�ا�انياالقتصاد  في األساس�ةاهم الدعامات 
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  :التمو�ل-2 
  :11قاولة في ال�ا�ان بتعدد مصادر التمو�ل و�تمثل أهمها ف�ما یليتحظى الم     
 البنوك التجار�ة : التي تقوم بتمو�ل جزء كبیر من القروض الالزمة للمقاوالت. -
فرعا.  53وهي تا�عة للدولة تتكون من  1953هیئة تمو�ل الصناعات الصغیرة والمتوسطة أنشئت سنة  -

الصغیرة والمتوسطة حیث تمنح قروض التجهیز والتسییر  آتللمنشوتقوم بتنفیذ س�اسة االقتراض 
 طو�لة األجل. 

فرعا �ال�ا�ان، وهو ما  52الصغیرة والمتوسطة، وتمتلك  للمنشآتنظام ضمان القروض المقدمة  - -
الصغیرة من المؤسسات التمو�ل�ة. حیث تقوم �ضمان المنشآت المنشآت سهل عمل�ة التمو�ل لهذه 

دى هیئات التمو�ل التي تمول الصناعات، كما تقوم بإجراء دراسات الجدوى الصغیرة والمتوسطة ل
 للمنشآت التي تطلب التمو�ل. 

 52والتي تمتلك  ،Credit Guarantee Corporationنظام ضمان القروض المقدمة للمقاوالت وتقوم �ه   -
 فرعًا منتشرة في أنحاء متفرقة من ال�ا�ان .

) عامل. حیث بدأ هذا 5و2یرة، التي یتراوح عددها عمالها بین (الصغ للمنشآتوضع نظام تمو�ل  - -
ملیون ین �ا�اني. كما  3,5و�تضمن وضع حدود تمو�ل�ة للمشروع الصغیر إلى  1973سنة  12النظام

تصل مدة سداد القرض إلى أر�ع سنوات إذا استخدم هذا القرض لشراء اآلالت والمعدات، كما �مكن 
 .%7تخف�ض نس�ة الفائدة إلى 

 ضمان حصول المقاولون على مستحقاتهم المل�ة في األوقات المحددة . -
اإلعفاء من الضرائب: اتخذت الحكومة ال�ا�ان�ة إلى جانب الدعم التمو�لي نظام ضر�بي �شجع  - -

على إقامة المنشآت الصغیرة والمتوسطة خاصة في المناطق النائ�ة من خالل اإلعفاءات الضر�ب�ة 
 منها:

 عات من ضر��ة العمل، وضر��ة العقارات.* إعفاء الصنا  -
 * تخف�ض الضر��ة على األر�اح غیر الموزعة.  -
 * تخف�ض ضر��ة الدخل.  -
والشك �أنه من خالل هذا النظام أص�حت عمل�ة تمو�ل المقاوالت من مؤسسات التمو�ل عمل�ه سهلة    

 وم�سرة.
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 : الدعم الفني -3
ت �قوم من خالله األخصائیون بتقد�م الخدمات اإلرشاد�ة أنشئ نظام خاص �الدعم الفني للمقاوال      

 ولعل من أهم خدماتها: والذي تشرف عل�ه هیئة تنم�ة المقاوالت ال�ا�ان�ة
 الرد على استفسارات المقاولین. -
 دراسة الوضع القائم للمقاوالت والتغلب على العق�ات التي تواجهها . -
 قد�م اإلرشادات الخاصة بذلك .وت المشار�عدراسة المواقع المناس�ة إلنشاء  -

�قدم ، أعدت الحكومة ال�ا�ان�ة برامج تدر�ب�ة خاصة �المقاوالت �قوم بها معهد خاصالتدر�ب :  -4
  المعهد البرامج التال�ة :

 وذلك نظرًا النخفاض مستوى الوعي اإلداري لدى المسئولین عن المقاوالت . ،برنامج تدر�ب المدیر�ن -
 حیث �قوم المعهد بتقد�م برامج فن�ة لرفع مستوى مهارة العامل . ،برنامج التدر�ب الفني -

تهدف البرامج اإلدار�ة إلى إیجاد مناخ صحي لنمو المقاوالت عن طر�ق تحسین مجاالت اإلدارة :  -5
اإلدارة بها وتقد�م التكنولوج�ا الحدیثة في هذا المجال وتقد�م خدمات إرشاد�ة تتعلق �اإلدارة والتمو�ل 

 ئب وقوانین العمل.والضرا
: یوجد في ال�ا�ان هیئات حكوم�ة تعمل على تشج�ع المقاوالت على غزو األسواق الدول�ة  التسو�ق-6

�منتجاتها وذلك بإقامة المعارض الدول�ة لمنتجات هذه المشروعات ومساعدتها في الحصول على التكنولوج�ا 
صدیر واستیراد المواد الخام ومستلزمات اإلنتاج . وفي المتطورة وٕاجراء المفاوضات ن�ا�ة عنها في اتفاق�ات الت

كما یلزم القانون  ،نفس اإلطار تنشر الحكومة ال�ا�ان�ة �شكل دوري خططها �شأن مشتر�اتها من المقاوالت
 جم�ع المنظمات الحكوم�ة وش�ه الحكوم�ة بإتاحة الفرصة للمقاوالت للحصول على العقود الحكوم�ة .

اتخذت الحكومة ال�ا�ان�ة إجراءات متعددة تتعلق �اإلعفاء من الضرائب لتشج�ع ئب: اإلعفاء من الضرا -7
 لعل من أهمها : ،المقاوالت

 اإلعفاء من ضر��ة العمل. -
 اإلعفاء من ضر��ة العقارات. -
 تخف�ض على ضر��ة الدخل. -
 تخف�ض الضرائب على األر�اح غیر الموزعة. -
 تكنولوج�ا الحدیثة في المقاوالت.نظام ضر�بي �شجع على االستثمار في إدخال ال -
 نظام ضر�بي �شجع إقامة الصناعات الصغیرة في المناطق النائ�ة . -

 الحما�ة من اإلفالس : -8
تعتبر س�اسة الحما�ة من اإلفالس إحدى الس�اسات الهامة الموجهة لتشج�ع وتنم�ة المقاوالت، حیث تقوم      

و�مكن للمشروع الصغیر االنضمام لهذه  ،ال�ة والتأمین�ةبتطبیق هذه الس�اسة مجموعة من المؤسسات الم
 )الخدمة عن طر�ق مساهمته �قسط تأمیني یدفع شهر�ًا تقوم �موج�ه هیئة تنم�ة المقاوالت ال�ا�ان�ة  

JASMEC)   سداد دیون المشروع الصغیر المتعثر قبل المقاوالت األخرى التي یتعامل معها، حتى ال �كون�
 ًا في إفالس مشروعات أخرى . إفالس المشروع سب�
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فرعا منتشرا في مناطق مختلفة من ال�ا�ان، و یبین هذا النظام  52و �ملك  نظام ضمان القروض: -9 •
حرص الحكومة ال�ا�ان�ة على توفیر التمو�ل الالزم للمنشآت الصغیرة و المتوسطة، و�قوم هذا النظام على 

التمو�ل التي تمولها، كما تقوم بإجراء دراسات  تئاأساس ضمان المنشآت الصغیرة و المتوسطة لدى هی
الجدوى للمؤسسات الطال�ة للتمو�ل، و�مقتضى هذا النظام فإن هذه الهیئات تقوم بـالسداد ن�ا�ة عن المنشآت 
الصغیرة و المتوسطة على إن تحصل على ما دفعته من المؤسسات عندما تسمح أوضاعها المال�ة بذلك، 

بإجراء دراسات لمعرفة أس�اب تعثر المنشآت الصغیرة و المتوسطة، و تحصل على كما تقوم هذه الهیئة 
دعم حكومي لتتمكن من لعب دورها، كما توجد هیئة حكوم�ة مملوكة �الكامل للحكومة ال�ا�ان�ة أنشئت سنة 

من الخسائر المضمونة في حالة عجز  %70و تدفع لها  CGC'sتعید التأمین على شركات الضمان  1957
 .13مؤسسات المقترضة على السدادال
 التعاون�ة:نظام الشركات  -10

وهي شركات مملوكة �الكامل ألصحاب المقاوالت وتعمل في مجال شراء الخامات ومستلزمات اإلنتاج         
 وفي مجال تسو�ق المنتجات والتوز�ع والنقل ونقل التكنولوج�ا وفي مجاالت أخرى.

 الخاتمة :
الصغیرة والمتوسطة، وفي تحر�ك النشاط  المنشآتة من الدول الرائدة في تحفیز تعد ال�ا�ان واحد    

التي تحتل الحجم االكبر  المنشآتاالقتصادي لها من خالل تنم�ة سلسلة من المشار�ع التي تدار من قبل هذه 
مة لموضوع من إجمالي المنشآت والمؤسسات التجار�ة في تلك الدولة. وفي إطار االهتمام الذي تبد�ه الحكو 

الصغیرة والمتوسطة في ال�الد، فانه من األجدر بنا االستفادة من التجر�ة ال�ا�ان�ة والتجارب األخرى  المنشآت
التي أص�حت  المنشآتللعدید من الدول، وخاصة اآلسیو�ة منها والتي نجحت في تكو�ن هذه المنظومة من 

 .ثیر من العمالة الوطن�ة واالجنب�ة لدیهاملجأ للكثیر من الش�اب ال�احث عن العمل وفي تشغیل الك
 :وتتلخص التجر�ة ال�ا�ان�ة في دعم المشار�ع الصغیرة في عدد من المحاور منها        

 .وجود قوانین خاصة في تعر�ف المشار�ع الصغیرة والمتوسطة بناء على عدد العاملین فیها -
 .المنشآتوجود نظام خاص بتمو�ل تلك   -
 .رض �سهل على البنوك والهیئات التمو�ل�ة تمو�ل المشار�ع �كل سهولةنظام ضمان للق -
 .توفیر برنامج تدر�ب اداري وفني  -

بجانب أنها تتمیز بوجود هیئة خاصة للدعم الفني لدیها تجیب من خاللها عن جم�ع استفسارات اصحاب  -
 .المشار�ع الصغیرة وتقد�م الدراسات والمعلومات الالزمة
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: و المراجع الهوامش
 

، را�ط التجارب الدول�ة في "المشروعات الصغیرة".. سنغافورة وال�ا�ان والصین عمالقة االقتصاد اآلسیوي  1
 الكتروني:

http://gate.ahram.org.eg/News/853024.aspx 
 
 . 144، ص:2003، المقاولة علم و فن وٕادارة، الشركة العالم�ة للكتاب، الط�عة األولى �حیى مز�ودي 2
 ، مرجع سبق ذكره�حیى مز�ودي 3
 :موقع إلكتروني  علم وفن وٕادارةالمقاوالت  4

http://www.adabwafan.com/display/product.asp?id=52917 
 ، موقع إلكتروني :أنواع المقاوالت اإلنشائ�ة  5

http://64.233.183.104/search?q=cache:8NBchhfbR-IJ:www.urar.org.sa/ibda/mahawer7-
3.html+%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82
%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA&hl=fr&ct=clnk&cd=1  

 ، موقع إلكتروني سبق ذكره. أنواع المقاوالت اإلنشائ�ة  6
 . 2004مجلس االنماء واالعمار مشروع التنم�ة االجتماع�ة، المشار�ع الصغیرة السر�عة التنفیذ،  7

www.Cdr.gov.Ib/cdp/cdpbrochure.doc.   
 
السعید دراجي، مداخلة �عنوان: "التجر�ة ال�ا�ان�ة في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والدروس المستقاة  8

منها للجزائر" في الملتقى الدولي حول: مداخلة للمشاركة في الملتقى الوطني حول استراتیج�ة التنظ�م ومرافقة 
 2012/ أفر�ل 19سات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة ورقلة یومي: /المؤس

 ، را�ط الكتروني:التجر�ة ال�ا�ان�ة في دعم وتنم�ة المنشآت الصغیرة والمتوسطة9
 http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=620669&date=31122015 

�ه الناجحة فى مجال تنم�ة و تطو�ر الصناعات الصغیرة �عض التجارب الدول, (  "2010سمیر زهیر ، ( 10
 .131وزاره االقتصاد الوطنى الس�اسات والتحلیل واالحصاء ، الجزائر ، ص .  "  ,والمتوسطة

حسین عبد المطلب األسرج، مستقبل المشروعات الصغیرة في مصر، مؤسسة النشر حسین عبد المطلب  11
 .17، ص 2006األسرج، مصر

جي، مداخلة �عنوان: "التجر�ة ال�ا�ان�ة في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والدروس المستقاة السعید درا 12
 منها للجزائر" رجع سبق ذكره.

د.بوقموم دمحم &أ. معیزي جز�رةظ، إضاءات على �عض التجارب العالم�ة في تطو�ر وترق�ة المؤسسات  13
 جامعة قالمة   -التسییرالصغیرة والمتوسطة، كل�ة العلوم االقتصاد�ة وعلوم 

 
 
 

http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=22893
http://www.adabwafan.com/browse/entity.asp?id=22893
http://www.adabwafan.com/display/product.asp?id=52917
http://www.adabwafan.com/display/product.asp?id=52917
http://64.233.183.104/search?q=cache:8NBchhfbR-IJ:www.urar.org.sa/ibda/mahawer7-3.html+%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA&hl=fr&ct=clnk&cd=1
http://64.233.183.104/search?q=cache:8NBchhfbR-IJ:www.urar.org.sa/ibda/mahawer7-3.html+%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA&hl=fr&ct=clnk&cd=1
http://64.233.183.104/search?q=cache:8NBchhfbR-IJ:www.urar.org.sa/ibda/mahawer7-3.html+%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA&hl=fr&ct=clnk&cd=1
http://64.233.183.104/search?q=cache:8NBchhfbR-IJ:www.urar.org.sa/ibda/mahawer7-3.html+%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA&hl=fr&ct=clnk&cd=1
http://www.cdr.gov.ib/cdp/cdpbrochure.doc
http://www.cdr.gov.ib/cdp/cdpbrochure.doc
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 الدعم المالي للمقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 السعودي) تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة برنامج كفالة(دراسة حالة: 

 
 جامعة سك�كدة أستاذة محاضرة خدیجة عرقوب

 جامعة  البو�رة أستاذة مساعدة رندة سعدي
 

ن كل عمل�ة اقتصاد�ة ال �مكن لها النجاح والتطور یدرك الجم�ع أن كل نشاط اقتصادي أو أمقدمة: 
واإلستمرار ما لم تلق الدعم الكافي والمناسب من عدة أطراف، وهذا هو حال المشار�ع المقاوالت�ة والمؤسسات 
الصغیرة والمتوسطة، هذه األخیرة التي تواجه تحد�ات عدیدة قبل اإلنطالق وعند التأس�س وحتى عند الرغ�ة 

لعل أهم تحد لها هو معضلة الحصول على التمو�ل المناسب. فالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التوسع. و 
ورغم أهمیتها اإلقتصاد�ة واإلجتماع�ة والدور الذي تلع�ه في النهوض �اقتصاد�ات الدول، ما زالت تتطلع 

الل تسخیر للمز�د من الدعم المالي من مختلف الجهات داخل الدولة وخصوصا الجهات الحكوم�ة، من خ
جملة من البرامج المال�ة، التي ت�سر لمشار�ع المقاوالت�ة مهما كان حجمها ومهما كان نشاطها، الحصول على 

 كفایتها من األموال، لتحقیق أهدافها الحال�ة والمستقبل�ة.
�مكن  فالدعم المالي ضروري جدا للنهوض �المشار�ع المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، و�دونه ال

لها أن تتطور وتتوسع وتقدم لنا الق�م المضافة التي تساهم في بناء اقتصاد الدولة. و�جب أن یتمحور الدعم 
المالي حول تقل�ص وتخفیف العراقیل التي تواجهها هذه المؤسسات؛ كمشكلة الضمانات التي تطلبها البنوك 

ئدة على القروض) ومشكلة تعدد وتعقد اإلجراءات من أجل تقد�م التمو�ل، ومشكلة ارتفاع التكالیف (أسعار الفا
اإلدار�ة، ومشكلة صعو�ة الوصول إلى مؤسسات التمو�ل... وغیرها. فمعالجة هذه المشاكل �الدرجة األولى 
تعتبر الدعم األول الذي تتنظره هذه المؤسسات. اضافة إلى العمل على التنو�ع في المنتجات المال�ة التي 

ات الصغیرة والمتوسطة وهذا عن طر�ق اإلبتكار، الذي �حسن من الخدمات تلبي احت�اجات المؤسس
والمنتجات القد�مة، و�قدم منتجات جدیدة أفضل كفاءة وأقل تكلفة ومخاطرة. و�هذا تستط�ع المشار�ع المقاوالت�ة 

 والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تجاوز عراقیلها المال�ة وتحقیق ما تصبو إل�ه.
ما مدى حاجة المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة مما سبق �مكن طرح السؤال التالي:  اشكال�ة الدراسة:

 والمتوسطة للدعم المالي؟ 
تحتاج المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة للدعم المالي بنس�ة مرتفعة نظرا للعراقیل فرض�ة الدراسة: 

 المال�ة التي تواجهها هذه المؤسسات. 
وفرضیتها، اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي  أجل اإلجا�ة عن اشكال�ة الدراسةمن منهج�ة الدراسة: 

لجمع المعلومات وتنظ�مها وتحلیلها، للوصول للنتائج المطلو�ة. وقد اعتمدنا على أداة دراسة حالة في الجانب 
 التطب�قي لتحقیق أهداف هذه الدراسة.

دعم الجانب ال�حثي في مجال المقاوالت�ة والمؤسسات  تتمثل أهم�ة الدراسة فيأهم�ة وأهداف الدراسة: 
الصغیرة والمتوسطة، من خالل توض�ح ضرورة بذل المز�د من اإلهتمام بهذه المؤسسات خصوصا من قبل 
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الجهات الحكوم�ة، أین �مكن مالحظة هذا اإلهتمام من خالل سن القوانین ووضع البرامج الداعمة لها والتي 
بها. وتهدف الدراسة إلى التركیز على جانب الدعم المالي على اعت�اره جانب مهم تهدف لتطو�رها والرقي 

 �النس�ة للمقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وذلك من خالل:
ابراز مختلف التحد�ات التي تواجهها المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وخصوصا التحد�ات  −

 المال�ة؛ 
دول�ة الناجحة في مجال الدعم المالي المشار�ع المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة توض�ح �عض التجارب ال −

 والمتوسطة، كبرنامج كفالة السعودي والذي تم اتخاذه كدراسة حالة؛ 

الخروج بنتائج ودروس �مكن اإلستفادة منها في مجال النهوض �المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة  −
 والمتوسطة.

  م الدراسة إلى ثالث محاور كمایلي:تم تقس�محاور الدراسة: 
 المحور األول/ ماه�ة المقاوالت�ة؛ −

 والتطو�ر؛ للدعم والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات المقاوالت�ة حاجة/ الثاني المحور −

 .السعودي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمو�ل كفالة برنامج: حالة دراسة/ الثالث المحور −
 

 ة: المحور األول/ ماه�ة المقاوالت�

قبل أن نتطرق لمفهوم المقاوالت�ة، سنوضح مفهوم مفهوم المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:  .1
 أي أن "،هو شخص حساس للفرص" تي:المقاوالأن  KIRZNERالمقاوالتي أو الر�ادي، حیث یرى 

األساس�ة تتمثل في إعادة حالة التوازن �استغالل الفرص الناتجة عن اختالالته فالخاص�ة  مهمته
حس�ه تتمثل في إدراكه لوجود فرص مر�حة معرفة �الفرق بین أسعار المدخالت وأسعار  تيللمقاوال

 1المخرجات.

الشخص ": على أنه (Merriam – Webster’s)في قاموس (الر�ادي) كما عرف الشخص المقاوالتي 
  2."الذي �ستط�ع تنظ�م وٕادارة المخاطر في األعمال

شخص ممیز، یختلف عن اآلخر�ن �قدرته على تمییز واقتناص الفرص اإلستثمار�ة، فالمقاوالتي اذن هو 
وتنظ�مها وٕادارتها رغم المخاطر التي تواجهه، وذلك من أجل تحقیق طموحاته وأهدافه. ومن هنا جاء 

 مصطلح المقاوالت�ة الذي تعددت مفاه�مه وتعر�فاته والتي اخترنا من بینها مایلي:  
 اآلل�ات تنظ�م وٕاعادة تنظ�م اإلبتكار، نحو السعي في یتمثل السلوك من : "نوع�أنهاعرفت المقاوالت�ة  −

 إنه. الفشل وقبول المخاطرة تحمل مع معینة، وحاالت موارد استغالل أجل من واإلجتماع�ة اإلقتصاد�ة
 مع الضروري، والعمل الوقت بتخص�ص ق�مة، على والحصول مختلف ما شيء خلق على �عمل مسار

                                                            
: تخصص الماجستیر، شهادة لنیل مكملة مذكرة ،"2009-2000 وآفاقها الجزائر في المقاوالت�ة واقع دراسة" د�اح، ناد�ة 1

 .18: ص ،2012-2011 03 الجزائر جامعة أعمال، رةإدا
 .92: ، ص2011، 1، دار المسیرة للنشر والتوز�ع والط�اعة، عمان األردن، ط"اإلبداع اإلداري " السكارنه، خلف �الل 2
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 مالي رضا شكل في نتائج على والحصول لذلك، المصاح�ة واإلجتماع�ة النفس�ة المال�ة، األخطار تحمل
 1".وشخصي

الفعل الذي �قوم �ه المقاول والذي ینفذ في س�اقات مختلفة و�أشكال متنوعة و�مكن " أنها:عرفت أ�ضا � −
ارة عن تطو�ر مؤسسة أن تكون ع�ارة عن إنشاء مؤسسة جدیدة �شكل قانوني، كما �مكن أن تكون ع�

Fقائمة بذاتها."

2 

"مجموعة من المراحل المتعاق�ة تبدأ �امتالك الشخص لمیول مقاوالت�ة إلى غا�ة  هي ع�ارة عن:كذلك  −
تبني السلوك المقاوالتي، و�توسط هذه المراحل مرحلة اتخاذ قرار الدخول لمجال المقاولة وهذا األخیر 

الذي �عرف على أنه إرادة  فرد�ة أو استعداد فكري یتحول إلى تس�قه مرحلة تسمى �التوجه المقاوالتي 
Fانشاء مؤسسة وذلك في ظل ظروف معینة."

3 

فالمقاوالت�ة اذن تقوم على انشاء مؤسسات جدیدة أو تطو�ر مؤسسات قائمة بذاتها، لتقد�م الجدید والمختلف 
لتي تواجه تأس�س مثل هذه المؤسسات، عن طر�ق تبني اإلبتكار واإلبداع، وتحدي امكان�ات الفشل والعراقیل ا

بروح م�ادرة ومخاطرة، لها أهداف واضحة، مع تسخیر الوقت والجهد الالزمین لضمان سیرورة متواصلة 
 لمختلف نشاطات المشار�ع المقاوالت�ة التي تتخذ عدة أشكال وأنماط وأحجام مختلفة.

البنك الدولي رة أو متوسطة، وقد استخدم المشار�ع المقاوالت�ة قد تكون مؤسسات مصغرة أو صغیحیث أن 
ثالث معاییر كم�ة للتفر�ق بین نوع وحجم هذه المؤسسات. وهذه المعاییر هي: عدد الموظفین، مجموع 

المؤسسة علیها أن تستوفي المع�ار الكمي فاألصول �الدوالر األمر�كي، والمب�عات السنو�ة �الدوالر األمر�كي. 
احد على األقل، لیتم تصن�فها على أساس مؤسسة مصغرة، مؤسسة صغیرة، أو عدد الموظفین ومع�ار مالي و 

 وذلك كمایلي:  .مؤسسة متوسطة
 معاییر تصنیف البنك الدولي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ):01الجدول رقم (

 مجموع المب�عات السنو�ة   مجموع األصول عدد الموظفین )2/3معاییر المؤسسة (

   ; 000 000 3$ <   300 ≥ ; 50< المتوسطة
 ≤ $ 15 000 000    

> $3 000 000 ;        
 ≤ $ 15 000 000     

    ; 000 00 1$ <   50 ≥ ; 10< الصغیرة 
 ≤ $3 000 000     

> $1 00 000 ;    
 ≤ $3 000 000    

     000 00 1$ ≥     000 00 1$ ≥       10> المصغرة 

 Gentrit Berisha, Justina Shiroka Pula, "Defining Small and Medium Enterprises: a critical المصدر:
review, Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, IIPCCL Publishing, 

Tirana-Albania, Vol 1 No 1, March 2015, p: 19. 

                                                            
1 Mory siomy, "développement des compétences des leaders en promotion de la culture 

entrepreneuriale et de l'entrepreneurship: le cas de rendez vous entrepreneuriat de la francophone", 
Thèse pour l'obtention de philosophie doctorat (ph.D.), Université Laval, Québec, octobre, 2007, p : 90.  

المسارات  -غیرة والمتوسطة الجزائر�ةالمقاولة كخ�ار فعال لنجاح المؤسسات الصحسین بن الطاهر، خذري توفیق، " 2
"، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في -والمحددات

 .04، جامعة الوادي، ص:2013ماي  06-05الجزائر، یومي 
 .60، ص: 2010 ،08"، مجلة ال�احث، العددئرالتوجه المقاوالتي للمرأة في الجزاقر�شي یوسف، سالمي منیرة، " 3

 أو

 أو

 أو
 أو
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لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة رقم ي القانون التوجیهي جاء ففقد  أما �النس�ة للمشرع الجزائري:
منه تعر�ف المؤسسة  05، المادة 2017ینایر 10ـ الموافق لــهــ1438ر��ع الثاني  11، المؤرخ في17-02

الصغیرة والمتوسطة كمایلي: "تعرف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة مهما كانت طب�عتها القانون�ة، �أنها مؤسسة 
 لسلع و/أو الخدمات:إنتاج ا

 .شخصا )250( وخمسین مائتین إلى )1( واحد من تشغل −
 السنو�ة حصیلتها مجموع یتجاوز ال أو جزائري، دینار مالییر )4( أر�عة السنوي  أعمالها رقم یتجاوز ال −

F".جزائري  دینار )1(مل�ار

1 

 
والمؤسسات  والت�ةتتمثل مجمل خصائص المقا :والمتوسطة الصغیرة والمؤسسات المقاوالت�ة خصائص .2

 F2:مایليف� الصغیرة والمتوسطة
و�رغبون في اإلشراف الم�اشر  رأسمال معقول، األمر الذي یجلب األفراد الذین �میلون لإلبداع واإلبتكار −

 ؛على أموالهم
الملك�ة الفرد�ة أو العائل�ة أو الشراكة المحدودة فكلما كان رأس المال منخفضا كلما كان بإمكان الشخص  −

 ؛ك مشروع یتماشى مع قدراتهامتال
الجمع بین اإلدارة والملك�ة حیث صاحب أو أصحاب المشروع غال�ا ما �كون مدیره ومن ثم التمتع  -

 ستقالل�ة في األداء؛�اإل

الق�ادة واإلدارة والوضوح في و  ،قلة التدرج الوظ�في �اعت�ار قلة عدد العاملین وسهولة اتخاذ القرارات -
 و�ساطة األسس والس�اسات التي تحكم عمل المشروعات؛ ،عاملینتحدید األهداف وتوج�ه ال

 ستخدامها تقن�ات إنتاج�ة أقل تعقیدا أو أقل كثافة رأسمال�ة؛انخفاض تكلفة العمالة نظرا إل -
سرعة اإلعالم وسهولة انتشار المعلومة داخل هذا النوع من نظرا لالمرونة العال�ة والتكیف مع المتغیرات  -

 3جتماع�ة؛اإلو قتصاد�ة نها من التكیف �سرعة مع األوضاع اإلكّ موالتي تالمؤسسات 

إلى جانب قصر الوقت الالزم  ا،نتشار والتأس�س نظرا لصغر حجم رأسمالها وسهولة إنشائهسهولة اإل -
 إلعداد الدراسات وكذا انخفاض المصروفات اإلدار�ة وسهولة ه�اكلها التنظ�م�ة؛

  ؛من تكالیف وأع�اء التخز�نانخفاض حجم اإلنتاج، األمر الذي �قلل  -
 العامل أن على ,McClleland)  1987( یؤكد المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:أهم�ة  .3

 �ؤكدو . والخالقة المبتكرة األفكار ذوي  وٕانما التكنولوج�ا، أو المال ل�س بلد أي لتنم�ة الرئ�س

                                                            
 10لــ الموافق هـ 1438 الثاني ر��ع 11 في المؤرخ ،02-17 رقم والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لتطو�ر التوجیهي القانون  1

 .05: ص ،02 العدد الجزائر�ة، للجمهور�ة الرسم�ة الجر�دة ،05 المادة ،2017ینایر
"، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص: علو اجتماع دراسة سوسیولوج�ة -ة في الجزائرالمرأة المقاولفر�دة شلوف، " 2

 .51، ص: 2009-2008تنم�ة وتسییر الموارد ال�شر�ة جامعة المنتوري، قسنطینة، 
دولي حــول مداخلــة ضــمن الملتقــى الــ ،"دور الدولــة الجزائر�ــة فــي تأهیــل المؤسســات الصــغیرة والمتوســطة"دمحم أمــین بــن لكحــل،  3

، جامعـة 2014-2001قتصادي خـالل الفتـرة النمو اإلو ستثمار ستثمارات  العامة وانعكاساتها على التشغیل واإلتقی�م آثار برامج اإل
 .04 :، ص2013مارس  12-11سطیف، 



 

314 

)Maslow,1968( حیث المتمیزة، األفكار وأصحاب المقاولین توفر هو قتصادياإل للنمو محرك أهم أن على 
 أو مهندس أو اقتصادي) 100( مئة توفر ل�س متقدم غیر مجتمع بید لألخذ �ه الق�ام �مكن شيء أهم أن یرى 

 وأهم�ة دور تلخ�ص و�مكن. ةخالق ر�اد�ة أفكار وصاحب مقاول) 100( مئة وٕانما متمیز، س�اسي

F:یلي ماف� عام �شكل جتماع�ةواإل قتصاد�ةاإل التنم�ة في طةوالمتوس الصغیرة والمؤسسات المقاوالت�ة

1 
 ال�طالة؛ حدة من والتخفیف جدیدة عمل فرص خلق −
 ؛والخدمات السلع من نشاطاتهم تنوع خالل من ابداعاتهم لتعدد نظرا اإلنتاج تنو�ع في اإلسهام −
 ؛واألنشطة األعمال جم�ع في اإلنتاج�ة مستوى  رفع −
 �عث إعادة أو جدیدة مؤسسات إطالق( المقاوالت�ة في الحدیثة فالم�ادرات: سةالمناف على القدرة ز�ادة −

 أداء �أحسن تعمل األخرى  المؤسسات جعل خالل من التنافس�ة تنميو  ة،اإلنتاج� تحفز ،)قائمة مؤسسات

 وهذا ،عام �شكل قتصاد�ةاإل التنافس�ة دعم �التاليو  المؤسسات، في بتكارواإل األداء مستوى  رفع أي وابتكار،

 .واألسعار الخ�ارات تنوع خالل من المستهلكون  منه �ستفید ما
 الدول إلى المتقدمة الدول من التكنولوج�ا ووسائل أدوات بنقل المقاولون  �قوم إذ :االتكنولوج� المساهمة في نقل −

 ؛جدیدة �ابتكارات تكنولوج�ة الق�ام أو النام�ة،
 وتطو�رها؛ وتنمیتها اد�ةقتصاإل المشار�ع في اله�كلة وٕاعادة التجدید −
 لدى استخدامها في والكفاءة الموارد في جدیدة توافقات إجراء خالل من ذلك و�تحقق :جدیدة أسواق إیجاد −

 في المنتج على جدیدین وعرض طلب وخلق جدد عمالء إیجاد أجل من السوق  في الفرص واستغالل المقاول،

 .السوق 
 ات الصغیرة والمتوسطة للدعم والتطو�ر:المحور الثاني/ حاجة المقاوالت�ة والمؤسس

للدعم من مختلف الجهات في الدولة و�تنوع هذا تحتاج مشار�ع المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 
الدعم ما بین اصدار القوانین المنظمة لهذه المؤسسات، وتوفیر البیئة الحاضنة لها، وأ�ضا الدعم المالي الذي 

 مساعدة التي تحتاجها هذه المؤسسات. و�مكن تفصیل ما سبق كمایلي:�عد من أهم العوامل ال
تعد القوانین التنظ�م�ة الداعمة لنشاط المشار�ع المقاوالت�ة والمؤسسات القوانین التنظ�م�ة الداعمة:  .1

الصغیرة والمتوسطة، من أهم ما تحتاجه هذه األخیرة، كتسهیل قوانین وشروط تأس�س الك�ان القانوني، 
اجراءات التأس�س، ومرونة قوانین الضرائب، وغیرها من األمور التنظ�م�ة التي یجب أن تكون وتخف�ض 

مرنة ومالئمة لمختلف األنشطة والمجاالت التي تمارسها هذه المشار�ع. حیث تساعد مرونة ومالءمة 
دخول في القوانین التنظ�م�ة على تحفیز العدید من رواد األعمال في تأس�س مشار�عهم دون عوائق وال

مجال األعمال �سهولة، وجعلهم یركزون على بذل أقصى الجهود للنهوض بها. فمثال في الجزائر یجد 
العدید من أصحاب المشار�ع المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة عراقیل ف�ما یخص تأس�س 

ء في آخر تقر�ر أنشطتهم كما یوضح ذلك تقر�ر ممارسة األعمال الصادر عن البنك الدولي، فكما جا

                                                            
 -مر�اح قاصدي جامعة  ،"مطبوعة دروس في مق�اس المقاوالت�ة موجهة لجم�ع طالب السنة األولى ماستر"دمحم قوجیل،  1

  .15-14، ص ص: 2016/2017التسییر، السنة الجامع�ة  وعلوم التجار�ة والعلوم االقتصاد�ة العلوم كل�ة ،ورقلة
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دولة حسب مؤشر بدأ النشاط  190من بین  145فإن الجزائر احتلت المرت�ة ، 2017/2018 لعام
  ،2016/2017التجاري، �عدما كانت تحتل السنة الماض�ة أي حسب تقر�ر عام 

حیث نالحظ أن هذه المراتب مرتفعة جدا، تدل على ارتفاع عدد  1دولة، 190من بین  142المرت�ة 
یوما، اضافة إلى  20اجراءا، وف�ما یخص األ�ام فإنها تقدر بــــ  12اءات المطلو�ة حیث تقدر بــــ اإلجر 

 القوانین فإن وعل�ه. للفرد الوطني الدخل من متوسط %11.1ارتفاع تكلفة التأس�س، حیث تقدر بـــ 
 متوسطة. وال الصغیرة والمؤسسات المقاوالت�ة دعم في �ساهم ما أهم من المرنة التنظ�م�ة

�ملك العدید من الش�اب ورواد األعمال أفكارا كثیرة یرغبون في تجسیدها على أرض : المستمرة المرافقة .2
الواقع، لكن تنقصهم الخبرة في ك�ف�ة تنفیذ هذه األفكار وتحو�لها لمشار�ع ترى النور وتستمر مستق�ال. 

ر�قة تسییر األموال وترشید النفقات، فهم ال �ملكون معارف قبل�ة في مجال إدارة األعمال، وال في ط
وأ�ضا في مجال تسو�ق أفكارهم ومنتجاتهم وغیرها من الجوانب المهمة والضرور�ة لنجاح أعمالهم. ولهذا 
فهم �حاجة للمرافقة من قبل هیئات مختصة ووكاالت، كوكاالت دعم تشغیل الش�اب، التي توفر لهم 

البدا�ة وتقدم لهم دورات تعل�م�ة في مجال إدارة األعمال، مما  الجدوى اإلقتصاد�ة لمشار�عهم وترافقهم منذ
�ساعدهم في اكتساب المقدرة الكاف�ة لتسییر مشار�عهم �أنفسهم الحقا، واكتساب الخبرة المناس�ة �مرور 

تعد من المتطل�ات األساس�ة لدعم ونجاح العدید من المشار�ع الواعدة المستمرة الوقت. فالمرافقة 
 والطموحة.

قد �كون �عض رواد األعمال �ملكون الخبرة الكاف�ة في مجال إدارة األعمال، لكنهم لدعم المالي: ا .3
�فتقرون لجانب آخر مهم وضروري لترى مشار�عهم النور وتستمر وتتوسع مستق�ال. هذا الجانب یتمثل 

المقاوالت�ة ر�ع في توفر األموال الضرور�ة سواء من أجل التأس�س أو التوسع. وعل�ه فالكثیر من المشا
تفتقد للدعم المالي من المؤسسات المال�ة والهیئات الحكوم�ة، وهذا قد والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

لمقاوالت�ة �ع�قها في تحقیق أهدافها. فمن واجب الحكومات الراغ�ة في اإلستفادة من خدمات المشار�ع ا
مال�ة الزم لها من خالل توفیر منصات ومؤسسات واإلجتماع�ة، أن توفر الدعم المالي المنها اإلقتصاد�ة 

اضافة إلى ضرورة تشج�ع اإلبتكار في  تقدم خدمات ومنتجات تمو�ل�ة مناس�ة ومالئمة لهذه المشار�ع.
المجال المالي الذي یؤدي إلى تحقیق الشمول المالي وتمكین الوصول �أقل جهد وأقل تكلفة ومخاطرة 

ا تذلیل الصعو�ات والتحد�ات الكثیرة التي تواجهها المقاوالت�ة ممكنة. حیث هذه اإلجراءات من شأنه
والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في سبیل الحصول على التمو�ل المناسب وفي الوقت المناسب، والتي 

 من بین هذه التحد�ات مایلي: 

 تعقد وتعدد اجراءات الحصول على القروض؛ −
 ارتفاع تكالیف التمو�ل (سعر الفائدة)؛ −
 ط ضمانات عقار�ة أو عین�ة قد ال تكون في متناول الجم�ع؛ اشترا −

                                                            
1 Doing Business 2018 (Reforming to Create Jobs), COMPARING BUSINESS REGULATION FOR 
DOMESTIC FIRMS IN 190 ECONOMIES, A World Bank Group Flagship Report, 2017, p: 143. Sur le 
lien: http://arabic.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-
Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf. Télécharger le: 19/11/2017, à 19:09. 

http://arabic.doingbusiness.org/%7E/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://arabic.doingbusiness.org/%7E/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
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اإلهتمام أكثر بتلب�ة الحاجات التمو�ل�ة للمؤسسات الكبیرة على حساب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،  −
وذلك �عني انعدام ثقة البنوك �قدرة هذه األخیرة على الوفاء �التزاماتها المال�ة في الوقت المتفق عل�ه، 

 المخاطرة لنقص المعلومات والضمانات الكاف�ة؛ والخوف من
 عدم وجود بنوك متخصصة في تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة؛ −

وعل�ه فالدعم المالي ضروري لتجسید مشار�ع المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أرض الواقع، 
 ولتطو�رها والرقي بها.

مقاوالت�ة والمؤسسات لمتطل�ات األساس�ة أ�ضا لنجاح المشار�ع المن ا: والمحفزة بیئة األعمال المناس�ة .4
، هو توفر بیئة أعمال مناس�ة ومالئمة. كوجود قدر كاف من اإلستقرار األمني الصغیرة والمتوسطة

 ، انخفاض معدالت الفساد والبیروقراط�ة والتعقیدات اإلدار�ة،والس�اسي، واإلستقرار اإلقتصادي والمالي
اعم ومحفز لإلبتكار، وسوق كفؤ لتسو�ق منتجاتها. اضافة إلى ضرورة توفر بن�ة تحت�ة ووجود مناخ د

مناس�ة وذات جودة عال�ة كالطرقات ووسائل النقل وتكنولوج�ا اإلتصاالت. وغیرها من العوامل المساعدة 
 وضمان نجاحها واستمرارها مستق�ال. والمؤسسات على تأس�س هذه المشار�ع

 اسة حالة: برنامج كفالة تمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة السعودي)(در المحور الثالث/ 
من أجل توض�ح مدى حاجة المشار�ع المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة للدعم المالي وابراز أهم�ة 

سات تمو�ل المؤستوفیر برامج الدعم المالي خصوصا الحكوم�ة منها لهذه المؤسسات، تم اخت�ار برنامج كفالة 
 ، الستخالص الدروس واإلستفادة من تجر�ته في دول أخرى كالجزائر مثال.الصغیرة والمتوسطة السعودي

 وز�ر معالي قرار �موجب والمتوسطة الصغیرة ؤسساتالم تمو�ل كفالة برنامج تأسس: البرنامج� التعر�ف .1
 و�هدف .2004 جوان 22 لــ الموافق ه 04/05/1425 بتار�خ )1166( رقم السعودي المال�ة

 تملك ال والتي اقتصاد�ا المجد�ة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمو�ل معوقات على التغلب إلى البرنامج
 من نس�ة تغط�ة �غرض البرنامج تأس�س تم فقد لذا .التمو�ل لجهات المطلو�ة الضمانات تقد�م على القدرة

 البنوك ولتشج�ع منه، جزء أو التمو�ل سداد في المكفول النشاط إخفاق حالة في الممولة الجهة مخاطر
 الالزم الضمان تقد�م �مكنها وال النجاح مقومات تمتلك التي والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تمو�ل على

 ؤسساتالم تمو�ل كفالة برنامجف 1.التمو�ل على للحصول أهلیتها تثبت التي المحاسب�ة السجالت أو
 یها،إل المقدم التمو�ل �كفالة �قوم بل ر،م�اش �شكل المؤسسات هذهل التمو�ل �قدم ال والمتوسطة الصغیرة

 أن البرنامج �ستط�ع وال .البرنامج �كفالة المؤسسات هذه تمو�ل في رغبتها الممولة الجهات أوضحت إذا
 التمو�ل جهات تملكه التمو�ل فقرار الممولة، الجهات من التمو�ل على حصولها ؤسساتالم لجم�ع �ضمن

 في هاتساعد التي البرنامج كفالة على حصولال �مكنها والمتوسطة الصغیرة المؤسسات فإن هوعل�. فقط
 كفالة الستخدام حاجة وجودب التمو�ل جهة شعرت إذا ،الممولة الجهات من التمو�ل على الحصول
 من فإنه ولذلك. المؤسسات هذه إلى تقد�مه تود الذي التمو�ل مخاطر في ارتفاعا ترى  عندما البرنامج

                                                            
، https://www.kafalah.gov.sa/About/Pages/default.aspxعلى الرا�ط:  الموقع اإللكتروني الرسمي لبرنامج كفالة، 1

 .17:29، على الساعة: 29/01/2018تار�خ اإلطالع: 

https://www.kafalah.gov.sa/About/Pages/default.aspx
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 الجهات تلك إحدى من البرنامج �كفالة التمو�ل على مبدئ�ة موافقة على أوال الحصول الضروري 
 1.الممولة

 العام بدا�ة مع كفاالته بتقد�م بدأ الذي كفالة، برنامج بإدارة السعودي الصناع�ة التنم�ة صندوق  �قوم
 قدم حیث تأس�سه، نذم اإلنجازات من العدید حقق أین ،)م2005/2006( هـ1426/1427 المالي

 عمال ثم هللا و�فضل األولى، التشغیل�ة سنته في فقط مؤسسة 36 لصالح كفالة 51 عدد البرنامج
 وعدد المقدمة الكفاالت عدد تضاعف لد�ه توافرت التي �الكفاءات واستعانة الطموحة، �استراتیجیته
 ومنذ حیث. وقتها قبل العشر�ة اإلستراتیج�ة خطته أهداف البرنامج تخطى حتى المستفیدة المؤسسات

 10 583 عدد البرنامج من استفاد ،م2017 عام نها�ة وحتى م2006 عام في البرنامج انطالق
 إجمال�ة و�ق�مة ،ؤسساتالم لتلك كفالة 21 526 عدد بإصدار وذلك ومتوسطة، صغیرة ؤسسةم

 اإلجمال�ة ق�مته بلغت للتمو�ل اعتماد مقابل سعودي ر�ال ملیون  10 762 956 بلغت للكفاالت
 ترتیبها تم والتي والممولة المكفولة اإلقتصاد�ة األنشطة تعددت وقد .سعودي ر�ال ملیون  21 301 358

 2:كمایلي وتمو�ال كفالة األقل إلى وتمو�ال كفالة األكثر من
 األخرى؛ خدمات والخدمات واألعمال المال والصناعة؛ خدمات ؛ التجارة)المقاولة( والبناء التشیید

وفروعها؛  والصید والتبر�د؛ الزراعة والتخز�ن والترف�ه؛ النقل وشخص�ة؛ الس�احة وجماع�ة اجتماع�ة
 .وفروعها والبترول وفروعه؛ المناجم والماء والغاز الكهر�اء

 �عمل البرنامج قام وقد ."2020 عام حدود في مستثمر ألف 20 لنحو كفاالت لتقد�م كفالة برنامج �سعى
 تطلبها التي الفائدة مقدار خفض إلى سعى� هأن كما المملكة، في العاملة البنوك �ةغالب مع شراكات
 البرنامج �قدمها التي الخدمات وعن .ذلك في إیجاب�ة نتائج هولد� المقدمة القروض على البنوك

 في الفن�ة ستشاراتلإل �اإلضافة ،ؤسساتالم ألصحاب المالئم التدر�ب �قدم فإنه ،إقامتها �عد للمشروعات
 المشروعات �عض تعثر حال في التمو�ل جهات مع البرنامج و�جلس لها، المستثمر احت�اج حال

 3 .ؤسساتالم ألصحاب فني كمستشار البرنامج �عمل و�التالي. للقروض جدولة إعادة إلى لوصولل

                                                            
، https://www.kafalah.gov.sa/help/HowTo/Pages/step1.aspx على الرا�ط: الموقع اإللكتروني الرسمي لبرنامج كفالة، 1

 .17:29، على الساعة: 29/01/2018تار�خ اإلطالع: 
هـ  1439/ 1438 المالي العام من الرا�ع الر�ع حتى للكفاالت اإلحصائي التقر�ر والمتوسطة الصغیرة المنشآت تمو�لمج كفالة برنا 2
. التقر�ر موجود على الموقع اإللكتروني للبرنامج، على الرا�ط: 01)، ص: 2017(

center/StatisticalReports/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9https://www.kafalah.gov.sa/media
%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%
A6%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8

%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017%D9%85.pdfتحمیل: ، تار�خ ال
 .14:41، على الساعة: 30/01/2018

 على الرا�ط: الموقع اإللكتروني الرسمي لبرنامج كفالة، 3
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/achivements/Pages/news_003.aspx ،29/01/2018اإلطالع:  تار�خ ،

 .17:29على الساعة: 

https://www.kafalah.gov.sa/help/HowTo/Pages/step1.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/StatisticalReports/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017%D9%85.pdf
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/StatisticalReports/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017%D9%85.pdf
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/StatisticalReports/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017%D9%85.pdf
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/StatisticalReports/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017%D9%85.pdf
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/achivements/Pages/news_003.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/achivements/Pages/news_003.aspx
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 ةالصغیر  المؤسسات قطاع متطل�ات تعكس وٕاجراءاته س�اساته في جوهر�ة بتطورات البرنامج مر وقد
 التطورات تلك وترتكز واإلجتماع�ة، اإلقتصاد�ة التنمو�ة أهدافه تحقیق في البرنامج وطموح والمتوسطة

 قام أن و�عد �التجر�ة لها اإلحت�اج وضوح �عد ،المستفیدین من أكبر لفئة البرنامج خدمات توفیر على
 البرنامج رفع م2009 عام ففي .العالقة ذات واألطراف التمو�ل جهات مع متعددة �مشاورات البرنامج

 وفي الناشئة، والمتوسطة الصغیرة للمؤسسة المقدم التمو�ل ق�مة من %75 إلى %50 من الكفالة نس�ة
 والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات التمو�ل ق�مة من %80 إلى الكفالة نس�ة البرنامج رفع م2011 عام

 المؤهلة لألنشطة السنو�ة لإلیرادات األقصى دالح البرنامج رفع العام ذات وفي والقائمة، الناشئة بنوعیها
 كل على س�اساته �طبق البرنامج كان أن و�عد سعودي، ر�ال ملیون  30 إلى 20 من البرنامج لكفالة

 تجاري  نشاط كل مع یتعامل البرنامج أص�ح اإلقتصاد�ة، أنشطتها تعدد عن النظر �غض تجار�ة مؤسسة
 سقف تحت المختلفة األنشطة من عدد اشتراك حال في تالس�اسا تلك تطبیق في حدة على اقتصادي
 سمح مما تجار�ة، مؤسسة لكل مستحدثة قصوى  حدودا اإلعت�ار �عین األخذ مع واحدة، تجار�ة مؤسسة
 1.المؤهلة اإلقتصاد�ة النشاطات كل �استفادة

 على ةكفال برنامج �حرص: البرنامج كفالة على للحصول المؤهلة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات .2
 العر��ة المملكة القتصاد مضافة ق�مة �قدم �ما والمتوسطة الصغیرة ؤسساتالم قطاع ودعم تطو�ر

 الصغیرة ؤسساتالم من عمالئه كفالة برنامج و�عّرف .للدولة العامة الخطط مع یتسق و�ما السعود�ة،
 في السار�ة لألنظمة وفقا تأس�سها تم والتي ر�ح�ة بنشاطات تقوم التي ؤسساتالم" :�أنهم والمتوسطة

 فقط( سعودي ر�ال ملیون  30 ق�مته ما السنو�ة إیراداتها أو مب�عاتها تتجاوز وال السعود�ة، العر��ة المملكة
 من أي البرنامج كفالة على للحصول المؤهلة ؤسساتالم ضمن تندرج وال)". سعودي ر�ال ملیون  ثالثون 

F:التال�ة ؤسساتالم

2 
 .الدولة علیها منته� أو تملكها التي األنشطة −
 .السعود�ة العر��ة المملكة في والقوانین لألنظمة مخالفة أنشطة أ�ة −
 العقار�ة أو المصرف�ة المضار�ة أعمال :المثال سبیل وعلى المضار�ة أعمال على تقوم التي األنشطة −

 .اآلخر�ن تمو�ل على تقوم التي التمو�ل�ة المشروعات إلى إضافة

 ملیون  ثالثون  فقط( سعودي ر�ال ملیون  30 السنو�ة إیراداتها أو ب�عاتهام حجم یتجاوز التي األنشطة −
 .كفالة برنامج في المعتمد والمتوسطة الصغیرة ؤسساتالم تعر�ف حسب) سعودي ر�ال

 .العقاري  أو ستهالكياإل بنوع�ه شخصي قرض عن ع�ارة التمو�ل �كون  عندما −

                                                            
 على الرا�ط: الموقع اإللكتروني الرسمي لبرنامج كفالة،  1

https://www.kafalah.gov.sa/About/Pages/HistoryOverview.aspx ، :على الساعة: 29/01/1820تار�خ اإلطالع ،
17:29. 

 على الرا�ط: الموقع اإللكتروني الرسمي لبرنامج كفالة،  2
https://www.kafalah.gov.sa/help/HowTo/Pages/step2.aspx ، :17:29، على الساعة: 29/01/2018تار�خ اإلطالع. 

https://www.kafalah.gov.sa/About/Pages/HistoryOverview.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/About/Pages/HistoryOverview.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/help/HowTo/Pages/step2.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/help/HowTo/Pages/step2.aspx
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 الضرور�ة داتهامستن بتجهیز المتوسطة أو غیرةالص المؤسسة تقوم نأ �عد: التمو�ل جهات إلى الوصول .3
 األهم�ة ذات األعمال من تمو�لال على الحصول و�عتبر .طلبال هذاب للتقدم ةجاهز  تص�ح ،التمو�ل لطلب
 تمو�ل قرار فإن ،سا�قا توض�حه تم وكما .المؤسسة لأعما وتوسعة تطو�ر في التمو�ل لدور نظرا العال�ة

 من أنه إلى ونشیر .القرار هذا في التدخل له �حق ال كفالة و�رنامج و�ل،التم لجهة فقط �عود المؤسسة
 م�اشر �شكل التمو�ل جهات مع التواصل على الحرص التمو�ل طال�ة للمؤسسة �النس�ة الضروري 

  1 .التمو�ل لجهات تهامستندا تقد�م وتسهیل التمو�ل على الحصول في تهاجدی إلظهار
 جهات �مختلف الخاصة اإللكترون�ة المواقع روا�ط بتوفیر �قوم كفالة لبرنامج اإللكتروني الموقع إن

 طال�ة المؤسسة تهم قد التي المعلومات من العدید المواقع هذه تضم أین السعود�ة، في الموجودة التمو�ل
 تالجها وتتنوع. وغیرها الموحد الهاتفي الرقم أو تجاري  تمو�ل �طلب للتقدم العامة الخطوات: مثل التمو�ل

 صندوق  واإلستثمار، التجارة وزارة: مثل الحكوم�ة التمو�ل�ة المؤسسات بین ما السعود�ة في التمو�ل�ة
: مثل البنوك أو. المال�ة وزارة والمتوسطة الصغیرة للمنشآت العامة الهیئة السعودي، الصناع�ة التنم�ة
 سام�ا، بنك الجز�رة، بنك ستثمار،لإل السعودي البنك الراجحي، بنك الر�اض، بنك التجاري، األهلي البنك
 دبي اإلمارات بنك اإلنماء، مصرف ال�الد، بنك الفرنسي، السعودي البنك البر�طاني، السعودي البنك

 ،)واعد( المحدودة األعمال لر�ادة السعود�ة أرامكو مركز شركة: مثل أخرى  تمو�ل�ة جهات أو. الوطني
  2).قوائم( المال�ة للقوائم اإللكتروني اإلیداع برنامج

 لتمو�ل الداعمة الحكوم�ة البرامج كأحد �اهرا نجاحا كفالة برنامج حقق لقد: كفالة برنامج نجاح دالئل .4
 :التال�ة العناصر خالل من النجاح هذا دالئل وتظهر السعود�ة، في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات

 م2013 لعام تنم�ة صندوق  أفضل" فئة عن الش�اب مشار�ع لدعم راشد بن دمحم جائزة على الحصول −
 األعمال رواد وتكر�م لمكافأة 2003 عام أطلقت قد كانت الجائزة وهذه": العر�ي الوطن مستوى  على

 الجائزة هذه على كفالة برنامج حصل وقد .يالعر� والوطن المتحدة العر��ة اإلمارات دولة في المتمّیز�ن
 في والمتوسطة الصغیرة ؤسساتالم قطاع وتطو�ر تنم�ة في ق�اس�ة فترة في وانجازاته هلجهود تكر�ما

 القطاع هذا وتمو�ل دعم في مساهمته وز�ادة السعودي المصرفي القطاع إشراك وفي ،السعود�ة المملكة
263F م؛الها الحیوي 

3 

 المشروعات ألفضل 2015 عام الثان�ة للمرة الش�اب مشار�ع لدعم راشد بن دمحم جائزة على الحصول −
 للمرة الجائزة هذه على كفالة برنامج حصول إن :والمتوسطة الصغیرة لمشروعاتل الداعمة الحكوم�ة

                                                            
، https://www.kafalah.gov.sa/help/HowTo/Pages/step6.aspx على الرا�ط: وقع اإللكتروني الرسمي لبرنامج كفالة،الم 1

 .17:29، على الساعة: 29/01/2018تار�خ اإلطالع: 
 على الرا�ط: كفالة، الموقع اإللكتروني الرسمي لبرنامج 2

https://www.kafalah.gov.sa/GeneralServices/importantlinks/Pages/default.aspx ، :29/01/2018تار�خ اإلطالع ،
 .17:29على الساعة: 

 على الرا�ط: ي الرسمي لبرنامج كفالة،الموقع اإللكترون  3
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/achivements/Pages/news_001.aspx ، :29/01/2018تار�خ اإلطالع ،

 .17:29على الساعة: 

https://www.kafalah.gov.sa/help/HowTo/Pages/step6.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/GeneralServices/importantlinks/Pages/default.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/GeneralServices/importantlinks/Pages/default.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/achivements/Pages/news_001.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/achivements/Pages/news_001.aspx
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 وتوفیر األعمال ش�اب لدعم العر�ي والوطن الخلیج في الحكوم�ة الم�ادرات أبرز أحد لكونه یرجع الثان�ة،
 للش�اب ف�سهل ،البنوك تقدمها التي التمو�ل مخاطر من جزء وضمان لمشروعاتهم، الالزم التمو�ل

 1.الخاصة التمو�ل جهات من م�سرة قروض على الحصول المستثمر�نو 
 مقره في لز�ارته الدولي؛ البنك من دعوة كفالة برنامج تلقى لقد: الدولي البنك من تقدیر على الحصول −

 الصغیرة ؤسساتالم �قطاع المختصین البنك منسو�ي لتعر�ف األمر�ك�ة؛ المتحدة �الوال�ات بواشنطن
 الدعوة خطاب في البنك وصفها والتـي ،البرنامج بتجر�ة للبنك التا�عة ستشار�ةاإل اتوالجه والمتوسطة

 البنك لطلب كفالة برنامج واستجاب. "ممیـــزة نموذج�ة دراس�ة حالة" �أنها

 الصغیرة ؤسساتللم التمو�ل مخاطر ضمان في البـرنامج تجر�ة �استعراض البرنامج من فر�ق قام حیث
 �مدینة األمر�ك�ة المتحدة الوال�ات في الدولي البنك أقامها خاصة عمل ورشة في وذلك والمتوسطة،

 حالة �أنه" له هوصفو  كفالة برنامجل الدولي البنك دعوة وتعد. م2015 مارس 2 ثنیناإل یوم واشنطن،
 في د�ةالسعو  المملكة تبذلها التـي الجهود بنجاح الدول�ة المؤسسة هذه من شهادة ،"ممیــزة نموذج�ه دراس�ة

 منظومة في نوع�ة نقلة مّثل كفالة برنامج إنشاءف .والمتوسطة الصغیرة ؤسساتالم قطاع وتنم�ة دعم
 أشكال أنجح من الیوم البرنامج وأضحى المملكة، في والمتوسطة الصغیرة ؤسساتللم المتاح التمو�ل
 شهدتها التي الثر�ة التجر�ة ههذ مثل لتغدو السعود�ة، البنوك و�ین الحكومي الجهاز بین والتعاون  الشراكة
 2.المنطقة مستوى  على الناشئة األسواق من الكثیر قبل من �ه �حتذى فر�د كنموذج المملكة

 المحلي الناتج في والمتوسطة الصغیرة ؤسساتالم مساهمة من للرفع" أساس عنصر" كفالة برنامج −
 الصغیرة ؤسساتالم مساهمة نس�ة أن 2030 المملكة رؤ�ة تدرك :2030 رؤ�ة وفق السعودي

 اإلحصاءات تشیر حیث المأمول، ودون  منخفضة تزال ال للمملكة اإلجمالي المحلي الناتج في والمتوسطة
 والتوظیف الصادرات ق�مة في إسهامها انخفاض عن فضال ،%20 تتعدى ال النس�ة هذه أن إلى

 كفالة برنامج ،2030 المملكة �ةرؤ  أهداف لتحقیق المكملة الم�ادرات أبرز أن الذكر و�جدر. ةوالتنافس�
 الصغیرة ؤسساتالم لنمو الداعمة المرتكزات أهم أحد ٌ�عد الذي والمتوسطة، الصغیرة ؤسساتالم تمو�ل

 وتنم�ة لتطو�ر المناس�ة األدوات إیجادب قوم� كونه .م2006 العام في نشأته منذ المملكة في والمتوسطة
 الجهات تحتاجها التي المناس�ة الضمانات توفیر عبر والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قطاع مكونات

                                                            
 على الرا�ط: روني الرسمي لبرنامج كفالة،الموقع اإللكت 1

https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/achivements/Pages/news_003.aspx ، :29/01/2018تار�خ اإلطالع ،
 .17:29على الساعة: 

 على الرا�ط: لكتروني الرسمي لبرنامج كفالة،الموقع اإل  2
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/achivements/Pages/news_002.aspx ، :29/01/2018تار�خ اإلطالع ،

 .17:29على الساعة: 

https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/achivements/Pages/news_003.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/achivements/Pages/news_003.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/achivements/Pages/news_002.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/achivements/Pages/news_002.aspx
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 المجد�ة للمشار�ع طرحها عبر المملكة في والتطو�ر التنم�ة أهداف تحقیق من تمكینها أجل من الممولة
 1.وتنمو�ا اقتصاد�ا

 نالحظ مما سبق أن المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تحتاج للمز�د من الدعم المالي،الخاتمة: 
خصوصا من الجهات الحكوم�ة. كما أن الدعم المالي ضرورة ملحة لضمان نجاح وتطور هذه المؤسسات. 

 ومن خالل دراسة حالة برنامج كفالة لتمو�ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في السعود�ة، توصلنا لمایلي: 
 الكاف�ة الضمانات كتمل ال عندما خصوصا مرتفعة بنس�ة المالي للدعم فعال المؤسسات هذه حاجة مدى −

 البنوك؛ من التمو�ل على للحصول
 إعادة إلى أو اضاف�ة قروض لتقد�م كحاجتها المؤسسات هذه �عض تعثر حال في المالي للدعم الحاجة −

 القد�مة؛ للقروض جدولة
 التمو�ل على للحصول كفالة كبرنامج المؤسسات هذه تكفل مال�ة برامج خالل من المالي للدعم الحاجة −

 الخاصة؛ المؤسسات أو البنوك أو منها الحكوم�ة سواء التمو�ل�ة جهاتال من
 الوطن في والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات المالي للدعم وناجحا ممیزا برنامجا السعودي كفالة برنامج �عد −

 المقاوالت�ة المشار�ع وأن خصوصا مثال، كالجزائر أخرى  دول في تجر�ته من اإلستفادة �مكن أین العر�ي،
 التمو�ل على والحصول الضمانات مشكلة من كبیرة معاناة تعاني فیها والمتوسطة الصغیرة لمؤسساتوا

 .البنوك من
 
I. المراجع العر��ة : 
 : الكتب .1
، 2011، 1، دار المسیرة للنشر والتوز�ع والط�اعة، عمان األردن، طاإلبداع اإلداري  السكارنه، خلف �الل −

 .92: ص
 جامعة  مق�اس المقاوالت�ة موجهة لجم�ع طالب السنة األولى ماستر،مطبوعة دروس في دمحم قوجیل،  −

 الجامع�ة السنة التسییر، وعلوم التجار�ة والعلوم االقتصاد�ة العلوم كل�ة ورقلة مر�اح قاصدي
  .15-14: ص ص ،2016/2017

 المذكرات واألطروحات:  .2
مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر، "، دراسة سوسیولوج�ة -المرأة المقاولة في الجزائرفر�دة شلوف، " −

، ص: 2009-2008اجتماع تنم�ة وتسییر الموارد ال�شر�ة، جامعة المنتوري، قسنطینة،  متخصص: علو 
51. 

 شهادة لنیل مكملة مذكرة ،"2009-2000 وآفاقها الجزائر في المقاوالت�ة واقع دراسة" د�اح، ناد�ة −
 .18: ص ،2012-2011 ،03 الجزائر جامعة أعمال، إدارة: تخصص الماجستیر،

                                                            
 على الرا�ط: اإللكتروني الرسمي لبرنامج كفالة،الموقع  1

https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/News/Media/Pages/News_0042.aspx ، :29/01/2018تار�خ اإلطالع ،
 .17:29على الساعة: 

https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/News/Media/Pages/News_0042.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/News/Media/Pages/News_0042.aspx
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 : المقاالت والملتق�ات العلم�ة .3
المقاولة كخ�ار فعال لنجاح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسین بن الطاهر، خذري توفیق، " −

"، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي -المسارات والمحددات -الجزائر�ة
، جامعة الوادي، 2013ماي  06-05توسطة في الجزائر، یومي المالي في المؤسسات الصغیرة والم

 .04ص:
مداخلة ضمن  ،"دور الدولة الجزائر�ة في تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة"دمحم أمین بن لكحل،  −

النمو و ستثمار ستثمارات  العامة وانعكاساتها على التشغیل واإلالملتقى الدولي حول تقی�م آثار برامج اإل
 .04 :، ص2013مارس  12-11، جامعة سطیف، 2014-2001خالل الفترة  قتصادياإل

، 2010 ،08"، مجلة ال�احث، العددالتوجه المقاوالتي للمرأة في الجزائرمنیرة سالمي، " ،یوسف قر�شي −
 .60ص: 

 التقار�ر والقوانین:  .4
 الثاني ��عر  11 في المؤرخ ،02-17 رقم والمتوسطة الصغیرة المؤسسات لتطو�ر التوجیهي القانون  −

: ص ،02 العدد الجزائر�ة، للجمهور�ة الرسم�ة الجر�دة ،05 المادة ،2017ینایر 10لــ الموافق هـ 1438
05. 

 العام من الرا�ع الر�ع حتى للكفاالت اإلحصائي التقر�ر والمتوسطة الصغیرة المنشآت برنامج كفالة تمو�ل −

 على للبرنامج، اإللكتروني الموقع على موجود التقر�ر. 01: ص ،)2017( هـ 1439/ 1438 المالي
: الرا�ط

https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/StatisticalReports/Documents/%D8%A7%D9%84%
D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD
%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7
%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D

8%A7%D9%85%202017%D9%85.pdf، 14:41: الساعة على ،30/01/2018: التحمیل تار�خ. 
II. المراجع األجنب�ة: 

− Doing Business 2018 (Reforming to Create Jobs), COMPARING BUSINESS 
REGULATION FOR DOMESTIC FIRMS IN 190 ECONOMIES, A World Bank Group 
Flagship Report, 2017, p: 143. Sur le lien: 
http://arabic.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-
Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf. Télécharger le: 19/11/2017, à 19:09. 

− Gentrit Berisha, Justina Shiroka Pula, Defining Small and Medium Enterprises: a 
critical review, Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences, 
IIPCCL Publishing, Tirana-Albania, Vol 1 No 1, March 2015, p: 19. 

− Mory siomy, développement des compétences des leaders en promotion de la culture 
entrepreneuriale et de l'entrepreneurship: le cas de rendez vous entrepreneuriat de la 
francophone, Thèse pour l'obtention de philosophie doctorat (ph.D.), Université Laval, 
Québec, octobre, 2007, p : 90.  

III.  :المواقع اإللكترون�ة 
على الرا�ط:  الموقع اإللكتروني الرسمي لبرنامج كفالة، −

https://www.kafalah.gov.sa/About/Pages/default.aspx :على 29/01/2018، تار�خ اإلطالع ،
 .17:29الساعة: 

https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/StatisticalReports/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017%D9%85.pdf
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/StatisticalReports/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017%D9%85.pdf
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/StatisticalReports/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017%D9%85.pdf
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/StatisticalReports/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017%D9%85.pdf
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/StatisticalReports/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017%D9%85.pdf
https://www.kafalah.gov.sa/mediacenter/StatisticalReports/Documents/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%202017%D9%85.pdf
http://arabic.doingbusiness.org/%7E/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
http://arabic.doingbusiness.org/%7E/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf
https://www.kafalah.gov.sa/About/Pages/default.aspx
https://www.kafalah.gov.sa/About/Pages/default.aspx
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 دور المرافقة في إنشاء ودعم المؤسسات الصغیرة في الجزائر
 (مع تقی�م الواقع الجزائري في مجال المرافقة)

  
 جامعة المسیلة  أستاذ محاضر "أ"  دمحم صالح  

 جامعة المسیلة    أستاذة مؤقتة  حنان زالقي   
                             

 :مقدمة

 انخفاض ،2891 سنة أزمة الدیون  �انفجار بدءا التسعینات، غا�ة إلى االستقالل منذ أزمات عدة الجزائر شهدت

 الوحید المورد المحروقات طاعق واعت�ار اله�كلي، لبرنامج التعدیل السلب�ة االنعكاسات ،2891 سنة البترول سعر

األورو�ي   االتحاد مع الشراكة اتفاق إمضاء مع وتزامنا الظروف هذه ظل في.الثروات تنوع رغم التنم�ة لتمو�ل
 اإلصالحات من مجموعة خالل من المتغیرات هذه مختلف مع التكیف الجزائر والمنظمة العالم�ة للتجارة �اشرت

 الحجم، كبیرة المؤسسات على كبیرة بدرجة �عتمد كان الذي القطاع المؤسساتي أهمها القطاعات من العدید مست

والمتوسطة  الصغیرة المؤسسات تعتبر الذي الخاص القطاع م�ادرة أمام المجال وفتح إعادة ه�كلته، و�التالي
 االقتصادي، النشاط�شهدها  التي والتغیرات التحوالت مع السر�ع التأقلم على قدرة من لها لما له، الرئ�سي الممثل

 منها، الكثیر �قاء تهدد التي واإلدار�ة، التسو�ق�ة، المال�ة منها المشكالت، من الكثیر تواجهها المؤسسات هذه لكن

 أفكارهم تجسید على المشار�ع أصحاب مساعدة إلى تهدف التي ش�كات الدعم من العدید إقامة استدعى الذي األمر

 إنشاء عمل�ة بها تمر التي المراحل كل یخص ف�ما واالستشارة �النصح تزو�دهم من خالل الواقع أرض على

 .لها �النس�ة األصعب تعتبر التي نشاطها بدا�ة من األولى المراحل في س�ما المؤسسة وال
 :اإلشكال�ة

 من مجموعة اإلصالحات واستحداث من جملة بتطبیق الجزائر قامت المقاوالتي، النظام وتطو�ر ترق�ة أجل من

 المصغرة ومؤسساتهم المقاولین المالئمة لنشاط األرض�ة تهیئة بهدف المقاوالت�ة المرافقة في المتخصصة ل�اتاآل

 :التال�ة اإلشكال�ة طرح یتم المنطلق هذا ومن ال�طالة، وانخفاض معدالت  المؤسساتي النسیج توسع في �ساهم مما
 لجزائر؟ا تمو�ل المشار�ع المصغرة في في المقاوالت�ة هو دور ما 

 ولإلجا�ة عل التساؤل المطروح تم  تقس�م ال�حث الى ثالث محاور :
 أوال: المرجع�ة النظر�ة لعمل�ة المرافقة.

 ثان�ا: دور المرافقة المقاول�ة في تنفیذ المشروع.
 ثالثا: تقی�م تجر�ة دعم ومرافقة إنشاء المؤسسات الصغیرة في الجزائر.

 جال المرافقة.تقی�م الواقع الجزائري في م -را�عا
 أوال: المرجع�ة النظر�ة لعمل�ة المرافقة

�عتبر مفهوم مرافقة المؤسسات الصغیرة الناشئة من أهم اآلل�ات الجدیدة المبتكرة لترق�ة المؤسسات    
 الصغیرة، �ما یترتب عنها من خلق مناصب شغل جدیدة، والنهوض �التنم�ة االقتصاد�ة واالجتماع�ة.
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 فقة في إنشاء المؤسسات الصغیرة: أهم�ة وأهداف المرا -1
قبل التطرق إلى األهداف التي جاءت من أجلها المرافقة، هناك مجموعة من األس�اب التي تجعل المؤسسات 
الصغیرة في حاجة إلى مرافقة خاصة خالل المرحلة األولى من إنشائها، ولعل من أهم هذه األس�اب هي تعقد 

 1دة جوانب، تتمثل أهمها في ما یلي:مسیرة إنشاء المؤسسة التي تنتج من ع
التعقد الفني: ال �متلك أي مشروع في بدا�ة إنشاءه الكثیر من الخبرة والكفاءة التسییر�ة الكاف�ة،  •

و�التالي على منشئ المشروع الجدید التحكم في عنصر�ن أساسیین هما: المعرفة الفن�ة الجیدة 
 �المشروع، والروح المقاوالت�ة العال�ة.

لمح�ط الخارجي: تتمیز البیئة الخارج�ة عادة �التغیر وعدم الث�ات، و�الكثیر من التعقیدات، وهذا تعقد ا •
یتطلب الق�ام بجهد إضافي للتنبؤ �التغیرات البیئ�ة بهدف االستعداد للظروف الطارئة وتصح�ح 

 األوضاع قبل تفاقم المشاكل.
�ة خالل تنفیذ إجراءات إنشاء المشروع، التعقد اإلداري: غال�ا ما یواجه المقاولون صعو�ات إدار  •

والمتعلقة �مختلف معامالت تسجیل المشروع وكذا المعامالت المتعلقة �مصالح الضرائب والتأمینات 
 ومصالح العمل والضمان االجتماعي وغیرها. 

هناك مجموعة من المشاكل الفن�ة التي تعاني منها  هشاشة وضعف المؤسسات حدیثة النشأة: •
 .2لصغیرة عامة، خاصة في مراحل نشأتها األولى، والتي تعقد �شكل كبیر عمل�ة نموهاالمؤسسات ا

 مفهوم المرافقة المقاوالت�ة : -2

انطالقا من األهم�ة واألهداف التي جاءت من أجلها �مكن إیجاد عدة تعر�فات للمرافقة أبرزها    
 المتخصصون في هذا المجال، نذكر ف�ما یلي ال�عض منها:

ة هي إجراء منظم في شكل مواعید متتا�عة، تهدف إلى دعم منشئي المؤسسات في الفهم والتحكم في "المرافق  
 .3إجراءات اإلنشاء، وكذلك التحكم في المشروع والقرارات المرت�طة �ه"

وتعرف المرافقة أ�ضا "�أنها عمل�ة دینام�ك�ة لتنم�ة وتطو�ر مشروعات األعمال خاصة مشروعات أو    
ال الصغیرة التي تمر �مرحلة التأس�س أو اإلنشاء و�دا�ة النشاط حتى تتمكن من ال�قاء والنمو منشآت األعم

، وذلك من خالل العدید من المساعدات المال�ة والفن�ة start-up period �صفة خاصة في مرحلة بدا�ة النشاط 
 .4وغیرها من التسه�الت األخرى الالزمة أو المساعدة"

فإن"المرافقة تشمل خدمات التحس�س، االستق�ال، اإلعالم، النصح، التكو�ن، الدعم  )bruyat 2000وحسب (  
 .5اللوج�ست�كي، التمو�ل، اإلنشاء والمتا�عة "للمؤسسات الجدیدة

تعتبر المرافقة المقاوالت�ة مهنة قائمة بذاتها تضم مجموعة من التقن�ات الخاصة التي تأخذ �عدا ثقاف�ا،     
 .6ضرورة �النس�ة للمجتمعات التي تفتقر للروح المقاوالت�ةوهي تعتبر أكثر من 

وٕاجماال فالمرافقة هي ع�ارة عن خدمة تقدمها هیئات متخصصة تهدف إلى مساعدة أصحاب المشار�ع 
 الجدیدة في عمل�ة اإلنشاء التي تعتبر مرحلة حساسة في ح�اة المشروع وتحتاج إلى الكثیر من الخبرات.

 صغرة.مفهوم المؤسسات الم -3
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أثار تحدید مفهوم المؤسسات المصغرة كثیرا من الجدل بین األوساط االقتصاد�ة الدول�ة والمحل�ة رغم      
وجود المؤسسات المصغرة والصغیرة والمتوسطة وانتشارها في دول العالم النامي والمتقدم كافة على حد سواء، 

و�ین الدول و�ین الهیئات االقتصاد�ة، �مكن  ولعل األس�اب المؤد�ة إلى اختالف التعار�ف بین المفكر�ن
 حصرها في األس�اب التال�ة:

 اختالف درجة النمو االقتصادي؛ -
 اختالف طب�عة النشاط االقتصادي وفروعه؛ -
 اختالف العوامل التقن�ة والعوامل الس�اس�ة.  -

 12/12/2001في المؤرخ  18-01أما في الجزائر فیتلخص تعر�ف المؤسسات المصغرة في القانون رقم      
المتضمن القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الذي اعتمدت ف�ه الجزائر على معاییر: 

  :1عدد العمال، رقم األعمال السنوي، الحصیلة السنو�ة على النحو التالي
 49و  10ا بین المؤسسة الصغیرة : تعرف المؤسسة الصغیرة �أنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات، تشغل م

ملیون دج،  100ملیون دج وال یتجاوز مجموع حصیلتها السنو�ة  200وال یتجاوز رقم أعمالها السنوي  ،عامال
 و�مكن تلخ�ص التصنیف السابق للمؤسسات في الجدول التالي:

 ): معاییر التمییز بین حجم المؤسسات في الجزائر.01الجدول رقم (

 المعاییر        
 المؤسسة

 رقم األعمال السنوي  لة الموظفةالعما
 ملیون دج

 الحصیلة السنو�ة
 ملیون دج

 10 20 9 -1 المؤسسة المصغرة

 100 200 49 -10 المؤسسة الصغیرة

 ).2001-12-12المؤرخ في  18-1القانون رقم  (: القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المصدر
 في تنفیذ المشروع.ثان�ا: دور المرافقة المقاول�ة 

لكي �ستفید الشاب المقاول من المزا�ا الممنوحة لإلنشاء مؤسسة مصغرة ین�غي أن تتراوح سنه ما بین 
سنة، كما ین�غي أن تكون المقاول ذو شهادة أو خبرة وكفاءة مهن�ة، وان �قدم نس�ة من المبلغ  50و 19

أن ال �كون شاغال لوظ�فة مأجورة عند إیداع اإلجمالي �االستثمار في شكل مساهمة شخص�ة، و�شترط أ�ضا 
 الملف، و�مكن تلخ�ص مراحل إنشاء المؤسسة المصغرة في إطار هذا الجهاز كما یلي:

  



 

326 

  : مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة في اطر جهاز المرافقة(01) شكل رقم
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یدان�ة في الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب؛من إعداد ال�احثین �االعتماد على الدراسة الم المصدر:
فمن أجل إنشاء مؤسسة مصغرة یجب أن �مر صاحب الفكرة �عدة مراحل أساس�ة والتي تالزمه فیها الوكالة حتى  

 یتمكن من التجسید الفعلي مشروعه.
 

في مرحلة ما قبل  قبل إیداع الملف من طرف صاحب الفكرة، وعند التحاقه �الوكالة �مر �مرحلة أول�ة تتمثل
) 6االستق�ال، وهي ع�ارة عن اجتماع �ضم فر�ق من المستثمر�ن المحتملین، والذین یتراوح عددهم بین ستة (

) والمكلف �الدراسات، وفي هذه المرحلة تعطى معلومات عامة حول جهز الوكالة 15إلى خمسة عشر فردا (
�ة لحاملي األفكار للتحدث عن أفكار مشار�عهم، ومختلف اإلعانات الممنوحة، لتترك ف�ما �عد كامل الحر 

1 2 3 
4 

5 

7 

10 8 

9 

11 

6 

12 

امللف من طرف إيداع  
 صاحب املشروع

 لدى الوكالة

شهادة التأهيل و إيداع  
 الدراسة التقنو اقتصادية

لدي جلنة االنتقاء أخرىوواثئق   

تسليم شهادة التأهيل 
 والدراسة التقنو اقتصادية

طرف  دراسة املشروع من
الوالئية: جلنة االنتقاء  

 موافق -
 رفض  -

 يف حالة احلصول
 على املوافقة

ىل الوكالة رفقة الواثئق التالية:العودة إ  
 موافق جلنة االنتقاء الوالية -
 وصل دفع املسامهة الشخصية -
 السجل التجاري أو بطاقة فالح -
 القانون األساسي للمؤسسة ( شخص طبيعي) -
 البطاقة الضريبية -
 وصل االخنراط يف صندوق ضمان خماطر القرض -

تسليم قرار  - 
DOAR +

قائمة 
 التجهيزات.

ى دفرت الشروط التوقيع عل - 
 لألمروالسندات 

 TVAمن  اإلعفاءشهادة  - 

 )PNR(حتويل القرض بدون فائدة  -
اقتناء التجهيزات بواسطة صك بنكي والبدأ يف  ابستالم الصك األمرتسليم  -

 االستغالل

 معاينة انطالق نشاط املؤسسة -
الرهن احليازي لالقتناء التجهيزات لفائدة  -

 البنك والوكالة
 املخاطر التأمني عن كل -

DEAE تسليم قرار DEAEتسليم قرار  مصاحل الضرائب وصندوق الضمان  إىلمن طرف صاحب املؤسسة 
( األجراءوغري  لألجراءاالجتماعي  CASNOS و  CNAS( 
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وتنتهي هذه المرحلة �انتقال المقاول إلى مرحلة المقابلة الشخص�ة، و�تم فیها التحدث مطوال بینه و�ین احد 
 .7المكلفین �الدراسات عن فكرة المشروع، وعن ك�ف�ة تشكیل الملف

 

 سة مصغرة.: مراحل المرافقة المقاولت�ة لإلنشاء مؤس(02) شكل رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .http://www.ansej.org.dzموقع الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب  المصدر:
 

إن المرحلة الفاصلة بین التحضیر للمشروع والبدا�ة في تنفیذ هي مرحلة انطالق النشاط والدخول في 
والتي یتم خاللها البدا�ة في اإلنتاج وتسو�ق ال�ضاعة أو الخدمات، و�هذا المفهوم فان تدخل مرحلة االستغالل 

في اختصاص الوكالة عن طر�ق أسلوب المرافقة �عتبر ضروري جدا لألي مشروع مقاولتي وذلك عن طر�ق: 
 التشج�ع والمراق�ة، المتا�عة والتقی�م وضمان مخاطر فشل المشروع.

 �ائي واخرج مالي بدعم یتعلق واألمر الدعم، من نوعین للمقاول �منح المرحلة هذه في: التجسید مرحلة •
 .ج�ائي وش�ه

 

ليتأو التحسيس ابلفكر املق  
أتكيد املعارف  امللف اإلداري

 املهنية
وإعالماستقبال   

لو االستقبال األ ةمجاعي إعالميةجلسة   لو األاللقاء الفردي    

 هيكلة املعطيات اجملمعة امللف التقين للمشروع

 قبول املشروع من طرف جلنة االنتقاء واعتماد ومتويل املشاريع

 تقييم املشروع

 املوافقة على التمويل

 تكوين صاحب املشروع

مرحلة التأسيس القانوين متويل املشروع أثناءاملوافقة   

حلة اجناز املشروعمر  أثناءاملوافقة   

 املتابعة بعد االجناز

http://www.ansej.org.dz/
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 .2011المستوى األول للتمو�ل الثالثي ت�عا لتعد�الت  (02) جدول رقم

 القرض البنكي للمقأول ةالمساهم الشخص� قرض بدون فائدة ( إعانة الوكالة)
%29 %1 70% 
 ة لدعم تشغیل الش�ابالوكالة الوطن� المصدر:

 

 دج 10000000و  دج 5.000.000ق�مة االستثمار یترأوح بین المستوى الثاني: 
 .2011المستوى الثاني للتمو�ل الثنائي ت�عا لتعد�الت  :(03)رقم  جدول

قرض بدون فائدة (إعانة 
 الوكالة)

 القرض البنكي المساهم الشخص�ة للمقأول

 المناطق األخرى  ق خاصةمناط المناطق األخرى  مناطق خاصة
%28 1% %2 71% 70% 

 الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب المصدر:
 

ونالحظ مما سبق أن إجمالي نس�ة المساهم الشخص�ة والقرض بدون فائدة (والذي �مكن اعت�اره 
رف ، ومن المع%30أ�ضا كمساهمة خاصة �اعت�اره �منح دون فوائد) تصل في اغلب الحاالت إلى حد إلى 

انه حتى �كون المشروع متوازنا ین�غي أن تصل المساهم الخاصة على األقل إلى هذه النس�ة، و�التالي تكون 
 الوكالة قد ضمنت نسب�ا التوازن المالي للمشروع

، جاءت أساسا 2011كما نالحظ أ�ضا ان مستو�ات اله�كل المالي الذي جاءت علة اثر تعد�الت 
ا لتخف�ض نس�ة المساهمة الشخص�ة نظرا للحاجات التي لوحظت خالل تمو�ل لترفع من ق�مة االستثمار وأ�ض

 .المشار�ع والتي تشكل احد أهم العق�ات للمقاولین، و�التالي تخفیف العبء على الش�اب المستثمر�ن 
اقتصاد�ة ووثائق -ومن أجل الحصول على التمو�ل یتجه المستثمر رفقة شهادة التأهیل والدراسة التقنو

 و�عد یتم تقی�مه تقن�ا والموافقة عل�ه من طرفلجنة انتقاء،عقد إیجار المحل، شهادة التأمین...) إلى  أخرى (
�عد قبول المشروع والموافقة على تمو�له، تكون البنوك  قصد تمو�ل مشروعك، اعتماد  وتمو�ل المشار�ع

�قة والتي كان الشاب المقاول مجبرة على تمو�ل هذا المشروع وهذا ما �الحظ اختالفه عن اإلجراءات السا
 �صدم مع اإلجراءات البیروقراط�ة التي تمارسها مختلف البنوك والمؤسسات المال�ة قصد تمو�ل المشروع.

  .2011ت�عا لتعد�الت  : نسب تخف�ض الفوائد على القروض البنك�ة(04) جدول رقم

 المناطق األخرى  المناطق الخاصة القطاعات

 %80 %95 قطاعات ذات األولو�ة

 %60 %80 القطاعات األخرى 

 الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب. المصدر:
�قصد �القطاعات ذات األولو�ة قطاع الزراعة والصید ال�حري، أما المناطق الخاصة فتتمثل في تلك 

ل ، والذي حدد قائمة تشم1989ف�فري  07المؤرخ في  09 -89المناطق التي حددها المرسوم التنفیذي رقم 
 البلد�ات الواجب ترقیتها، و�تم مراجعتها �شكل دوري ت�عا لألهداف المحددة في مخطط التنم�ة.
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ومن اجل الحصول على القرض بدون فائدة من الوكالة یتجه المستثمر إلى الوكالة نفسها رفقة شهادة 
 ة على التمو�ل أو رفضهاقتصاد�ة ووثائق أخرى لینتظر ف�ما �عد الحصول على الموافق-التأهیل والدراسة تقنو

�عد الحصول على الموافقة لجنة االتقاء الوال�ة على منح القرض، �أخذ  اإلعانات الج�ائ�ة والش�ه الج�ائ�ة:
 :8المستثمر تلك الموافقة إلى الوكالة رفقة الوثائق التال�ة

 الموافقة البنك�ة؛ -
 ر؛المستثم مساهمة �مثل الذي الشخص�ة) المساهمة( التمو�ل دفع وصل -
 دج؛ 4000 طا�عه حقوق  تبلغ والذي ،)النشاط حسب( الفالح �طاقة أو اعتماد أو التجاري  السجل -
 المعنوي؛ �الشخص األمر یتعلق عندما المصغرة للمؤسسة األساسي القانون  -
 الوضع�ة أو ال�طاقة الضر�ب�ة؛ -
 .القرض أخطار لضمان المشترك الكفالة صندوق  في االنخراط وصل -

 

 هاز المراق�ة لدى الوكالة الوطن�ة لدعم وتشغیل الش�اب: ج(03) شكل رقم
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ب.�االعتماد على الدراسة المیدان�ة في الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�ا ل�احثینا إعدادمن  المصدر:
 

 جلنة االنتقاء واعتماد ومتويل املشاريع

ز�رة تفقد احملل قبل متويل 

 املشروع

مجع الواثئق القانونية والتنظيمية للمؤسسة 

 املصغرة

 

األساسيالقانون   

لألمرالسندات   

  

    

 البنك
 املمون

كدفع الص  

30% عند طلب التجهيزات   

70% عند استالم التجهيزات   

حبضور الوكالة، البنك، صاحب 

ع حمض القضائ  املش

 وضع التجهيزات وانطالق املشروع

 

متابعة املؤسسات املصغرة ما بعد االستحداث من طرف مرافقي الوكالة، ز�رات مفاجئة من طرف 

   

شروعمرافقة ودراسة امل  

 
 إيداع امللف

 

 صاحب مشروع
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

 الشباب
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 مرحلة االستغالل: •
لفواتیر النهائ�ة، ومستندات تبدأ هذه المرحلة من خالل رجوع المقاول إلى الوكالة وتسل�م ا

التجهیزات المقتناة من طرف المؤسسة المصغرة لفائدة البنك والوكالة ن والتأمین الفعلي عن كل 
) �عد إجراء DOAEالمخاطر، و�ستلم بذلك المقاول كل االمت�ازات الخاصة �مرحلة االستغالل (

 ما یلي:محضر المعاینة من طرف أعوان الوكالة، وتشمل هذه االمت�ازات 
اإلعفاء الكي من الضر��ة على أر�اح الشركات، والضر��ة على الدخل اإلجمالي والرسم على  -

 .) سنوات �النس�ة للمستثمر 5النشاط المهني على مدى خمس (
لالشتراكات أصحاب العمل ف�ما یتعلق �المرت�ات المدفوعة  %7االستفادة من المعدل المخفض ل -

 لألجراء المؤسسة المصغرة؛
 عفاء من الرسم العقاري على البنا�ات وٕاضافة البنا�ات؛اإل -

 ثم تنطلق المؤسسة في م�اشرة نشاطها، مع ق�ام الوكالة �المتا�عة المستمرة لها.
 مرحلة التوسع: •

یتمثل استثمار التوس�ع في االستثمارات المنجزة من طرف المؤسسة التي تتم بدعم من 
رحلة استغالل استثمار اإلنشاء، وأض�فت هذه المرحلة طرف جهاز الوكالة، �عد مرحلة است�فاء م

، أما مراحل استثمار التوس�ع ودراسة الملف، فهي ال تختلف 2003سبتمبر  10حسب تعد�الت 
 كثیرا عن مراحل إنشاء المؤسسة، إال ف�ما یخص مكونات الملف اإلداري، والذي �شمل:

 طلب خطي لالستفادة من االمت�ازات؛ -
 تاد المعني معف�ة من الرسوم؛فاتورة شكل�ة للع -

 فاتورة شكل�ة للتأمین عن المخاطر؛ -
من القرض البنكي في حالة كون المستثمر استفاد من تمو�ل ثالثي في مرحلة  %70شهادة تسدید -

 اإلنشاء؛
 من القرض الوكالة في حالة تمو�ل استثمار اإلنشاء تمو�ال ثنائ�ا؛ %70شهادة تسدید -
نتائج الخاصة �الثالثة میزان�ات األخیرة �النس�ة للمناطق العاد�ة، أصول وخصوم وجدول حسا�ات ال -

 وستة میزان�ات �النس�ة للمناطق الخاصة مصادق علیها من طرف مصالح الضرائب.

 ثالثا: تقی�م تجر�ة دعم ومرافقة إنشاء المؤسسات الصغیرة في الجزائر:
على الحكومة الجزائر�ة العمل على توفیر أمام توسع حجم المؤسسات المصغرة �االقتصاد الجزائري، كان 

 مصادر التمو�ل لهذه المؤسسات �ضمن لها ال�قاء والتوسع. وذلك من خالل برامج تشغیل الش�اب.
 ):ANSEJالوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب ( -1

الش�اب الذي في إطار تشج�ع االستثمارات المحل�ة قامت الحكومة بإنشاء جهاز الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل 
 �سعى إلى ترق�ة االستثمار والتشغیل في مختلف القطاعات.
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 ):ANSEJالوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب (–التعر�ف �میدان الدراسة -1-1
 96/234)، استنادا إلى نص المرسوم الرئاسي رقم: ANSEJأنشئت الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب (

 96/296المتعلق بدعم تشغیل الش�اب، و�موجب المرسوم التنفیذي رقم: م 1996جو�ل�ة  02المؤرخ في 
 م المتعلق بإنشاء الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب التي تعرف على:1996سبتمبر  08المؤرخ في 

 .9"أنها مؤسسة عموم�ة مكلفة بتشج�ع وتدع�م ومرافقة الش�اب ال�طال الذین لدیهم فكرة مشروع إنشاء مؤسسة"
 9على ثالثة م�ادئ أساس�ة تتمثل في: ANSEJم جهاز دعم تشغیل الش�اب و�قو 

 إدماج مشار�ع الش�اب المستثمر في آل�ات السوق؛-1
ضمان التمو�ل األنسب حسب المنطق االقتصادي والمالي ف�ما یخص تقی�م األخطار واتخاذ اآلراء لتمو�ل -2

 المشار�ع؛
 هام المساعدة واالستشارة.إعادة تركیز تدخل السلطات العموم�ة في م-3
 م:ANSEJ (2016حصیلة نشاطات الوكالة الوطن�ة لدعم الش�اب( -1-2
 

 م):2016-2005): توز�ع المشار�ع الممولة حسب قطاع النشاط خالل الفترة (05الجدول رقم (
 القطاعات
 السنوات

 الحرف الخدمات الفالحة البناء واألشغال الصناعة
 النس�ة المبلغ النس�ة المبلغ النس�ة المبلغ نس�ةال المبلغ النس�ة المبلغ

2005 28 5.53 12 4.86 21 3.37 90 2.65 37 8.3 
2006 17 3.36 03 1.22 06 0.7 52 1.53 43 9.64 
2007 13 2.57 04 1.62 05 0.8 42 1.25 19 4.27 
2008 25 3.55 10 4.05 13 2.08 78 2.3 39 8.74 
2009 33 6.51 19 7.7 17 2.72 216 6.6 62 13.90 
2010 34 6.7 17 6.9 17 2.72 299 8.83 34 7.63 
2011 34 6.7 37 14.98 30 4.82 588 17.37 30 6.73 
2012 76 14.99 50 20.25 49 7.87 1147 33.89 38 8.52 
2013 95 18.73 30 12.15 74 11.87 382 11.28 42 9.41 
2014 69 13.60 34 13.76 174 27.93 307 9.06 58 11.65 
2015 72 14.20 22 8.9 160 25.7 149 4.4 40 8.96 
2016 10 1.98 12 4.8 57 9.14 38 1.12 00 00 

 442 3388 623 250 506 المجموع

 م.2016من إعداد ال�احثین �االعتماد على معط�ات مقدمة من طرف الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب  المصدر:
 

م، أن 2016-2005توز�ع المشار�ع الممولة حسب القطاعات خالل الفترة �الحظ من الجدول أعاله أن 
 %12م، ثم یلیها الفالحة بنس�ة 2012بلغت ذروته سنة  %65القطاع المس�طر هو قطاع الخدمات بنس�ة 

 والصناعة والحرف وفي األخیر قطاع البناء واألشغال العموم�ة.
بتوج�ه أصحاب المشار�ع الممولة لهذا القطاع نظرا و�فسر استحواذ قطاع الخدمات على �اقي القطاعات 

الحتوائه على مختلف األنشطة التي تحتاج إلى جهد ومخاطرة أكثر وتوجهه إلى أنشطة ذات عائد سر�ع 
م �عد تجمید الوكالة 2013كالنقل ووكاالت كراء الس�ارات والدلیل على ذلك تراجع قطاع الخدمات سنة 



 

332 

م كما هو مبین 2015االت الس�ارات على حد أن تجاوزه القطاع الفالحي سنة لألنشطة المرت�طة �النقل ووك
 أعاله.

 ):ANGEMمفهوم الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر (-2
) إحدى أدوات الحكومة لتمو�ل المؤسسات ANGEMتمثل الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر (
للمستفیدین �التنسیق مع البنوك والمقاولین وكل الفاعلین  المصغرة، وذلك من خالل االمت�ازات التي تمنحها

 على المستو�ین المحلي والوطني.
 ).ANGEMالوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر (–تعر�ف �میدان الدراسة -2-1

م، إال أنه لم �عرف النجاح الذي كانت 1999اعتمدت الجزائر القرض المصغر كأداة لمحار�ة الفقر منذ عام 
عه السلطات العموم�ة، لهذا استوجب إنشاء هیئة أخرى لمنح القروض المصغرة: الوكالة الوطن�ة لتسییر تتوق

القرض المصغر من أجل استكمال اإلطار العام للهیئات الموجهة لإلدماج االقتصادي لألشخاص الذین لم 
 �ستفیدوا من التمو�الت البنك�ة.

م حول موضوع: "تجر�ة القرض 2002المنعقد في د�سمبر  عقب التوص�ات المقدمة خالل الملتقى الدولي
المصغر في الجزائر والذي ضم عددا معتبرا من الخبراء في مجال التمو�ل المصغر، تم إنشاء الوكالة الوطن�ة 

 م المعدل.2004جانفي  22المؤرخ في  04/14لتسییر القرض المصغر �موجب المرسوم التنفیذي رقم 
یج�ة الوطن�ة لمكافحة الفقر والتهم�ش، وقد جاءت لمعالجة شتى النقائض التي تم حیث تندرج ضمن اإلسترات

 10تشخ�صها وتلب�ة المتطل�ات التال�ة:
 منح قروض �طر�قة ال مركز�ة؛-
 تكییف اإلجراءات مع طرق تطبیق الشروط الموضوع�ة للفئات المحرومة؛-
 ل الدعم ومساهمة الفئات المحرومة؛سیولة آل�ات الموافقة والمنح الفعلي للقروض من أجل تفعی-
 استدامة النظام عن طر�ق إنشاء قواعد عمل�ة كاف�ة.-
 م:2015حصیلة نشاطات الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر سنة -2-2

تعتبر الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر األداة المحور�ة التي ترتكز علیها س�اسة خلق مناصب الشغل 
عد الجهاز الیوم األكثر جل�ا للقدرات اإلبداع�ة الش�اب�ة لقد استمرت المجهودات المبذولة منذ المستدامة، و�

بدا�ة إنشاء الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر و�دا�ة االستثمارات والقروض الممنوحة من طرفها في 
 اآلتي:توس�ع وخلق قطاعات استثمارات جدیدة في وال�ة المسیلة وهي مبینة في الجدول 

 
 
 
 
 
 
 



 

333 

 م:2015): توز�ع نشاطات الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر 06جدول (
 نوع التمو�ل/جنس

 
 قطاع النشاط

التمو�ل الثنائي 
 مقاول-وكالة

التمو�ل الثالثي 
 بنك-مقاول-الوكالة

  المجموع
المجموع حسب 

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر القطاع
 166 20 146 - - 20 146 الزراعة

 819 753 66 02 04 751 62 الصناعة

 08 02 06 - - 02 06 الصناعة التقلید�ة

 256 06 250 01 09 05 241 البناء واألشغال العموم�ة

 154 65 89 03 05 62 84 الخدمات

 14 08 06 - - 08 06  خدمات أخرى 

 1417 854 563 06 18 848 545 المجموع

 1417 24 1393 المجموع الكلي

 م.2015من إعداد ال�احثین اعتمادا على إحصائ�ات الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض  لمصدر:ا
 

مشروعا مصغرا في  1417م من تمو�ل 2015نالحظ من الجدول أعاله أن الوكالة الوطن�ة تمكنت سنة 
 08مختلف المجاالت لفائدة طالبي القرض المصغر، وتتوزع هذه المشار�ع على مختلف القطاعات منها 

في البناء  256مشروع یخص الخدمات و 154في قطاع الزراعة و 166مشروع في المجال الحرفي و
 24ملف طر�ق التمو�ل الثنائي و 1393في الصناعة، ولإلشارة فقد جرى تمو�ل  819واألشغال العموم�ة و

 عن طر�ق التمو�ل الثالثي.
العنصر النسوي، وهو ما �عد مكس�ا  من هذه المشار�ع كانت من نصیب %60وفي س�اق آخر فإن نس�ة 

مهما للمرأة بخصوص مساهمتها في حركة التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة، فتم تحقیق أعلى نس�ة تمو�ل في 
 �النس�ة للتمو�ل الثنائي. %58قطاع الصناعة بـ 

 تقی�م الواقع الجزائري في مجال المرافقة:  -را�عا
تمت بتقی�م هیئات دعم ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ومن خالل �عض الدراسات التي اه     

)، توصلت هذه الدراسات إلى أن هناك نقص في فعال�ة 2008)، (قوجیل دمحم 2009الجزائر(على موسى را�ح 
هیئات دعم المقاوالت�ة ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر و�هدا �عود أساسا إلى عدم وضوح 

هذه الهیئات، ففي الوقت الذي ترتكز عمل�ة المرافقة المقاوالت�ة على ضرورة إنجاح المشار�ع المن�عثة أهداف 
في إطار هذه الهیئات، فالدولة تهدف �الدرجة األولى إلى محار�ة ال�طالة وذ�ك �السماح ألكبر عدد من 

فهي ال تركز كثیرا على تفعیل  الش�اب من إنشاء مؤسسات صغیرة، وهذا ما اثر على فعال�ة هیئات المرافقة
 عمل�ات المرافقة من أجل إنجاح هذه المشار�ع الصغیر.   
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وفي نظرة إلى أهم ممیزات هیئات دعم المقاوالت�ة ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر �ظهر 
التنم�ة االقتصاد�ة ی�قى مدى مساهمتها في ز�ادة إنشاء وتطو�ر العدید المؤسسات الصغیرة، إال أن أثرها على 

 : 12غیر ظاهر، وذلك لألس�اب التال�ة
تقد�م الخدمات المال�ة (التمو�ل، ضمان القروض،االمت�ازات الج�ائ�ة،...وغیرها)،  ىالتركیز عل .1

و�الرغم من ذلك فهي ال تؤثر �قوة على البنوك في منح القروض للش�اب، حیث ال تزال عمل�ات 
 البیروقراط�ة من ضمانات ومحسو��ة وغیرها؛ التمو�ل تخضع لنفس اآلل�ات

التركز على الجوانب اإلدار�ة: حیث شبهت هذه �اإلدارات العامة البیروقراط�ة عالقاتها مع الز�ائن  .2
حاملي المشار�ع ال تتعدى إعداد وتسل�م الملفات، �الرغم من أن من أهدافها تسهیل اإلجراءات 

 ؤسسات الفاعلة في ذلك .اإلدار�ة لحاملي المشار�ع مع مختلف الم
مركز�ة صنع القرار في هذه الهیئات: وهذا �مكن أن یؤدي إلى عدم استغالل  العدید من الخصائص  .3

 التنمو�ة المحل�ة، ألن هذه اإلستراتیج�ة ال تأخذ �عین االعت�ار الخصائص التنمو�ة ل�عض المناطق؛ 
منتجة للثروة وضعف عمل�ات التحس�س، قدرة على توج�ه استثمارات الش�اب نحو المشار�ع الالعدم  .4

حیث نالحظ تزاید عدد المؤسسات المصغرة في قطاع النقل و�عض النشاطات غیر المنتجة للثروة 
 على حساب القطاع الصناعي والزراعي غال�ا؛

عدم استجا�ة التمو�ل المقدم لمتطل�ات غالب�ة الش�اب الجزائري المسلم الذین �طالبون �قروض بدون   .5
 لتمو�ل المشار�ع مما �حد من عدد المشار�ع؛فائدة 

ضعف خدمات المرافقة خالل و�عد اإلنشاء التي تقدمها هذه الهیئات ألصحاب المؤسسات، مما  .6
  یؤدي إلى توفق العدید من المشار�ع عن النشاط.

هم عدم االهتمام �المرحلة األولى (االستق�ال) لفهم ومناقشة حاملي المشار�ع حول مشار�عهم وتوجیه .7
 �الشكل الصح�ح.

افتقاد هذه الهیئات إلفراد متخصصین في مجال المرفقة مما �حد من فعال�ة المجهودات التي �قوم  .8
 بها هذه المؤسسات في هذا المجال.

إن اكبر عائق یواجه هذه الهیئات هو افتقاد غالب�ة حاملي المشار�ع للروح والفكر المقاوالتي �مفهومه  .9
 ز�ج من اإلبداع والمخاطرة الخصائص الق�اد�ة. الحقیق الذي یرتكز على م

 
 الخـــاتمة:

في نها�ة هذه الورقة �مكننا القول أن التجر�ة الجزائر�ة ال زالت في  بدایتها في مجال عم المقاوالت�ة ومرافقة 
ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، لكن بجب تفعیل هذه الهیئات من خالل العمل على انتهاج األسالیب العلم�

في عمل�ات الدعم والمرافقة و تفعیل القوانین الس�اسات المرسومة �اإلضافة إلى �عض التعد�الت المتعلقة 
�المح�ط االستثماري، فالتنم�ة االقتصاد�ة وتنم�ة روح المقاولة وٕانشاء المؤسسات هي نتیجة لتفاعل مجموعة 

ت�ة ومرافقة المؤسسات الصغیرة �اإلضافة إلى من العوامل، كالثقافة، والنظام التعل�مي وهیئات دعم المقاوال
 توفیر المناخ االستثماري المالئم إلنجاح هذا التوجه.    
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و�ناءا على ذلك فهیئات المرافقة المقاوالت�ة ودعم إنشاء المشار�ع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، یجب أن 
 ء المشار�ع، وذلك من خالل: تحضي �الكثیر من االهتمام لتفعیل دورها في ترق�ة دینام�ك�ة إنشا

التركیز على جانب اإلعالم والتوج�ه الذي �عتبر أول عناصر المرافقة، بهدف توج�ه التنم�ة إلى  .1
 القطاعات األكثر أهم�ة.

وضع اتفاق�ات مع مختلف الجامعات ومراكز التكو�ن المهني تهدف إلى تفعیل وسائل إعالم الوكالة  .2
 في هذه المؤسسات.

�ن أعوان هیئات المرافقة في مختلف مراحل مرافقة المؤسسات الصغیرة: االستق�ال العمل على تكو  .3
 م�ادئ دراسات الجدوى وٕانشاء المشار�ع، الجانب اإلداري وجانب التسییر المؤسسات.

العمل على تفعیل االتفاق�ات المبرمة مع مختلف المؤسسات المتدخلة في إنشاء المؤسسات والتنسیق  .4
 مل�ة إنشاء المؤسسات.والتكامل لتسهیل ع

توج�ه المشار�ع الجدیدة المنشأة، في مختلف الفروع حسب خصوص�ة ومؤهالت كل منطقة  .5
 وحاج�ات التنم�ة فیها. 

توس�ع المعارض الدور�ة الداخل�ة والخارج�ة للمساهمة في تسو�ق منتجات المؤسسات الصغیرة، وكذا  .6
المؤسسات الصغیرة كقنوات لتوز�ع  إنشاء شركات أو وكاالت متخصصة في التسو�ق لمساندة

 وتصدیر منتجات هذه المؤسسات، وتشج�ع التعاقد من ال�اطن بین المؤسسات الكبیرة والصغیرة.
تفعیل دور حاضنات األعمال ومشاتل المؤسسات في دعم المؤسسات الصغیرة وتوس�عها في كافة  .7

 المناطق.
تقل�ص اإلجراءات اإلدار�ة في وتسهیل  العمل على تقل�ص مدة دراسة وتمو�ل المشروع من خالل  .8

 اإلجراءات مع البنوك.

. إعادة النظر في نس�ة القرض الممنوح بدون فائدة وفي معدالت الفائدة الممنوحة من طرف البنوك 10
 والعمل على منح القروض بدون فوائد.

سات على غرار مجلس . تشكیل لجان محل�ة تظم ممثلین عن مختلف الفاعلین في عمل�ة إنشاء المؤس11    
 التوج�ه على مستوى المدیر�ة العامة، لز�ادة التنسیق وتسهیل إجراءات اإلنشاء.
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 عقود المناولة كآل�ة لتفعیل أداء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 )تطبیق المناولة المقاوالت�ة بتنظ�م الصفقات العموم�ة الجدید(

 
 المركز الجامعي بتندوف ضر أأستاذ محا مختار بن عابد
 جامعة خم�س مل�انة  أستاذة محاضر ب  هاجیرة دیلمي 

 
ال یخفى في وقتنا الحالي أن التطور الذي بلغته الدول المتقدمة في إطار قطاعات النشاط المختلفة : ةقدمم

خ األعمال ل�س ولیدا بین لیلة وضحاها، بل یتعلق �سبل مؤسسات�ة یجب خلقها وحمایتها من ناح�ة منا
والتأطیر القانوني واإلداري والمالي، البیئي واإلجتماعي، �حیث لعبت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حجر 

عموم�ة كانت أو خاصة �میزات تنافس�ة تعكس  اقتصاد�ة تتمتع كل مؤسسة أن األساس في ذلك، إذ یجب
ق�قها المتتا�ع ألهدافها الر�ح�ة، غیر تأهبها الحق�قي لمجابهة وجودها وحصولها على تجزئة سوق�ة تضمن تح

أن فكرة نشأة المؤسسات اإلقتصاد�ة الخاضعة للنشاط التجاري وظهورها �عترضها تنافس شرس من طرف 
. صح�ح أن األمر �النس�ة لها مرهون �مدى فقهها لألطر كبر�ات الشركات والمؤسسات من نفس النشاط

مع والمناولة وٕامكان�ة تطب�قها �صفة خاصة وذات�ة، غیر أن هذا القانون�ة المتاحة لإلندماج والشراكة والتج
وعل�ه ال بد  النوع من المؤسسات �اإلقتصاد الجزائري تستهدف حصة معتبرة جدا تتمثل في الجانب العمومي،

للناظم الجزائري أن یخصص حیز أو منفذ تسلكه هذه المؤسسات �اإلضافة إلى �عض المیزات التنافس�ة 
ف�ما یخص التخف�ضات واإلعفاءات، و�تجسد ذلك فعال في إطار إلجتماع�ة والجمرك�ة والعقار�ة الج�ائ�ة وا

الصغیرة والمتوسطة  منظومة الصفقات العموم�ة التي حددت شر�ط مناسب تمشي في إطاره المؤسسات
)PME( ،ي أطر محددة وهو ذلك المتعلق �عقود المناولة والتي تختلف نوعا ما عنها مقارنة �النشاط الخاص ف

ترت�ط أساسا �التنافس الخاص بتقی�م وٕارساء الصفقات العموم�ة على المتعامل اإلقتصادي صاحب العرض 
األحسن من حیث المزا�ا اإلقتصاد�ة، كحیز ترسمه منظومة الصفقات العموم�ة المستحدثة مؤخرا لترسم 

جة لهذا الطرح تتضح اإلشكال�ة الموال�ة: للمؤسسات اإلقتصاد�ة منهجها العصري والمالئم لتطو�ر أدائها. نتی
كیف ین�غي على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تطو�ر أداءها عن طر�ق "المناولة" في إطار تنظ�م 

 الصفقات العموم�ة الجدید ؟

 مناولة، صفقات عموم�ة، طل�ات عروض، مؤسسات صغیرة ومتوسطة، طلب عمومي.: كلمات مفتاح�ة

 
Résumé: Chaque établissement public ou privée dans le cadre du marché du travail doit être 
caractérisé par des avantages concurrentiels élevés, afin d'obtenir un segment de marché 
respectable, mais il y a grandes difficultés devant les nouvelles entreprises. Pour cette raison 
l’organisateur algérien alloué des facilitations et des privilèges pour ces entreprises (PME) dans le 
décret présidentiel N° 15-247 du 16 septembre 2015 portant la reglementation des marches publics 
et délégation des services publiques. 
La problématique qui ce pose maintenant c’est : Comment les PME doivent gérer la sous-traitance 
et le groupement momentanée des entreprises dans le cadre de la nouvelle réglementation de 
marches publics en Algérie ? 
Mots clés : sous-traitance, marches publics, appel d’offres, PME, entreprenariat, marché public, 
appel d’offres, PME, commandes publiques.   
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I- عد اإلجراءات المس�قة المتعارف علیها في مجال الصفقات العموم�ة والمتمثلة دورة إبرام صفقة عموم�ة� :
الصفقات العموم�ة المبرمة في نشر البرنامج التقدیري للتنفیذ المیزاني المعني في بدایته، وكذا نشر إعالن 

والمتعلقة �التنفیذ المیزاني المنصرم ومؤسساتها الحائزة، تمر الصفقة العموم�ة قبل اإلبرام عبر المراحل 
 األساس�ة الموال�ة:

قصد تنفیذ الصفقة في إطار أفضل الظروف اإلقتصاد�ة  :la définition des besoins) تحدید الحاجات / 1
لحة المتعاقدة على تحدید حاجاتها الواجب تلبیتها، المعبر عنها �حصة وحیدة أو والمال�ة، تعمل المص

طب�عتها �حصص منفصلة، مس�قا، قبل الشروع في أي إجراء إلبرام صفقة، و�جب إعداد الحاجات من حیث 
، استنادا إلى مواصفات تقن�ة مفصلة تعد على أساس مقای�س و/أو نجاعة یتعین بلوغها أو ومداها بدقة

 متطل�ات وظ�ف�ة. و�جب أن ال تكون هذه المواصفات التقن�ة موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي محدد.
قاعدة التحدید المسبق للحاجات هذه هي أساس�ة ذلك ألنها تمثل استجا�ة لتحقیق أوال هدف النجاعة  

�جب أن یراعى في تحدید و  للطلب العمومي وثان�ا مطلب الشفاف�ة الفعل�ة �النس�ة للمصلحة المتعاقدة.
الحاجات حدود اختصاص لجان الصفقات العموم�ة واإلجراءات واج�ة اإلت�اع (الشكل�ة أو المك�فة) وكذا 
تحص�ص الحاجات المالئم ت�عا لعمل�ات األشغال أو تجانس الحاجات لكل من اللوازم والخدمات 

 .(*)والدراسات
: على المصلحة المتعاقدة le choix de mode de passation/ ) إخت�ار نمط إبرام الصفقة العموم�ة2

(المسؤول المختص) أن تحدد نمط إبرام الصفقة العموم�ة �الشكل الذي یجلب أكبر منفعة لها، هذا وتبرم 
 الصفقات العموم�ة وفقا إلجراء طلب العروض الذي �شكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التراضي:

هو إجراء �ستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین  :Appel d’offresطلب العروض/  •
مع تخص�ص الصفقة، دون مفاوضات، للمتعهد الذي �قدم أحسن عرض من حیث المزا�ا اإلقتصاد�ة، استنادا 

على أنه �مكن أن �كون طلب العروض وطن�ا أو  .(**)إلى معاییر اخت�ار موضوع�ة، تعد قبل إطالق اإلجراء
 عه:دول�ا، وأنوا 
  /طلب العروض المفتوحappel d’offres ouvert. 
  /طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دن�اappel d’offres ouvert avec exigence de 

capacités minimales. 
  /طلب العروض المحدودappel d’offres restreint . 
  /المسا�قةconcours. 

ة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكل�ة إلى هو إجراء تخص�ص صفق :le gré à gréالتراضي/  •
 المنافسة. و�مكن أن �كتسي التراضي شكل التراضي ال�س�ط أو شكل التراضي �عد اإلستشارة. 

                                                            
 ومنه) marché de définition( تحدید صفقة إقامة إمكان�ة هنا �عقب نجد اإلقتضاء، عند القطاع�ة األشغال صفقة حالة في (*)

 ) عند اإلقتضاء.CTCوٕابرام اتفاق�ة المراق�ة التقن�ة للبناء ( )l’étude de sols( التر�ة ودراسة دراسات، صفقة
یتم استالم أي عرض، أو عندما ال یتم اإلعالن، �عد تقی�م العروض، عن  �علن عدم جدوى إجراء طلب العروض عندما ال (**)

 .مطا�قة أي عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط، أو عندما ال �مكن ضمان تمو�ل الحاجات
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: یجب أن تحدد المصلحة المتعاقدة le mode de réalisation/ اخت�ار نمط إنجاز الصفقات العموم�ة )3
ا تعلق األمر �صفقة �حصة وحیدة تمنح للحائز المالئم أو عن (المسؤول المختص) نمط اإلنجاز ف�ما إذ

 .، صفقة طلب�ات أو عقد برنامج أو صفقة أقساط أو صفقة عاد�ة �س�طةطر�ق التحص�ص
: هنا یجب على المصلحة المتعاقدة أن la forme et le type des prix/ اخت�ار شكل ونمط السعر )4

 تض�ط:
  /شكل سعر الصفقةForme des prix: 

o  / صفقة �السعر اإلجمالي والجزافيmarché a prix global et forfaitaire. 
o  / صفقة بناءا على قائمة سعر الوحدةmarché a prix unitaire. 
o  / صفقة على النفقات المراق�ةmarché sur dépense contrôlées. 
o  / صفقة �سعر مختلطmarché a prix mixte. 

  /نمط سعر الصفقةType des prix : 
o  / سعر ثابتmarché a prix fermé. 
o  / سعر قابل للمراجعةmarché a prix révisables. 
o  / سعر ثابت قابل للتحیینmarché a prix fermé actualisables. 

: اإلعالن عن إجراء إبرام صفقة عموم�ة یتطلب مس�قا، تحدید مصدر التمو�ل، و�تم تحدید مصدر التمو�ل )5
�البرنامج �النس�ة لعمل�ات اإلستثمارات العموم�ة، وٕاما عن طر�ق اعتمادات میزان�ة  إما عن طر�ق الترخ�ص

 إذا ما تعلق األمر �عمل�ات التسییر.
: یوجه للمرشحین، دفتر شروط والذي �عد وث�قة مكتو�ة، تحضر من طرف تحضیر مشروع دفتر الشروط )6

، وكذا الشروط المفروضة إلبرام وتنفیذ الصفقةالمصلحة المتعاقدة، وتعد مس�قا عن كل مشروع صفقة، �حدد 
 .الشروط واإلجراءات موضع اخت�ار الشر�ك المتعاقدمختلف 

مس�قا وقبل اإلعالن عن طلب العروض، على المصلحة المتعاقدة إجراء تحضیر مشروع دفتر  
 .(*)ختصةالشروط لطلب العروض، والذي �حرر �عنا�ة و�دقة، لیت�ع �الخضوع لفحص لجنة الصفقات الم

لدفتر الشروط ثالث أ�عاد أساس�ة: وضع س�اسة شراء، تحدید الحاجات، وضع تنظ�م. و�تركب دفتر الشروط 
 عموما من:

  الملفات اإلدار�ة الملفات التقن�ة
CPC CCAG   /  عامةGénéraux 

CTP/ Annexes techniques du CPS CPS   /  متخصصةParticuliers 

A :أو التعل�مات الموجهة للمتعهدین/ / تنظ�م اإلستشارة)Instructions aux soumissionnaires:(  هي
وث�قة غیر تعاقد�ة تخصص من خاللها المصلحة المتعاقدة اإلجراءات التي تحكم: إیداع العروض، فتح 

 :(**)األظرفة، تقی�م العروض، ومنح الصفقة. تنظ�م اإلستشارة یتضمن ما یلي

                                                            
ید یقتع �من وتفو�ضات المرفق العام المتعلق بتنظ�م الصفقات العموم�ة 247-15ل�س ثمة أي حكم �المرسوم الرئاسي رقم  (*)

 .على عملیتین مختلفتین لألشغال لهما نفس الموضوع�حصص نفقات متعلقة بدفتر شروط 
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 بنود مشتركة: -أ
 �المصلحة المتعاقدة،التعر�ف  •
 موضوع العمل�ة، •
نمط تمر�ر الصفقة: طلب عروض مفتوح/ طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دن�ا/ طلب العروض  •

 المحدود/ المسا�قة/ تراضي �عد اإلستشارة.
 مدة تحضیر العروض، •
 أجل صالح�ة العروض، •
 نمط سیرورة الصفقة (تحص�ص/ صفقة أحاد�ة/ صفقة �أقساط...)، •
ونمط السعر للصفقة (إجمالي وجزافي/ وحدوي/ مختلط/ مغلق وغیر قابل للمراجعة/ قابل طب�عة  •

 للمراجعة/ مغلق وقابل للتحیین)،
 الشكل القانوني للمترشح: مترشح منفرد/ ترشح بتجمع مؤقت، •
 إمكان�ة إتاحة البدائل أو الخ�ارات، •
 العروض: أنماط تقد�م وسحب •

 ارجي،اإلشارات واج�ة اإلرفاق �الظرف الخ -
 اإلشارات واج�ة اإلرفاق �األظرفة الداخل�ة، -
 محتوى ظرف ملف الترشح، -
 محتوى الظرف التقني، -
 محتوى الظرف المالي، -
)، نماذج أو طراز échantillons)، عینات (maquettesإذا كان ممكنا أشكال تقد�م مجسمات ( -

)prototypes،( 
 العنوان بدقة أین یجب تقد�م العروض، -
 المحددة إلیداع األظرفة،الساعة القصوى و  -
 مكان فتح األظرفة من طرف لجنة فتح األظرفة وتقی�م العروض، -
 ساعة فتح األظرفة من طرف فتح األظرفة وتقی�م العروض، -

 معاییر اخت�ار المتعاقد معه، وأوزانها واج�ة اإلحترام: •
 كحد أدنى. و�قصد بها تحدید المتعاملین المسموح لهم المشاركة: معاییر انتقاء المترشحین -
تتعلق �التنق�ط مبدئ�ا، وعلى أساسها یتم اخت�ار العرض األحسن من حیث : معاییر انتقاء العروض -

 ،المزا�ا اإلقتصاد�ة، وتسمى كذلك �معاییر اإلخت�ار
 منهج�ة تحلیل العروض من طرف لجنة فتح األظرفة وتقی�م العروض،  •

                                                                                                                                                                                   
حسب نمط إبرام الصفقة كما �ظهر مرفقا أعاله، وتجدر  خصوص�ةوأخرى  مشتركةیتضمن دفتر الشروط على معط�ات  (**)

، indications supplémentaires/ إضاف�ةمات ، ومعلو mentions obligatoires/ إج�ار�ةاإلشارة أنه ثمة ضمن ذلك معلومات 
 . لتأتي تفص�الت ذلك �محتوى تطب�قات األعمال الموجهة.Critères additionnels/ معاییر إضاف�ةوكذا 
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قات على التمو�ن/ الدفع على الحساب/ التسو�ة على نمط التسو�ة المال�ة للصفقة: تسب�قات جزاف�ة/ تسب� •
 رصید الحساب.

 لمبلغ الصفقة). % 10و  5تحدید نس�ة كفالة حسن التنفیذ (بین  •
تحدید نس�ة كفالة حسن التنفیذ �النس�ة للصفقات التي ال تبلغ حدود اختصاص لجان الصفقات المختصة  •

 لمبلغ الصفقة)، %5و  1(بین 
فالة حسن التنفیذ من عدمه (عندما �كون أجل تنفیذ الصفقة ال یتعدى ثالثة إمكان�ة اإلعفاء من ك •

 أشهر)،
إمكان�ة استبدال/ إحالل اقتطاعات حسن التنفیذ لكفالة حسن التنفیذ لصفقات األشغال التي ال تصل  •

 عت�ة اختصاص لجان الرقا�ة الخارج�ة المختصة،
 الة حسن التنفیذ حسب الحالة،إمكان�ة استبدال/ إحالل اقتطاعات حسن التنفیذ لكف •
 pratiquesشروط رفض العروض التي تتوفر على ممارسات تطب�ق�ة غیر تنافس�ة/  •

anticoncurrentielles، 
 ،offres anormalement bassesشروط رفض العروض المنخفضة �شكل غیر عادي/  •
 ،ك�ف�ات الدفع الم�اشر للمتعامل الثانوي (إن وجد) •
 ء معط�ات تقن�ة وٕادار�ة تكمیل�ة، إلخ،مصادر اإلتصال القتنا •
 اإلتصال ألي استعالم أو ملف �سمح بـ "مراق�ة التكلفة" للخدمات موضع الصفقة أو الملحقات، •
العقو�ات المتكبدة من طرف حائز الصفقة الذي یرفض تقد�م استعالمات أو وثائق تتعلق �مراق�ة الكلفة  •

 للخدمات موضوع الصفقة أو ملحقاتها،

خصوص�ة: تتاح �النس�ة لطلب العروض الدولي �صورة عامة، وأ�ضا طلب العروض المحدود،  / بنودب
المسا�قة، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دن�ا، التراضي �عد اإلستشارة، بنود خصوص�ة تتعلق �كل 

 واحدة منها على حدى.
B) دفتر التعل�مات المشتركة/ التقن�ة /CPC/ CPT:(  تحدد األحكام التقن�ة المط�قة على  د�ةوث�قة تعاقهو

 ، و�وافق علیها �قرار من الوز�ر المعني.الخدمات، اللوازم، الدراسات أو لألشغالالصفقات من ذات الطب�عة 
دفتر التعل�مات المشتركة وث�قة دائمة یجب أن تحتوي على كل البنود المتعلقة �الجودة و�تحضیر  

 مط تقی�م األعمال/ المشار�ع... إلخ.المعدات، بنمط تنفیذ األشغال، بن
 یهم خص�صا المعمار�ین والمهندسین والتقنیین... إلخ. CPC: الـ مالحظة

C) دفتر التعل�مات الخاصة /CPS:(  أجل تنفیذ وث�قة تعاقد�ةهو) تحدد البنود الخاصة �كل صفقة ،
ات والمواد األول�ة المستخدمة، شروط الصفقة، اإلجراءات التقن�ة التي تنفذ بها مختلف المشار�ع، جودة المعد

 ).CCAGالتسو�ة المال�ة...إلخ)، و�مكن، حسب الحاجة، أن تتحیز عن دفتر البنود اإلدار�ة العامة (
 ل�س دائم وهو �حضر لكل صفقة. CPS، الـ CPCوالـ  CCAGبخالف الـ 

، قائمة المواد CCAGالـ  عندما �حتوي دفتر التعل�مات الخاصة، استثناءا، على تحیزات على -: مالحظة
 التي تم التحیز عنها، یتم تلخصیها �المادة األخیرة بدفتر التعل�مات الخاصة.
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�عد إعداد دفتر الشروط یتم عرضه على لجنة الصفقات المختصة قصد دراسته ومنح مقرر  -
 تأشیرة �عد ذلك، في إطار الرقا�ة الخارج�ة التي تمارسها هته اللجان.

خضوعا للم�ادئ الثالث للصفقات العموم�ة، إحالة  : / La mise en concurrenceلتنافسحالة على ااإل )7
التنافس على المتعهدین أو المرشحین �عتبر القاعدة: ولذلك نجد الصفقات العموم�ة تبرم عبر طلب العروض 

على أكبر عدد من كقاعدة عامة. لیتعلق األمر �استخدام النشر الواسع للتنافس أكبر ما �مكن، ومنه الحصول 
ه األخیرة، والتمتع ذالمتنافسین حول موضوع صفقة معینة، مما �ساهم في تجنب عامل المحا�اة في منح ه

�استجا�ة الحافز اإلقتصادي الذي �سمح للمصلحة المتعاقدة �اإلستفادة من سعر تنافسي وعروض نوع�ة. 
الصحافة، وهذا هو األصل، وٕاما تبلغ ولذلك نجد المصلحة المتعاقدة إما ترجع إلى النشر عن طر�ق 

 للمترشحین وث�قة تتعلق �طلب العروض:
A- بهدف نجاعة الطلب العمومي، النشر الصحفي �شكل القاعدة اإلشهار عن طر�ق النشر الصحفي :

 األساس وهو یجب عن ثالث متطل�ات:
 له فائدة بتقد�م عرضه،جعل مبدأ حر�ة الوصول للصفقات العموم�ة �أخذ مجراه فیتم السماح لكل من  -
 احترام مبدأ المساواة في معاملة المترشحین، -
 جعل المنافسة فعالة �ما �سمح بإنجاح تنوع العروض، -
هذا و�كون النشر/ اإلشهار الصحفي إلزام�ا إذا ما تعلق األمر �طلب عروض مفتوح، أو �طلب  

سا�قة، التراضي �عد اإلستشارة، عند عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دن�ا، طلب العروض المحدود، الم
 إحداها �اللغة األجنب�ة. موزعتین على الصعید الوطنيعلى األقل بجر�دتین وطنیتین و�كون  اإلقتضاء.

B-  /إعالن طلب العروضAvis d’appel d’offres:  إعالن طلب العروض وث�قة إعالم�ة تنشر �النشرة
الصحافة واإللصاق لدى المصلحة المتعاقدة الذي �سمح )، BOMOPالرسم�ة لصفقات المتعامل العمومي (

 لها �اقتراح إبرام صفقة عموم�ة عن طر�ق طلب العروض.
: لمنح les critères de choix de partenaire cocontractant) معاییر اخت�ار الشر�ك المتعاقد معه/8

المصلحة المتعاقدة ترتكز على �ة، العرض األحسن من حیث المزا�ا اإلقتصادصفقة إلى المتعهد الذي �قترح 
 العدید من المعاییر المتغیرة ت�عا لـ "موضوع الصفقة".

هذا التبل�غ یجب تفعیله على أساس معاییر تضمن م�ادئ حر�ة الوصول للطلب العمومي، المساواة  
لة. في معاملة المرشحین، وشفاف�ة اإلجراءات، وعل�ه أن �ضمن تقدیر العروض شروط المنافسة الفعا

 ولضمان ذاك، المعاییر واج�ة اإلت�اع یجب أن تكون:
ذات أهداف، أي أن ال یتم �أي حال من األحوال إعداد إجراءات �طا�ع تفضیلي لمترشح وٕاغفال آخر  •

 (مثال، �منع إجراء تحر�ر توج�ه لمعاییر اإلخت�ار بهدف تفضیل أو التضییق على متنافس).
یر أال تسمح بإغفال أو �معاملة مختلفة لمتنافسین �النس�ة آلخر�ن غیر تمییز�ة، �معنى آخر، على المعای •

(مثال، المصلحة المتعاقدة ال �مكنها أن تحدد معاییر موجهة إلقصاء متنافسین من وال�ات أخرى أو إغفال 
 متنافسین �النظر إلى جنسیتهم أو حجم مؤسساتهم).



 

343 

�طر�قة فعالة تمت ت�عا ألفضل نتیجة اقتصاد�ة عمل�ات�ة، في هذا اإلتجاه، المعاییر یجب أن تكون معدة  •
 ومال�ة (مثال، ال �سمح التحضیر �معاییر ال ترت�ط �موضوع الصفقة).

ذات إشارة بدفتر الشروط وتعنى �السماح للمتنافسین، ل�كونوا على علم و�دقة لمجموع "معاییر التحدید"  •
 و"معاییر المنح" المحددة من طرف المصلحة المتعاقدة.

 Hiérarchisationة، حسب متطل�ات المصلحة المتعاقدة وموضوع الصفقة إما لترتیب األولو�ات/ مطا�ق •
 .Pondérationوٕاما للترج�ح/

 وعل�ه نمیز عامة نوعین من المعاییر:  
A-  معاییر تحدید المترشحین أو معاییر التحدید النوعي للمترشحین: تسمح �مرت�ة أولى بتقی�م القدرات

�ة والمال�ة للمترشحین لتنفیذ الصفقة والفحص ما إذا كان المترشحون ل�سوا في حالة إقصاء أو المهن�ة، التقن
 منع من التعهد.

استنادا إلى نمط اإلبرام، وٕالى متطل�ات القدرات المحددة بدفتر الشروط، ثمة متطل�ات تسمح بتقی�م  
تهم قصد تحقیق تنفیذ الصفقة والتي تفتعل المطلو�ة للمترشحین أو تقدیر مؤهال المستو�ات الدن�ا لإلمكان�ات

-préالتأهیل التقني األولي/ لدى إجراء تقی�م العروض بهدف ض�ط قائمة المترشحین المقبولین �عنوان 

qualification technique  األولي التحدیدأو /présélection. 
ومعاییر تحدید كل مصلحة متعاقدة تختار معاییر التحدید تناسقا مع حجم وتعقید الصفقة،  

 المترشحین تتعلق بـ: القدرات المال�ة، القدرات المهن�ة والقدرات التقن�ة التي تكون متضمنة �ملف الترشح.
في إطار اإلجراءات التي ال تحتوي على انتقاء أولي، المتعهدون الذین �ستوفون معاییر التحدید فقط هم  •

 وض".من تؤخذ أظرفتهم �الحس�ان لدى إجراء "اخت�ار العر 
في إطار اإلجراءات المحدودة، معاییر التحدید هذه تفّعل قصد التحدید األولي للمرشحین الذین هم  •

 مسموح لهم بتقد�م عروضهم.
في إطار التحدید، المترشحون الذین ال �ستوفون شرطا أو أكثر من المستو�ات الدن�ا للمؤهالت أو الذي  •

 قصاؤه.هو ل�س راض على المتطل�ات المعلن عنها یتم إ
B-  /معاییر المنحles critères d’attribution  /أو معاییر اخت�ار العروضles critères de choix des 

offres تختص المصلحة المتعاقدة �اخت�ار المتعاقد، مع مراعاة أحكام رقا�ة الصفقات العموم�ة المنصوص :
 المذكور سا�قا.  247-15علیها في المرسوم الرئاسي رقم 

كن إجراء اإلبرام، یجب أن �كون نظام تقی�م العروض التقن�ة متالئما مع طب�عة كل مشروع مهما � •
 وتعقیده وأهمیته.

II-) المفاه�م األساس�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةPME) والمناولة (la sous-traitance :( 
ا وأطرا جدیدة لنظرته ): �ستحدث المشرع الجزائري مفهومPME) مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (1

لمجال األعمال عامة، فدستور�ا أص�ح ینظر إلى مناخ اإلستثمار على أنه مناخ أعمال وهذا األخیر �عد 
المتعلق بترق�ة اإلستثمار، ومجددا  09-16أوسع وأهم من سا�قه، وكذا لمجال اإلستثمار وفقا للقانون رقم 

التوجیهي الجدید لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لخص  �النس�ة لمجال األعمال واإلنتاج، فوفقا للقانون 
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) على أن الطاقة المشتغلة بها ال تز�د PMEالمنظم نظرته إلى تحدید مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (
) مالییر دینار وحصیلتها السنو�ة ال تز�د عن 4شخصا ورقم أعمالها السنوي ال یز�د عن أر�ع ( 250عن 

من رأسمالها ال �متلكه مؤسسة أو  % 25ینار وكذلك تكون مستقلة �اعت�ار أنه ما ال یز�د عن ) د1مل�ار (
 مجموعة مؤسسات أخرى. كما تم تصن�فها  وفقا للجدول الموالي:

 .2017في الجزائر/  )PME( تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :01 الجدول رقم
 الحصیلة السنو�ة رأس المـال التشغیل التصنیف

 دج ارمل� 1 –ملیون  200 مل�ار دج 04 –ملیون  400من  250 -50 متوسطــــة

 ملیون دج 200أقل من  ملیون دج 400أقل من  49 -10 صغیــــرة
 ملیون دج 20أقل من  ملیون دج 40أقل من  09 -01 صغیرة جدا
و�ر المؤسسات الصغیرة المتضمن القانون التوجیهي لتط 2017ینایر  10لـ  02-17القانون رقم : المصدر

 .5، ص: 2017لسنة  02والمتوسطة، الجر�دة الرسم�ة عدد 
 

إن اإلهتمام �مجال تحدید المؤسسات المذكورة بهذا الشكل یتعلق �اإلستفادة من تدابیر المساعدة 
والدعم لترقیتها، حسب حجمها وكذا األولو�ات المحددة حسب شعب النشاط واألقال�م. هذا وقد خصص 

 لهذا النوع من المؤسسات ما یلي: المشرع
 إنشاء هیئة عموم�ة ذات طا�ع خاص تكلف بتنفیذ استراتیج�ة تطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -
 ه�اكل محل�ة تا�عة لها، تتكون من مراكز دعم واستشارة، مشاتل مؤسسات،  -
 ار�ع المبتكرة.صنادیق ضمان القروض وصنادیق اإلطالق لترق�ة المؤسسات الناشئة للمش -
 صندوق وطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودعم اإلستثمار وترق�ة التنافس�ة الصناع�ة. -
 مجلس وطني للتشاور من أجل تطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. -
 برامج عصرنة لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لتحسین تنافسیتها وترق�ة المنتوج الوطني. -
: تختلف اإلصطالحات التي تعنى �المناولة، فمنهم من �سمیها )La sous-traitanceمفهوم المناولة () 2

التعاقد من ال�اطن ومنهم من �صرح على أنها المقاولة ال�اطن�ة، ومنهم تفو�ض العمل، وكذلك التعامل الثانوي 
" وعن La sous-traitance" وكذا اإلخراج من ال�اطن وال یخفى أن ترجمتها عن اإلصطالح الفرنسي هي

المناولة هي ". و�شاع في تعر�فها �الجزائر التعر�ف الفرنسي �اعت�ار "Outsourcingالمصطلح اإلنجلیزي "
العمل�ة التي من خاللها تطلب مؤسسة تسمى المؤسسة التي تعطي األوامر من مؤسسة أخرى تسمى 

نفیذ جزء من العمل�ة اإلنتاج�ة حسب عقد تحدد المناول أو المتعامل الثانوي أو المقاول من ال�اطن، ت
". وما یهمنا من هذا الطرح تعر�فها في إطار جانب الصفقات العموم�ة، إذ تعرف بنوده المؤسسة األولى

"العمل�ة التي �حدد ف�ه متعامل متعاقد بنود أوامر �كلف بها مؤسسة مناولة تنفیذ جزء من العقد على أنها 
 .حب المشروع المتمثل في المصلحة المتعاقدة"المكلف بتنفیذه أمام صا

المتضمن القانون التوجیهي  02-17: �مفهوم القانون رقم ) ترق�ة المناولة �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة3
لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تعتبر المناولة األداة المفضلة لتكثیف النسیج المتعلق �المؤسسات 
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ذ كلفت الهیئة العموم�ة المشار لها آنفا المتكفلة بتنفیذ استراتیج�ة تطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة. إ
الصغیرة والمتوسطة كذلك بتنفیذ س�اسة تطو�ر المناولة ال س�ما برامج تحسین أداء المؤسسات المعن�ة في 

سیق بإنشاء نظام المناولة، ترق�ة نشاطات المناولة والشراكة من خالل دعم بورصات المناولة، ضمان التن
إعالمي موحد لبورصات المناولة، إعداد وتحیین دلیل قانوني للمناولة، ضمان الوساطة بین اآلمر�ن والمتلقین 

 لألوامر في نشاط المناولة ولحل نزاعاتهم، وٕاعداد عقود نموذج�ة لحقوقهم والتزاماتهم.
III-  إن الص�غ المعتمدة في  :ات العموم�ةمن منظور تنظ�م الصفقالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة مناولة

الحصة األولى من هذه المقال المتعلقة �ك�ف�ات إبرام الصفقات العموم�ة تتعلق أساسا �اإلجراءات الشكل�ة 
مهما كان مبلغها، غیر أن اإلجراءات المك�فة تت�ع اإلجراءات الداخل�ة التي تقررها المصلحة المتعاقدة 

ل للطلب العمومي والمساواة في معاملة المرشحین وشفاف�ة اإلجراءات، غیر �الخضوع إلى م�ادئ حر�ة الوصو 
أن المنظومة الجدیدة للصفقات العموم�ة في إطار ترق�ة اإلنتاج الوطني واألداة الوطن�ة لإلنتاج نظمت تمییز 

 ) .PMEإضافي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة (
: كرس سطة من منظور تنظ�م الصفقات العموم�ة الجدید) اإلمت�ازات الممنوحة للمؤسسات الصغیرة والمتو 1

المتضمن تنظ�م الصفقات العموم�ة وتفو�ضات  2015سبتمبر  16المؤرخ لـ  247-15المرسوم الرئاسي رقم 
المرفق العام امت�ازات تشر�ع�ة ممنوحة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إطار إقتصاد الطلب العمومي، 

 ونوضحها كما یلي:
A- لنس�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة (�اPME :( یجب أن تكون الشروط الدن�ا المطلو�ة، في حالة

(ف�ما یخص شهادات التأهیل  إعداد شروط التأهیل المنافسات الوطن�ة و/ أو الدول�ة تأخذ �عین اإلعت�ار، عند
م�ة المشروع، مراعاة السماح ، �النس�ة لطب�عة وتعقید وأهونظام تقی�م العروضوالتصنیف والمراجع المهن�ة) 

للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، والس�ما منها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، �المشاركة في إجراءات 
 .الشروط المثلى المتعلقة �الجودة والكلفة وآجال اإلنجازإبرام الصفقات، في ظل إحترام 

مال�ة أو غ�اب مراجع مهن�ة مماثلة سب�ا ال �كون المبلغ األدنى لرقم األعمال وعدد الحصائل ال
لرفض ترش�حات مؤسسات صغیرة ومتوسطة، أنشأت حدیثا، كما هي معرفة �موجب التشر�ع والتنظ�م 

 ، (مع إج�ار�ة التبر�ر).إال إذا تطلب موضوع وطب�عة الصفقة ذلكالمعمول بهما، 
B- لمؤسسات المصّغرة (تخص�ص حصة من الحاجات لصالح اME:(  مكن تلب�ة �عض حاجات عندما�

المصالح المتعاقدة من قبل المؤسسات المصغرة، كما هي معرفة في التشر�ع والتنظ�م المعمول بهما، فإنه 
، تخص�ص هذه الخدمات المبررة قانونا كما ین�غيیجب على المصالح المتعاقدة، إال في الحاالت اإلستثنائ�ة 

 التقر�ر التقد�مير اإلستثناء المذكور، حسب الحالة، في لها حصر�ا، و�جب على المصلحة المتعاقدة تبر�
 لمشروع الصفقة أو اإلستشارة.

) على األكثر من % 20�مكن أن تكون الحاجات المذكورة أعاله، في حدود عشر�ن في المائة (
الطلب العام، حسب الحالة، محل دفتر شروط منفصل أو حصة من دفتر شروط محصص، �غض النظر 

المتضمن  2015سبتمبر  16المؤرخ  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  27لمخالفة للمادة عن األحكام ا
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الحاالت جمعاء یجب أن  يوف .، المتعلقة بتحدید الحاجاتتنظ�م الصفقات العموم�ة وتفو�ضات المرفق العام
 یتضمن دفتر الشروط نظام تقی�م العروض وشروط تأهیل�ة مك�فة مع المؤسسات المصغرة. 

�مكن �أي حال من األحوال، أن تتجاوز الم�الغ السنو�ة القصوى مع احتساب كل الرسوم ال  
 :(*)الممنوحة لكل مؤسسة مصغرة في هذا اإلطار، الم�الغ اآلت�ة

 دج) لخدمات األشغال (هندسة مدن�ة وطرقات)، 12.000.000إثنا عشر ملیون دینار ( •
 ال (أشغال البناء التقن�ة وأشغال البناء الثانو�ة)،دج) لخدمات األشغ 7.000.000س�عة مالیین دینار ( •
 دج) لخدمات الدراسات، 2.000.000ملیوني دینار ( •

 دج) للخدمات، 4.000.000أر�عة مالیین دینار ( •
  دج) لخدمات اللوازم. 7.000.000س�عة مالیین دینار ( •
، من إلبرام الطل�اتقبل بدأ أي إجراء التي �مكن أن تلبیها المؤسسات المصغرة  تحدد الحاجات 

طرف المصالح المتعاقدة وذلك في ظل الحدود المذكورة آنفا، وتحدد هذه الحاجات �النس�ة لصفقات األشغال 
حسب الق�مة اإلجمال�ة للحاجات المتعلقة بنفس عمل�ة األشغال، و�النس�ة لصفقات اللوازم والدراسات 

 والخدمات حسب تجانسها.
إطار تطبیق هذه األحكام إلى قوائم المؤسسات المصغرة التي تمسكها تستند المصالح المتعاقدة في 

) والصندوق الوطني للتأمین عن ANSEJالمصالح المختصة إقل�م�ا للوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب (
). إذ یجب على هذه الهیئات تحدیث ونشر ANDI) والوكالة الوطن�ة لتطو�ر اإلستثمار (CNACال�طالة (
 سسات المصغرة �كل الوسائل المناس�ة.قائمة المؤ 

وال �مكن تنفیذ الطل�ات الممنوحة في إطار األحكام المحددة في هذا اإلطار إال من قبل المؤسسات 
. و�جب على المصلحة )la sous traitance( المصغرة التي أسندت إلیها، دون إمكان�ة تطبیق المناولة

 ا �الصفقات الممنوحة للمؤسسات المصغرة.المتعاقدة أن تبلغ الهیئات المشار لها آنف
طلب العروض المفتوح مع على المصلحة المتعاقدة عندما تلجأ إلى طر�قة طلب العروض أن تختار 

حین توجیهها طل�اتها إلى المؤسسات المصغرة التي تنشط في المجال المعني. وتنشر  اشتراط قدرات دن�ا
 16المؤرخ  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  65ادة إعالن طلب العروض حسب الشروط الموضحة �الم

 .كما ذكرت سا�قا المتضمن تنظ�م الصفقات العموم�ة وتفو�ضات المرفق العام 2015سبتمبر 
كنس�ة قصوى، من الطلب العمومي �النس�ة لكل مصلحة متعاقدة �الرجوع إلى  % 20تحسب نس�ة 

على  �صفة تلقائ�ةبتطبیق هذه النس�ة  غیر ملزمةاقدة مبلغ الطلب العمومي السنوي. وتكون المصلحة المتع
 .كل طلب

یجب على المصلحة المتعاقدة أن ال تشترط على المؤسسات المصغرة، المنشأة حدیثا، التي ال 
�مكنها أن تقدم على األقل الحصیلة المال�ة للسنة األولى من وجودها، إال وث�قة من البنك أو من اله�أة المال�ة 

                                                            
إذا تطلبت الظروف اإلقتصاد�ة ذلك، فإنه �مكن تحیین الم�الغ المذكورة أعاله، �صفة دور�ة، �موجب قرار من الوز�ر  (*)

 ل�ة.المكلف �الما
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برر وضعیتها المال�ة. كما ال تشترط علیها المصلحة المتعاقدة المؤهالت المهن�ة المماثلة للصفقة المعن�ة، ت
 بل تأخذ �عین اإلعت�ار المؤهالت المهن�ة المثبتة �الشهادات. (شهادات حسن اإلنجاز) المعن�ة

C- اقدة إ�الغ الهیئات : یتعین على المصالح المتعأحكام خاصة �اإلدارات والهیئات العموم�ة قصد التطبیق
�كل المعلومات التي تخص منح  )ANSEJ/ CNAC/ ANDI( المكلفة بترق�ة إنشاء المؤسسات المصغرة

 الخدمات المذكورة أعاله وتنفیذها.
وتكلف هذه الهیئات بإ�الغ المصالح المتعاقدة المعن�ة �كل المعلومات الضرور�ة لتطبیق أحكام هذه  

 المادة.
 ت المذكورة أعاله عن طر�ق اإلرسال مع اإلشعار �اإلستالم.یتم ت�ادل المعلوما 
لم یتحدث المرسوم الرئاسي رقم ) مجال تطبیق مناولة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتنظ�م الصفقات: 2

المتضمن تنظ�م الصفقات العموم�ة وتفو�ضات المرفق العام في  2015سبتمبر  16المؤرخ لـ  15-247
ب اإلستناد لها، فلم �فرض البتة كونها ه�كل�ة على الدوام أو ظرف�ة، كما لم �حصرها أشكال المناولة الواج

على اإلختصاص الوظ�في أو اإلنتاجي، كما لم یلزم التنظ�م المناولة في مجال أو نشاط محدد كقطاع 
ازم الموجودة الخدمات دون الصناعة، بل وفقط أعفاه من مجال صفقات اللوازم العاد�ة والتي عرفها �أنها اللو 

في السوق والتي هي غیر مصنعة استنادا إلى مواصفات تقن�ة خصوص�ة تعدها المصلحة لمتعاقدة. غیر أن 
الناظم الجزائري لمجال الصفقات العموم�ة على عكس �عض الدول المتقدمة حدد مستوى وحید للمناولة، 

 % 40وال �مكن أن تتعدى مناولته نس�ة  بتمكین تكر�س المصلحة المتعاقدة تنفیذ جزء من الصفقة إلى مناول
من المبلغ اإلجمالي للصفقة، ومنه نجد مجال المناوالت المتعدد أو العنقودي لمؤسسات وس�ط�ة تتولى مهمة 
تنفیذ أجزاء مناوالت ضمن�ة مصغرة أخرى لصالح مؤسسات أو أصحاب المشار�ع (المصالح المتعاقدة) �كون 

العموم�ة الجزائري، وال تخفى ها هنا رغ�ة الناظم في درئ تعقید معامالت أمرا غیر وارد بتنظ�م الصفقات 
الصفقات �البلد بهكذا تداخل في مجال الطل�ات العموم�ة، وكذا لرغبته في ض�ط مستو�ات المسؤول�ة أمام 

 أطراف التعاقد، لیتحمل من جهته المتعامل المتعاقد كامل مسؤولیته �ما في ذلك حاصل ناتج المناول.
A- 58-75من القانون المدني األمر  564: ال یتعلق األمر فقط �مفهوم المادة الشروط اإللزام�ة للمناولة 

أو في جزء جملته المعدل والمتمم: '' یجوز للمقاول أن یوكل تنفیذ العمل في  1975سبتمبر  28المؤرخ في 
عتماد على �عة العمل تفترض اإلمنه إلى مقاول فرعي إذا لم �منعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طب

 565".  وال �المادة لكن ی�قى في هذه الحالة مسؤوال عن المقاول الفرعي اتجاه رب العمل كفاءته الشخص�ة.
للمقاولین الفرعیین والعمال الذین �شتغلون لحساب المقاول في تنفیذ العمل،حق  : ''�كون نفس القانون  من

لذي �كون مدینا �ه للمقاول األصلي وقت رفع الدعوى، و�كون  لعمال مطال�ة رب العمل �ما یجاوز القدر ا
 المقاول الفرعي مثل هذا الحق تجاه كل من المقاول األصلي ورب العمل.

ولهم في هذه الحالة توق�ع الحجز من أحدهم على ما تحت ید رب العمل أو المقاول األصلي امت�از 
مقاول الفرعي وقت الحجز. و�كون االمت�از لكل منهم بنس�ة على الم�الغ المستحقة للمقاول األصلي أو لل

 حقه،و�جوز أداء هذه الم�الغ إلیهم م�اشرة". 
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ال یتعلق األمر فقط بهذین المادتین للتشر�ع الجزائري في حدیثنا عن المناولة في مجال الصفقات 
، والذي جعل 02-17وسطة رقم العموم�ة، بل یتعداه إلى القانون التوجیهي لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمت

جـزء من هـذه  عـنیـة لـلـدولـة ولـواحقـهـا عـلى تـخـص�صالمصـالح المتـسهـر أنه �عنوان إبرام الصفقات العموم�ة، 
وجب ة �محـسب الشروط والكـ�ف�ات المحدد.ـتوسطةلمالـصغیرة واین المؤسسات الصـفـقـات لـلـمـنـافسـة فـیـمـا بـ

ناه�ك عن أن إطار عمل الدولة  .المذكور أعاله) 247-15الصفقات العموم�ة (م ر رقم المتعلق �التنظ�م 
على تقو�ة تكامل القدرات الوطن�ة للمناولة، �استبدال الواردات من السلع والخدمات �اإلنتاج الوطني وتطو�ره، 

�اللجوء إلى المناولة الوطن�ة س�ما بإدراج المصالح العموم�ة المتعاقدة لبند یلزم الشركاء المتعاقدین األجانب 
ضمن عقود توفیر الخدمات والدراسات ومتا�عة وٕانشاء التجهیزات العموم�ة. وكذا إلزام�ة إدراج البند التفصیلي 
(المشار له في الجزء األول من المقال) بدفتر الشروط لطل�ات العروض واالستشارات المتعلقة �الصفقات 

 دین الذین یلجؤون للمناولة المقدمة من طرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.العموم�ة الوطن�ة، لفائدة المتعه
مما �شترط على تمام عقد المناولة في إطار منظومة الصفقات العموم�ة الجانب الشكلي، وٕالزام�ة 

 تدو�ن ما یلي:
 یجب أن �حتوي عقد المناولة وجو�ا على المعلومات التال�ة: 

 زم مؤسسة المناولة.اسم ولقب وجنس�ة الشخص الذي یل -
 اسم ومقر مؤسسة المناولة عند االقتضاء. -
 موضوع ومبلغ الخدمات محل المناولة. -
األجل والجدول الزمني إلنجاز الخدمات محل المناولة وك�ف�ات تطبیق العقو�ات المال�ة عند  -

 االقتضاء.
 طب�عة السعر وك�ف�ات الدفع والتحیین األسعار ومراجعتها عند االقتضاء. -

 ات استالم الخدمات.ك�ف� -
 تقد�م الكفاالت والمسؤول�ات والتأمینات. -
 تسو�ة المنازعات. -

B- ت�ة:: �مكن اللجوء إلى المناولة ضمن الشروط اآلالشروط التعاقد�ة للمناولة 
یجب أن �حدد صراحة المجال الرئ�سي لتدخل المناولة،�الرجوع إلى �عض المهام األساس�ة التي  -

تعامل المتعاقد،في دفتر الشروط إذا أمكن ذلك وفي الصفقة.و�مكن یجب أن تنفذ من طرف الم
التصر�ح �المناول في العرض أو أثناء تنفیذ الصفقة.و�تم التصر�ح �المناول أثناء تنفیذ الصفقة وقبول 

 شروطه المتعلقة �الدفع ط�قا للنموذج الذي �حدد �موجب قرار من طرف الوز�ر المكلف �المال�ة.
وجو�ا،�موافقة ،اخت�ار المناول وشروطه المتعلقة �الدفع من طرف المتعامل المتعاقدین�غي أن �حظى  -

من المرسوم، وذلك �عد التأكد من  75المصلحة المتعاقدة مقدما وكتاب�ا،مع مراعاة أحكام المادة 
م�اشرة  مستحقاته،قدراته المهن�ة والتقن�ة والمال�ة. و�ق�ض المناول المعتمد وفق الشروط المذكورة سا�قا

�عنوان الخدمات المنصوص علیها في الصفقة التي تكفل بتنفیذها حسب ،من المصلحة المتعاقدة
 ك�ف�ات تحدد �موجب قرار من الوز�ر المكلف �المال�ة.
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 تسلم وجو�ا نسخة من عقد المناولة للمصلحة المتعاقدة من طرف المتعامل المتعاقد. -

الحصة القابلة للتحو�ل الموافق للخدمات التي تقدمها یجب أن �حدد في عرض المتعهد المعني مبلغ  -
 المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في إطار المناولة''.

C- كرس التنظ�م الجدید للصفقات العموم�ة أهم�ة أهم�ة المناولة في إطار منظومة الصفقات العموم�ة :
امل المتعاقد قبل ح�ازته على الصفقة، فكما قصوى للمناولة ومنحها تقر��ا نفس القاعدة مع معاملة ملف المتع

أنه جعل ممكنا أن تقوم المصلحة المتعاقدة �اشتراط ملك�ة الوسائل الماد�ة على المتنافسین، فإنه كرس أن 
تؤخذ �الحس�ان عند تقی�م قدرات المرشح أو المتعهد، قدرات المناول المقدم في العقد. فف�ما یتعلق �المناول، ال 

ما المتنافس األصلي (المتعامل المتعاقد الحائز)، أن تكون محل مع�ار اخت�ار، إال قدرات �مكن كذلك، ك
 المناولة المرت�طة �الوسائل ال�شر�ة والماد�ة الموضوعة تحت تصرف المشروع.

 
إن السبل إلى تحقیق كبر�ات نشاط على مستوى أي اقتصاد �كون عموده الفقري إقامة صناعات  :الخاتمة

ئ األمر، لتص�ح مع الوقت أقطاب صناع�ة كبرى �الدولة، وعل�ه یجب اإلكثار منها ما أمكن ناشئة ب�اد
والحث على إنشاءها ومرافقتها، بل وحمایتها ومنحها امت�ازات ج�ائ�ة واجتماع�ة، وتخص�ص لها حصة من 

التي یجب علیها  الطلب العمومي �النس�ة لمصالح المیزان�ات العموم�ة التي تخضع للمحاس�ة العموم�ة وتلك
أقلمة منظومات إنفاقها على األشغال واللوازم، الدراسات والخدمات، وهذا ما خصصته المنظومة الجدیدة 

المتعلق بتنظ�م الصفقات  2015سبتمبر  16لـ  247-15للصفقات العموم�ة، ممثلة في المرسوم الرئاسي رقم 
م كاقتراحات منا هو تخص�ص دورات تكو�ن�ة العموم�ة وتفو�ضات المرفق العام، غیر أن ما یجب تدارك

ألعوان الوظ�فة العموم�ة المعدین والمبرمین والمنفذین والمراقبین للصفقات العموم�ة سواء عبر اإلجراءات 
الشكل�ة أو اإلجراءات المك�فة تمكنهم من فقه آل�ات تخص�ص حصص من الطلب العمومي �الشكل السل�م 

ت منح التمییز الذي اتضح لنا بهذه المقالة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ) وك�ف�اMEللمؤسسات المصغرة (
)PME س�ما ما یرت�ط �عنصر مهم هو مجال المناولة التي تبد�ه معظم بلدان العالم أهم�ة قصوى وحققت ،(

 �ه قفزات نوع�ة في اقتصاد�اتها.
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 :المراجع المستخدمة
المتضمن القانون التوجیهي لتطو�ر المؤسسات الصغیرة  2017ینایر  10لـ  02-17القانون رقم  -

 .4، ص: 2017لسنة  02والمتوسطة، الجر�دة الرسم�ة عدد 
المتضمن تنظ�م الصفقات العموم�ة  2015سبتمبر  16لـ  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -

 وتفو�ضات المرفق العام.
نح التفضیلي للطلب العمومي �حدد ك�ف�ات تطبیق الم 2014أبر�ل  29قرار وزاري مشترك لـ  -

 للمؤسسات المصغرة.

ك�ف�ات الدفع الم�اشر للمتعامل الثانوي، في انتظار األحكام  2011مارس  28القرار المؤرخ في  -
 .247-15أحكام الجدیدة المتفقة مع المرسوم الرئاسي رقم 

ترشح والتصر�ح �حدد نماذج التصر�ح �النزاهة والتصر�ح �ال 2015د�سمبر  19القرار المؤرخ في  -
  .�االكتتاب ورسالة التعهد والتصر�ح �المناول

-15وفق المرسوم الرئاسي  I مطبوعة محاضرات في الصفقات العموم�ة، الدكتور مختار بن عابد -
ألقیت على مسامع طل�ة السنة األولى ماستر تخصص قانون عام معمق. المركز الجامعي ، 247

 .2016تندوف. جانفي 
-Voir le site d’internet suivant/ définition de la sous traitance : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-traitance dans WIKIPEDIA/ 15-01-2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-traitance%20dans%20WIKIPEDIA/
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 :المالحق
 فقات العموم�ة ت�عا لنوع طلب العروضالملحق: نماذج إبرام الص
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 -واقع وآفاق –التوجه نحو المقاولت�ة النسائ�ة محل�ا وعالم�ا 
 

 جامعة المد�ة أستاذ محاضر أ جایدر حسان
 جامعة المد�ة أ ةمحاضر  ةأستاذ بن زرقة لیلى

 
 مقدمة 

لم تستغل �عد �شكل كبیر في الجزائر ونحن �حاجة  واحد من الموارد التي ي المقاولت�ةالتزال مشاركة المرأة ف
ماسة إلى مصادر جدیدة للتنم�ة ولتوفیر مناصب شغل،و�ما أنالمرأة قوى دافعة للتنم�ة،النمو االقتصادي 

في والرفاه�ة إال أنها و�الرغم من حیو�تها مازالت ال تصل �شكل متكافئ للتعل�م،الوظائف والمواقع الق�اد�ة
لم تقر��ا، والمرأة الجزائر�ة كغیرها قادرة على االبتكار والمساهمة في تطو�ر العجلة االقتصاد�ة جم�ع أنحاء العا

 من هنا نطرح التساءل التالي :عبر ر�ادة األعمال أو ما �عرف �المقاولت�ة النسائ�ة،
 ماهو واقع وأفق التوجه نحو المقاولت�ة النسائ�ة في الجزائر والعالم ؟

 أهم�ة الدراسة :
القتصاد�ة من خالل نشاطات منتجة تساعد في خلق ا اهف اندماج المرأة وتواضع مساهمتضع •

 ؛الثروة 
 قدرة المرأة علي االبتكار والمساهمة في العجلة االقتصاد�ة عبر المقاولت�ة النسائ�ة؛ •
 .التوجه نحو ز�ادة تمكین المرأة في عالم األعمال والمقاولت�ة •

 تهدف الدراسة إلي :
 وتطورفكرةالمقاولت�ةالنسائ�ة من وجهة اسالم�ة واجتماع�ة؛ اكتشاف مسار •
 ؛في الجزائر النسائ�ةالتعرف على أهم التحد�ات التي تواجة المقاوالت�ة  •
 .معرفة ترتیب الجزائر من حیث مؤشر المقاولت�ة مغر��ا وعالم�ا  •

 التال�ة :لإلجا�ة علي اإلشكال�ة موضع الدراسة قسمنا هذه الورقة ال�حث�ة إلي المحاور 
 ؛وال :مسار تطور فكرة المقاولت�ة من وجهة نظر اسالم�ة واجتماع�ةأ

 ؛ثان�ا :ماه�ة المقاولت�ة النسائ�ة 
 ؛:حق�قة ودوافع المرأة المقاولةثالثا
 والمعوقات التي تواجهها؛ :واقع وتطور المقاولت�ة النسائ�ة في الجزائر را�عا

 المقاولت�ة النسائ�ة في العالم.:خامسا 
 وال :مسار تطور فكرة المقاولت�ة من وجهة نظر اسالم�ة واجتماع�ة :أ

تعود نشأة فكرة المقاولت�ة النسائ�ة أو ما �عرفبر�ادة األعمال النسائ�ة إلى السیدة خدیجة بنت خو�لد رضي هللا 
،حر�تها عنها،حیث أن أول سمات الر�ادة ال�ارزة في ح�اتها علیها السالم تكشف عن همتها وروحها العال�ة

واستقاللها،ارتفاع الوعي المالي لدیها مما دفعها الستثمار ثروتها في التجارة رافضة تركها راكدة وٕانما �ادرت 
فورا بتشغیلها مستعینة برجال صالحین لهذا الغرض،وفعال استطاعت أن تكسب ثروة ضخمة حتي قیل أنها 
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كان لها في كل ناح�ة تجارة وفي كل بلد مال كانت تمللك أكثر من ثمانین ألف جمل متفرقة في كل مكان و 
 1مثل، مصر، الح�شة إضافةإلى رحلتي التجارة الشام وال�من

�اشرت �التجارة حیث كانت رضي هللا عنها ،هكذا بدأت مسیرة المقاولت�ة النسائ�ة مع أول امرأة دخلت اإلسالم
، على 2سالمة أموالها وعظ�م ر�حها دائمة التدقیق والتمح�ص ف�من تختاره ل�كون إلي جانبها حتى تضمن 

الرغم من أنها لم تتوفق في بدا�ة األمر كثیرا وذلك یرجع لنقص األمانة التي اصطدمت بها مع من تعاملت 
الذي تمكن في مضاعفة  معهم،إلى أن تعاملت مع سید الخلق الصادق األمین عل�ه أفضل الصالة والسالم

 ثروتها 
وى أن نقول �أن إدارة تجارة واسعة بهذا الحجم في عصر الجاهل�ة أكید لم في مثل هذا الس�اق ما علینا س

�كن �األمر السهل، حیث كانت المرأة محرومة من حقوقها االجتماع�ة، وان من تقبل علي مثل هكذا عمل 
 رائد البد وان تتمیز بنبوغ وتفوق وشخص�ة قو�ة وم�ادرة األمر الذي أكسب السیدة خدیجة بنت خو�لد وزوجة
النبي عل�ه الصالة والسالمخبرة �شؤون الح�اة االقتصاد�ة وأهلها بذلك إلدارة تلك التجارة العظ�مة كأفضل 

 الرجال رشدا 
 وعقال،واألكید أن مثل هذا حق�قة لم تأتي �الصد فة وٕانما هي إشارة إاله�ة لمكانة المرأة وتمكینها اقتصاد�ا 

مي كرم المرأة والرجل على حد السواء حیث منحها الحق في إبرام فمن الناح�ة اإلسالم�ة نجد أن الدین اإلسال
العقود فأعطاها حق العمل، اإلجارة،الب�ع،الشراء،اله�ة،الضمان،الوكالة وكافة التصرفات االقتصاد�ة �حر�ة 

لجهد واستقالل�ة كاملة في توز�ع الثروة وتداولها واتجاههما نحوعدم التكد�س واعتماد االقتصاد اإلسالمي علىا
 3المبذول �اإلضافة إلي حقها في المیراث وتوفر المال لدیها واستقاللها اقتصاد�ا 

یتضح لدیناأن المرأة في المجتمع اإلسالمي �سمح لها �أن تكون صاح�ة المال والثروة ورأى،ول�ست عنصرا 
�كل طاقاتها مهمال أو خامال وغیر فعال اقتصاد�ا في المجتمع اإلسالمي بل بإمكانها أن تساهم ف�ه 

 وٕامكان�اتها الفعالة لبناء المجتمع وتنم�ة قدراتها �الطرق المشروعة 
 4:ثالثة وجهات وهي المرأة المقاولة �مكن توض�حهافي فكرةر االجتماع�ة ظوجه الن من
النظرة األولي : هي نظرة تقلید�ة ومحافظة تري �أن المرأة كائن ضعیف جسما وعقال،�حصر دورها في -

�مفهوم الخضوع وتعترض علي عمل المرأة خارج البیت في المدن لكنها ال تعترض على عملها األمومة، 
 الشاق داخل الحقول واألر�اف.

-تحرص هذه النظرة عموما علي اإل�قاء علي الوضع�ة التقلید�ة للمرأة،خوفا من خروجها علي ما هو معتاد 
أصحابها �فضلون �قاء المرأة تحت  20والقرن 19رن لنظرة الثان�ة :تعد نظرة متحررة نسب�ا ظهرت مابین القا

رعا�ة الرجل مع االعتراف لها �حق العمل، لكن في نطاق وظائف معینة تنسجم وطب�عة المرأة،علي سبیل 
 المثال :التعل�م،التمر�ض،الخ�اطة وغیرها 

رة ودون أن یجعلها نجد أن هذه النظرة تعتبر عمل المرأة مرغوب ومقبول طالما �ساعد على ز�ادة دخل األس
 تتساوى في الحقوق مع الرجل .
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النظرة الثالثة:جاءت هذه النظرة ولیدة للحداثة والد�مقراط�ة،دعاتها من الط�قة المثقفة والمتفتحة تساوي بین -
الحقوق والواج�ات للمرأة والرجل كما �طالب أصحابها �فتح األبواب أمام المرأة في التعل�م والتدر�ب والعمل 

 ف أنواعه .�مختل
وفقا لما تم تداوله حول وجهات النظر السا�قة نجد �ان مستقبل المرأة المقاول تأرجح ط�قا لثالثة وجهات نظر 

 تختلف �اختالف الذهن�ات وتتناقض في التركیز علي تنم�ة المرأة ودعمها في مجال العمل .
النواحي االجتماع�ة التي قد ترفع من و�الط�ع فقد �كون لتلك التطورات المتوقعة �عض السلب�ات خاصة علي 

تكلفة الفرصة البدیلة لعمل المرأة في غیر مح�ط منزلها، ألن الر�ادة المتوقعة منهن في المرحلة القادمة سوف 
 5ال تسمح وال ترضي بتخلفها أو عودتها إلي الوراء

 ثان�ا :ماه�ة المقاولت�ة النسائ�ة 
أضحت تفتح مجاال للنقاش والدراسات الموسعة نظرا لتعدد وجهات �عد مفهوم المقاولت�ة من المفاه�م التي 

النظر التي أفرزت عدة مقار�ات �شأنها ترت�ط أساسا �المقاول، العنصر األهم في المقاولة ولهذا فان تحدید 
" مفهوم هذه األخیرة متعلق بدرجة كبیرة �مفهوم المقاول انطالقا من المقاولة االقتصاد�ة حیث �عرف علي أنه 

الشخص الذي یوقع عقدا مع السلطات العموم�ة من أجل ضمان انجاز عمل ما أو مجموعة أعمال مختلفة" 
لكن معالتطور الذي عرفه االقتصاد العالمي والمخاطر المحتملة والمح�طة �ه تغیر مفهوم المقاول �عد إدخال 

سعر أكید للب�ع أو ینتج �سعر عنصر ال�قین في تعر�ف المقاول ل�ص�ح " الشخص الذي �شتري أو �ستأجر �
 6غیر أكید "

:المقاولة تعني المفاضلة والمجادلة وهي مشتقة من كلمة مقاول وتشیر إلى الخطر والمغامرة التي تمیز لغة
 7توظیف األموال في النشاط االقتصادي 

 ى شطر�ن وهما :،المقاولت�ة النسائ�ة أو ما تعرف بر�ادة األعمال النسائ�ة هي مصطلح مقسم إلاصطالحا أما
: تشیر إلى السعي نحو االبتكار وتنظ�م اآلل�ات االقتصاد�ة واالجتماع�ة من أجل استغالل موارد  أ/المقاولت�ة

وتحمل المخاطرة وقبول الفشل، هي ع�ارة عن مسار �عمل على خلق شيء ما مختلف،و الحصول على ق�مة 
ل�ة النفس�ة واالجتماع�ة المصاح�ة لذلك بتخص�ص الوقت والعمل الضروري، مع تحمل المخاطرة الما

 8والحصول على نتائج في شكل رضا مالي وشخصي .
 لقد ورد �شأن المقاولت�ة العدید من التعار�ف كلها تصب في نفس الس�اق،نختار من بینها اآلتي :

مال عقد یتعهد �موج�ه أحد المتعاقدین أن �ضع شیئا أو أن یؤدي ع "حسب تعر�ف المشرع الجزائري هي
،كما عرفها القانون األساسي للحرفي علي أنها استخدام وسائل اإلنتاج 9"مقابل أجر یتعهد �ه المتعاقد اآلخر

في منظمة دائمة أسست على نشأة ماد�ة فالعمل �عتبر تجار�ا إذا كان یتم على شكل مشروع وهو موضوع 
 10�عتمد عل فكرتین أساسیتین هما،التكرار والتنظ�م 

المراحل المتعاق�ة تبدأ من امتالك الشخص لمیول مقاولت�ة إلى غا�ة تبني السلوك المقاوالتي هي مجموعة من 
و�توسط هذه المراحل مرحلة اتخاذ قرار التوجه المقاوالتي الذي �عرف �أنه إرادة فرد�ة أو استعداد فكري یتحول 

 11في النها�ة إلى إنشاء مؤسسة وذلك في ظل ظروف معینة 
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شیر إلى االعتقاد �ان المرأة ال تعمل على قدم المساواة ألي �مصطلح féminismeلنسائ�ة:او ا ب/ النسو�ة
سبب كان إلى لسبب كونها إمرة في المجتمع الذي ینظم شؤونه و�حدد أولو�اته حسب رأي الرجل واهتماماته، 

افها بتأیید في شتى كما تعتبر النسو�ة حركة متعددة الجوانب من الناح�ة الثقاف�ة والعالم�ة وقد حظیت أهد
العمل�ة التي من خاللها تقوم امرأة أو مجموعة نسائ�ة بإنشاء أو  هىالمقاولة النسو�ة  إجماال12أنحاء العالم .

استغالل الموارد االقتصاد�ة واالجتماع�ة �ما في ذلك الماد�ة والمال�ة �طر�قة منظمة لتوفیر السلع أو الخدمات 
 13للسوق (العمالء) لتحقیق الر�ح

أما �النس�ة للمرأة المقاول هي التي قامت بإنشاء المؤسسة شراءها أو اكتسابها وحیث تتحمل حیث جم�ع 
 14المخاطر والمسؤول�ات المال�ة، اإلدار�ة، االجتماع�ة كما تساهم في تسییرها الیومي

ین وتوج�ه الموارد ومنه �مكننا تعر�ف المرأة المقاولة من خالل ما سبق �أنها هي المرأة التي تعمل على تأم 
المال�ة والماد�ة والمعنو�ة من أجل استغالل فرص، فهي من تحمل خصائص وممیزات متفردة تجعلها تختلف 
عن مث�التها من النساء،من حیث ممارسة األعمال التجار�ة لحسابها الخاص، قادرة علي تحمل عنصر 

ت التي تعترضها �مهارة ومرونة عال�ة في التنظ�م المخاطرة،ترتفع لدیها روح الم�ادرة بإمكانها تحمل المسؤول�ا
 15واإلدارة،واثقة من قدراتها،تنمو وتتفوق �انجازاتها،بناء عل�ه تتوضخ صفات المراة المقاولة في اآلتي :

 هي كل من �مارس األعمال من جنس النسوي ؛-
 هي كل امراة مستقلة بذاتها وتتحكم في قراراتها ؛-
 "مؤسسة"لحسابها ؛ هي كل امراة تدیر مقاولة-
 هي كل من انشات مقاولة �طر�قة مبتكرة ومبدعة ؛-
 هي كل من �قدرتها استغالل الفرصة المتاحة وذات الق�مة .-

 16هكذا یرت�ط وجود المقاولت�ة النسائ�ة�مجموعة من الخصائص التي تعبر عنها و�شكل محدد وهي :  
تكون على مستوى مؤسسة و  هي المرأة المقاولهي عمل�ة ناتجة عن رغ�ة إنسان�ة، محرك المقاولت�ة  -

 ؛واحدة
 تؤدي إلى تغییر الحالة، تغییر البیئة من حالة ( غ�اب المؤسسة ) إلى حالة ( وجود مؤسسة جدیدة ) ؛ -

 هي مسار كلي ال �مكن تقی�مها إلى �النظر إلى كل النظام الصناعي ؛ -
 مترا�ط ؛ هي مسار دینام�كي حیث تتطور في المؤسسة أو الصناعة �شكل -

 هي مسار فر�د من نوعه وألنه ال توجد تجر�ة أخرى إلنشاء مؤسسة ال تكون مشابهة لها ؛ -
تحتوي على عدد كبیر من المتغیرات المتداخلة في الحدث المقاوالتي ( عدد وتموقع المنافسین، الموارد،  -

 وٕاستراتیج�ة المؤسسات الجدیدة،و نمو حاجات الز�ائن ) ؛
 هذا المسار جد حساسة للظروف المح�طة بها .النتیجة النهائ�ة ل -

 تكمن أهم�ة المقاولت�ة النسو�ة �شكل مختصر في النقاط التال�ة :
 لها تأثیر متزاید علي النمو االقتصادي؛ •

 خلق مناصب شغل وخلق الثروات؛  •
 ترفع من مساهمة المرأة في التنم�ة االقتصاد�ة؛ •
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 وأنثى؛ تز�د من تنو�ع المشاركة في األعمال من ذكر   •
 :حق�قة ودوافع المرأة المقاولةثالثا

ه تدر�ج�ا نحو تبّني وقبول تصّور جدید للمرأة ودورها في  أّن العالم منذ ما یناهز القرنین من الزمن، أخذ ُیَوجَّ
المجتمع. فمنذ منتصف القرن التاسع عشر، إرتفعت أصوات من مختلف دول العالم مطال�ة �المساواة بین 

وحّق هذه األخیرة في العمل والتصو�ت، والتدر�ب المهني،وشغل الوظائف العامة واألجور الرجل والمرأة 
 أهم الحقائق الواجب االعتراف بها والتي لها عالقة �موضوع ومن17العادلة والمتساو�ة وغیرها من الحقوق 

 18: دراستناهي
 تقدمة على حد سواء ؛إن المرأة من أهم عناصر المجتمع قوة وتأثیرا في المجتمعات النام�ة والم -
 إن تعل�م المرأة وتكو�نها له آثار وتداع�ات على كامل المجتمع ؛ -
 لها أدوار مختلفة فهي الجدة واألم واالبنة واألخت وفي نفس الوقت هي مر��ة األج�ال ومعلمتهم ؛ -
 لعكس ؛�قع على عاتقها إنشاء جیل صالح،مثقف، منفتح متمتع �الصحة الجسد�ة والعقل�ة والنفس�ة أو ا -
هي قادرة على تحقیق ذاتها واستقاللها الفكري، المادي والمعنوي،مما ینعكس إیجا�ا على بیئتها العائل�ة  -

 وأسالیب التر��ة وٕادارة أموال المنزل ؛

هي النصف الثاني المكمل للرجل ل�س على الصعید الشخصي، األسري فقط بل أ�ضا على الصعید  -
 .س�اسي على الرغم من التنافس�ة العال�ة للرجل االجتماعي، االقتصادي، العملي، ال

 19تتلخص دوافع توجه المرأة ناح�ة المقاولت�ة انطالقا من عدة دوافع لعل أهمها على العموم : 
 ؛تحقیق االكتفاء الذاتي،تحقیق الذات والعمل �شكل مستقل -
 إث�ات الجدارة والقدرة على تحمل المسؤول�ات المستقبل�ة ؛ -

 الحصول على وضع اجتماعي متمیز ؛و عمل الهروب من سوق ال -
 .الحصول على الحر�ة، االستقالل�ة في صنع القرار ثم الرغ�ة في العمل المستقل  -

�مكننا إضافة �عض الدوافع التي من شانها تدفع المرأة إلى عالم المقاولت�ة على رأسها المستوى التعل�مي 
ارب أو الزوج أو األصدقاء ممثلة للدعم المعنو�إلى جانب كاألول�اء أو األقبها والتحفیزات البیئ�ة المح�طة 

الدعم المادي.إن وجد،�اإلضافة إلى دوافع تتعلق �شخص�ة المرأة كأن تكون م�الة للمغامرة وخوض التجر�ة، 
 وواثقة من نفسها منطلقة من فكرة أن ال فرق بین الرجل والمرأة إال �الكفاءة 

 :والمعوقات التي تواجهها ائ�ة في الجزائر:واقع وتطور المقاولت�ة النس را�عا
إدماج المرأة في النسیج  إلىإن اشتداد التوجه نحو اقتصاد السوق مع تفاقم المناداة الدول�ة التي تدعو 

العنا�ة �المرأة على وجه العموم،والفئة الناشئة  إلى الدولي،دفع الدول النام�ة ومنها الجزائرو  االقتصادي الوطني
مال علي وجه الخصوص �اعت�ارها شر�ك أساسي على الصعید االجتماعي واالقتصادي. لصاح�ات األع

فالحق�قة أّن المرأة قد تكون من أكثر أعضاء المجتمع قّوة وتأثیرا وذلك في المجتمعات النام�ة والمتقّدمة على 
في منطقة الشرق % 25مازالت نس�ة مساهمة المرأة ضمن القوى العاملة ال تتعّدى الـومع ذلك حّد سواء. 

 20 2013األوسط وشمال إفر�ق�ا حسب تقر�ر البنك الدولي لعام 
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ولعل من بین األهداف التي جعلت الجزائر تقترح موضوع المقاولت�ة النسائ�ة،التأكید على أنها أص�حت من 
 أهم المصادر للنمو االقتصادي،وخلق مناصب شغل وتنو�ع المشاركة االقتصاد�ة و�الرغم منالمجهودات

:العاصمة،وهران،تلمسان وقسنطینة،ومن بین وتتركز في % 1.6المبذولةمازالت المقاولت�ة النسائ�ة ال تتعدى 
حیث ارتفع 21%7مقاولة في حالة نشاط،وهو ما �عادل  8160مؤسسة لنساء مقاوالت یوجد فقط  130000

األخیرة وهو ما �شیر �الرغم من في السنوات األر�عة % 23في السنوات األخیرة عدد النساء المقاوالت �حوالي 
كما تشیر اإلحصائ�ات �أن الجزائر  المقاولت�ة،كونه ارتفاع محتشما إال أن المرأة الجزائر�ة تنجذب أكثر فأكثر 

�حسب ب�انات  2012في نها�ة 116474مقابل  2017امرأة أعمال في نها�ة ف�فري  143010أحصت 
عمال المسجالت كمسیرات مؤسسة "شخص�ة معنو�ة" والالتي تشمل فئة نساء األ22السجل التجاري الجزائري.

من إجمالي مسیري المؤسسات رجال ونساء وكذا النساء التاجرات " شخص�ة طب�ع�ة "والالتي % 6�مثلن 
 % من إجمالي المتعاملین االقتصادیین ذوي الشخص�ة الطب�ع�ة  8�مثلن 

إلى  2012نها�ة  6703من %  56�حوالي وخالل خمس سنوات، ارتفع عدد النساء مسیرات المؤسسة 
،أما �النس�ة للنساء التاجرات ذوات الشخص�ة الطب�ع�ة،فقد زاد عددهن إلى 2017نها�ة ف�فري  10444

% غیر انه 14أي �ارتفاع نسبته  2012في نها�ة  116474مقابل  2017مع نها�ة ف�فري  132566
ملیون فان حجم  1.9سجلین في الجزائر وال�الغ عددهم و�المقارنة مع إجمالي المتعاملین االقتصادیین الم

 % 7.5النساء المقاوالت ال �مثل سوي 
توز�عهن علي النشاط االقتصادي فان النساء التاجرات ذوات الشخص�ة الطب�ع�ة �مارسن أساسا تجارة �النس�ةل

 23حو التالي:من إجمالي التاجرات المسجالت كشخص�ة طب�ع�ة موزعة علي الن%  49التجزئة بنس�ة 
 %0.01التصدیر،% 0.26اإلنتاج الحرفي ،%3.4تجارة الجملة ،% 9.4إنتاج السلع ،% 37.9الخدمات 

لنساء مسیرات المؤسسات ذوات الشخص�ة المعنو�ة فتمارسن نشاطهن في قطاع الخدمات أما في ما یخص ا
 24من إجمالي الشركات التي تسیرها نساء، علي النحو التالي : 39.4بنس�ة 

اإلنتاج الحرفي ،%6.6تجارة التجزئة ،% 10.2تجارة الجملة،% 16.8%،االستیراد 25.3نتاج السلع إ
 %0.6التصدیر ،1.1%

توزعهن حسب الفئة العمر�ة فتظهر الب�انات المركز الوطني للسجل التجاري أن سن النساء التاجرات"  یتم
 49% لفئة النساء مابین 23.7%مقابل 26.21سنة بنس�ة 48و 39الشخص�ة الطب�ع�ة"یتراوح أعمارهن بین 

 سنة . 58و
�النس�ة للتوز�ع الجغرافي فان النساء التاجرات متواجدات في كل الوال�ات والعاصمة تحتل الصدارة ب 

امرأة أي ما نسبته  9363نس�ة من إجمالي نساء األعمال في الجزائر ثم تلیها وهران 10.83امرأة أي 15488
% ثم قسنطینة 3.7امرأة بنس�ة  5317و�عدها سیدي بلع�اس  3.9امرأة بنس�ة  5547و�عدها تلمسان  6.45
 % 3.6امرأة بنس�ة  5222

 14.2امرأة تاجرة ومقارنة بإجمالي عدد السكان في الجزائر  2980وفي المتوسط یوجد في كل وال�ة ما معدله 
 ساكن  288ملیون ساكن فانه توجد مقاولة واحدة مسجلة في السجل التجاري لكل 
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�عود التراجع في المقاولت�ة النسائ�ة في الجزائر إلي المعوقات التي تقف حاجزا أمام تقدمهن في مجال ر�ادة 
األعمال والتي ترجع �األساس إلي نقص في مستوى التكو�ن،نقص في المعلومات،وتراجع ثقافة المقاولت�ة،الن 

تطو�ر معرفة المرأة الجزائر�ة و�ز�د من عز�متها كل ما ینقصهن هو التكو�ن الالزم،الذي من شانه یوسع في 
وٕارادتها علي اقتحام عالم األعمال، ومن ثم تمكینها للوصول إلى السلطة والتألق الر�ادي في مجال المقاولت�ة 

 25النسائ�ة 
مع أن مناخ األعمال في الجزائر �منح للمرأة نفس ما �منحه للرجل في مجال المقاولت�ة إال أن المقاوالت 

ور�ما  2008% منذ  14المسیرة من قبل النساء في الجزائر ضئیلة �الرغم من تقدمها �معدل متوسط سنوي 
یرجع ذلك إلي ضعف الثقافة المقاولت�ة في الجزائر، ور�ما هذا ما �عكس ضعف اإلق�ال واالستمرار والنجاح 

ومع هذاتشیر .اولة في مجال المقولت�ةكما �ضاف إل�ه ضعف دراسات جدوى المشار�ع موضوع المق
 3275اإلحصائ�ات في السنوات العشرة األخیرة إلى ز�ادة اإلق�ال علي المقاولت�ة النسائ�ة حیثانه تم إنشاء 

% أي في تطور سنوي  6بز�ادة تقدر ب  2008مؤسسة في سنة  2000مؤسسة من قبل النساء مقارنة ب 
 26% . 3�قدر ب 

 27 2008امرأة سنة  9500إلى  2006امرأة مقاولة سنة  6000كما ارتفع عدد النساء المقاوالت من 
لكن الجدیر �االهتمام في هذا الس�اق هو أن هذه األرقام غیر معبرة عن الواقع الحق�قي الجزائري، كون انه 
هناك العدید من النساء الجزائر�ات �متلكون سجل تجاري دون ممارسة فعل�ة إذ تستغل أسماءهن من قبل احد 

 ة عادة ما �كون األب أو األخ أو حتى الزوج أفراد العائل
صح�ح أن سوق الجزائر لها میزات محمودة تتمثل أساًسا في خفة المنافسة، وفي وجود عدة قطاعات 

�ملك على األقل الفكرة وطموحة ومجاالت لألعمال لم یتم الخوض فیها �عد، ما �مثل فرصة موات�ة لكل طموح
، المقاولت�ةفكرة أمام نجاح �عض الخصوص�ات التي تعتبر عائًقا التنب�ه ل بنایجدر ،من هنا والحذق الالزمین

 28وهي:
طب�عة االقتصاد الوطني: اقتصاد مركزي، قائم على شركات كبیرة عادة ما تكون في وضع احتكاري  –1

تستحوذ على جل أقساط السوق، ما ینجر عنه قصور للدور الذي تلع�ه المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ما 
 .یجعل عمل�ة األخرجة خ�اًرا غیر متاح �النس�ة للمؤسسات الناشئة

الم�ادر�ن إلى  وضعفها یجعلضعف قطاع الخدمات: قطاع الخدمات یوفر دعامة قو�ة للمشار�ع الناشئة،  -2
وهذا ما یز�د من فاتورة استثمار » �شكل مدمج«استثمار جهد وموارد أكثر �غ�ة توفیر هذه الخدمات �مفردهم 

 .ث�ة الجهد والوقت والمالثال
آل�ات التمو�ل والدفع: غالً�ا ما �عتمد الم�ادرون في الجزائر لتمو�ل مشار�عهم على حر أموالهم، أو  -3
المشروط من طرف شركات كبرى،  Sponsorship»التمو�ل الكفالي »أو  Friendly money» األموال الصد�قة«

التمو�ل المنشود. في ظل غ�اب منصات  Startups incubator» مشتلة المؤسسات«وفي حاالت قلیلة توفر 
التي تعتبر آل�ة التمو�ل الحیو�ة للشركات الناشئة في العالم من جهة  Crowd-funding» التمو�ل التشاركي«

كذلك .وعدم أحق�ة الطل�ة الجامعیین في االستفادة من القروض الحكوم�ة المخصصة للمقاولین من جهة ثان�ة
ما �عقد مهمة الم�ادر�ن الش�اب و�حد من مالدفع الرقمي وال حتى مكاتب صرف العملة.  عدم توفر نظم
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في  –سهولة تداول رؤوس األموال. كما أن غ�اب مكاتب صرف العملة �حد أ�ًضا من الوصول إلى الموردین 
 .Outsourcing للحصول على المواد األول�ة وعدم إمكان�ة االعتماد على األخرجة -الخارج

التقلید�ة اإلدار�ة في عصر السرعة: تستغرق مثًال اإلجراءات اإلدار�ة إلنشاء مؤسسة في أمر�كا ما ال  -4
�فوق ساعتین، قد تدوم ما یتجاوز الشهر�ن في الجزائر، وألن التعجیل بتجسید فكرة المشروع هو أمر الزم 

 .في العالم لنجاتها من االستالب ومن فعل التقل�ات والتطورات السر�عة والمستمرة 
الرقمنة وخدمات اإلنترنت: تتصدر الجزائر مرت�ة غیر متقدمة �النس�ة لخدمات اإلنترنت، الذي تحتكره في  -5

 .الجزائر شركة وحیدة في السوق ل�س لها منافس، كما أن الرقمنة لم تْنَفذ �عد إلى معظم القطاعات

 Part»وقانون العمل، خصوًصا للتوظیف بدوام جزئيالمنظومة القانون�ة: لم تكرس �عد المنظومة القانون�ة  -6

time jobs»أو لعمالة الطل�ة دون الشهادة ،. 
الجانب اللوج�ستي وقنوات المواصالت: حالة البنى التحت�ة، ووسائل نقل السلع وحركة األشخاص داخل��ا  -7

اصة الطرق الرا�طة بین شمال ، وخ»األكبر إفر�ق��ا ومتوسط��ا«ل�ست في المستوى الالئق ببلد �حجم قارة 
 .ال�الد وجنو�ها، وهو ما �قف عت�ة في وجه المؤسسات الفت�ة و�ض�ع علیها حصًصا واسعة من السوق 

مسألة اإلحجام عن تناول القروض التي  إناعت�ارات اجتماع�ة ودین�ة وترس�ات النظام االشتراكي:  -8
فالفرد الجزائري یتسم عموما �أنه محافظ، و�التالي فإن تخصصها الدولة للمقاولین نظًرا لطب�عتها الر�و�ة، 

 .القروض الر�و�ة هي عائق أمام رواد األعمال
فترة انتقال�ة ما زالت تشو�ها وهي قد اعتمدت نظام اقتصاد السوق قبل سنوات،  أن الجزائرعلى الرغم من 

كار�ة واالعتماد �شكل أساسي على ترس�ات النظام االشتراكي مثل خوف الممولین من المغامرة في مشار�ع ابت
ال ینفي كون �عض األفكار قد وجدت لنفسها مساحة لتجسد، و�رزت في كل ذلك.المشار�ع المعتادة اآلمنة

 .البیئة تغیراتالوقت والظروف السانحة ألن أصحابها عرفوا �طر�قة أو �أخرى كیف یتغلبون على 
 النسائ�ة عالم�ا: المقاولت�ة:خامسا 

ملیون امرأة  250العشرة األخیرة الماض�ة ازداد عدد النساء المنخرطات في القوى العاملة بنحو في السنوات 
وهذا االتجاه أخذ في االرتفاع �المقارنة مع ر�ع القرن الماضي فان المز�د من النساء والشا�ات أص�ح 

بر لالستفادة من أفكارهن بإمكانهن الحصول على التعل�م العالي ورأس المال، األمر الذي یت�ح لهن فرصا أك
المبتكرة وتحو�لها إلى مشار�ع وشركات . وتكشف الدراسات واأل�حاث أن دعم رائدات األعمال �عزز أسواق 

ملیون امرأة  126%من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي،هذا وتشیر التقدیرات إلى أن هناك 12بلدانهن بنس�ة 
امرأة أخرى �قمن بإدارة مشار�ع وشركات قائمة �الفعل في  98بدأن مشار�ع وشركات جدیدة،�اإلضافة إلى 

 29جم�ع أنحاء العالم 
إن الوال�ات المتحدة تحتل الصدارة في مجال ر�ادة األعمال النسائ�ة،حیث نجد في أمر�كا لوحدها  

مالیین شخص  8شركة تجار�ة تخلق في كل یوم من قبل النساء حیث�قمن بتوظیف ما�قرب من  1200هناك
 30ترلیون دوالر  1.4ا في حد ذاته تفوق كما �حققن مب�عات تبلغ وهذ

ال تزال األ�حاث والدراسات تظهر أنه عندما یتم دعم النساء وتشج�عهن على االنخراط في القوى العاملة فان 
 االقتصاد�ات الوطن�ة والمحل�ة تنمو وتتوسع والجهود الدول�ة تسییر في نفس الس�اق نحو التركیز على ز�ادة
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التي تستض�فها الوال�ات المتحدة والموضوع 2017ل سنةاألعمال النسائ�ة �حسب القمة العالم�ة لر�ادة األعما
محل االهتمام " المرأة أوال واالزدهار للجم�ع " �سلط علي أهم�ة مشاركة المرأة في تعز�ز االقتصاد�ات في 

 جم�ع أنحاء العالم .
إلى الجهود  –ظمة التعاون والتنم�ة االقتصاد�ة في الطل�عة ضیف إلى ذلك الجهود المبذولة من قبل من

المبذولة إلى سد الفجوة بین الجنسین مبینة �أنه �مكن للمجتمعات أن تص�ح أفضل حاال إذا أت�ح للمرأة 
و�ناء عل�ه حدد البرنامج االستثمار في الشرق األوسط  ،الوصول للمز�د من الفرص االجتماع�ة واالقتصاد�ة

فكرة أن مشاركة المرأة في ر�ادة األعمال هي واحدة من القاطرات –ر�ق�ا الذي تتبناه المنظمة وشمال إف
الرئ�س�ة للنمو االقتصادي وتحقیق القدرة التنافس�ة وتوفیر مناصب العمل في منطقة الشرق األوسط وشمال 

 31إفر�ق�ا 
عنوان "نساء في مجال األعمال واإلدارة : حسب التقر�ر الذي نشرته المنظمة العالم�ة للعمل ��النس�ة للجزائر 

نجاح في المیدان " فان عدد النساء الالتي یتولین مناصب عال�ة ومرموقة في اإلدارة ارتفع في العدید من 
%  4.9وصلت المقاولت�ة النسائ�ة في �الدنا 2015عام الدول،لكن األمر ل�س نفسه �النس�ة للجزائر حیث 

وفي المقابل وصلت المقاولت�ة النسائ�ة عام  32ثالث رتب قبل ل�اكستان وال�من و�ذلك جاءت الجزائر في آخر 
تقر��ا بنفس المعدل مع فرنسا وال�ا�ان مع أن الدول الثالثة ال تمنح نفس الفرص  %3الى معدل 2011

 33االقتصاد�ة للنساء اعتبر هذا الرقم ایجابي �النس�ة لمناخ األعمال في الجزائر
لى اعت�ار واحد وهو أن الدخول إلى أي مجال من مجاالت العمل،ال یخلو من وجود �مكننا تأو�ل ذلك إ

تحد�ات وصعو�ات تمو�ل�ة واجتماع�ة وغیرها، و�عد دخول المرأة المقاولة عالم األعمال أكثر المجاالت 
لضمان صعو�ة، نظرا لعدة اعت�ارات منها، أهم�ة االعتماد على الذات،ضرورة التجدید واالبتكار المستمر 

�ضاف إلى ذلك جملة الصعو�ات التي تقف أمام تفوق النساء ،القدرة ال�قاء والمنافسة في مجال األعمال
المقاوالت في مجال األعمال منها ما یتعلق �النشاط التجاري، كاستخراج تراخ�ص البناء، تسجیل الملك�ة، 

الحدود ن إنفاذ العقود،تسو�ة حاالت الحصول على االئتمان،حما�ة المستثمر�ن،دفع الضرائب،التجارة عبر 
 34اإلعسار، وتوظیف العمال 

�عود التطور المحتشم للمقاولت�ة النسائ�ة في الجزائر �األساس إلى تراجع الجزائر في ترتیبها في مجال ر�ادة 
صنفت الجزائر  2017حسب التقر�ر السنوي للمعهد العالمي للتنم�ة ور�ادة األعمال الخاص �سنة األعمال ف
 35دولة شملها التقر�ر  137في مؤشر ر�ادة األعمال، من ضمن  80في الرت�ة 

توجهات رواد األعمال، وقدرة رواد األعمال، وتطلعات رواد «�عتمد المؤشر في على ثالثة معاییر رئ�سة: إذ 
ات ر�ادة فیجمع المؤشر الب�انات والمعلومات عن السكان المحلیین في الدولة محل الدراسة، وتوجه». األعمال

األعمال لدیهم، وقدراتهم وتطلعاتهم تجاهها، ومن ثمُتر�ط تلك المعاییر �البیئة االجتماع�ة والنظام االقتصادي 
"الى جانب معاییر روا�ط النقل لألسواق الخارج�ة"السائد في المجتمع، الذي یتضمن على سبیل المثال 

إدراك الفرصة، مهارة البدء في المشروعات  ُتصنف على أساسها الدول في هذا المؤشر، من بینها:أخرى
، خطورة القبول، التواصل، والدعم الثقافي، االست�عاب التكنولوجي، رأس المال ال�شري، (Startups) الناشئة

�عتمد ترتیب .كما العمل�ة، النمو المرتفع، التدو�ل، مخاطرة رأس المال وابتكار�هالمنتج،  ابتكار�هالتنافس، 
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اسة في المؤشر، على حساب النس�ة اإلجمال�ة المتوسطة للمعاییر سالفة الذكر من صفر إلى الدولة محل الدر 
، وكلما ارتفعت النس�ة المئو�ة التي حصلت علیها الدولة محل الدراسة، دّل ذلك على ارتفاع مستوى 100

 .36ر�ادة األعمال فیها لتحصل على ترتیب مرتفع في المؤشر، والعكس صح�ح
 40في المرت�ة الثالثة مقارنة مع تونس التي احتلت الصدارة في محتلة بذلك المرت�ة جزائر جاءت المغار��ا

 104عالم�ا في الوقت الذي احتلت ف�ه لیب�ا المركز  65عالم�ا،تلیها المغرب في الرت�ة الثان�ة في الرت�ة
 العالمي متبوعة �التشاد  لتكون في المركز ما قبل األخیر في التقر�ر على المستوى  136ومور�تان�ا المرت�ة 

عالم�ا)  35في التصنیف العالمي ( األولعر��ا احتلت قطر �الرغم من الحصار المفروض علیها المركز 
عالم�ا وجاءت �عدها المغرب التي  42عالم�ا) واحتلت مصر المركز  37وت�عتها المملكة العر��ة السعود�ة (

) 68عالم�ا وتلتها األردن( 65ونس فقد جاءت في المركز في العالم �حسب التقر�رأما ت 47احتلت المركز 
)، وغابت كل من السودان وسور�ا ولیب�ا في التقر�ر �سبب 80) والجزائر (75) ولبنان (73وسلطنة عمان(

 37األوضاع التي تع�شها هذه الدول حال�ا..
%  29% و17شئة بلغ حیث سجلت الجزائر معدل تطور مؤشر ر�ادة األعمال �النس�ة لفرص المقاوالت النا

 38% في التدو�ل  19% في سیرورة االبتكار و10% في المنافسة و 16�النس�ة لرأس المال ال�شري و
، فقد جاءت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة ثم سو�سرا ثم 2018علي الصعید الدولي حسب آخر اإلحصائ�اتأما 

 1الجدول رقم:هذا ما یوضحه 39كندا و�ر�طان�ا واسترال�ا في المراتب األولى
 

 المقاولت�ة حسب مؤشر  األولىواألخیرةترتیب العشرة دول  -1الجدول رقم :
ترتیب عشرة دول األولى في 

 المقاولت�ة
النس�ة المتوسطة 

 االجمال�ة
ترتیب عشرة دول األخیرة في 

 المقاولت�ة
النس�ة المتوسطة 

 االجمال�ة
 أمر�كا  -1

 سو�سرا  -2
 كندا -3
 بر�طان�ا -4
 أسترال�ا  -5
 الدنمارك -6
 أ�سلندا -7

 أیرلندا  -8
 السو�د -9

 افرنس -10

83.6% 
80.4% 
79.2% 
77.8% 
75.5% 
74.3% 
74.2% 
73.7% 
73.1% 
68.5% 

 بنین -128

 بوركینا فاسو،  -129
 غین�ا -130
 أ وغندا –131
 سیرالیون  -132

 ماالوي،  - 133
 بنجالد�ش،  - 134

 .بوروندي، -135
 مور�تان�ا،  - 136
 تشاد، -137

13.3% 
13.2% 
12.9% 
12.9% 
12.3% 
12.2% 
11.8% 
11.8% 
10.9% 

9% 

 –بتصرف-دولة حول العالم 137، الذي �ق�س ر�ادة األعمال في 2018المؤشر العالمي لر�ادة األعمال المصدر : 
 /https://www.sasapost.com/global-entrepreneurship-index-2018على الرا�ط: 

https://thegedi.org/global-entrepreneurship-and-development-index/
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س�طرت قارة أورو�ا على ترتیب الدول العشر األعلى في. مؤشر ر�ادة األعمال،  01یتضح من الجدول رقم  
بوجود س�ع دول أورو��ة في القائمة، �اإلضافة إلى دولتین من قارة أمر�كا الشمال�ة، هما: الوال�ات المتحدة 

الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة ،كما یوضح تصدر أسترال�ا :ندا، ودولة من قارة أوق�انوس�ا، هياألمر�ك�ة، وك
، ف�ما جاءت سو�سرا في المركز الثاني في %83.6المؤشر، �حصولها على نس�ة إجمال�ة متوسطة بلغت 

صولها على %، وحّلت كندا في المركز الثالث، �ح80.4المؤشر �حصولها على نس�ة إجمال�ة متوسطة بلغت 
دول في المؤشر،  10%وفي المقابل س�طرت قارة إفر�ق�ا على ترتیب أدنى 79.2نس�ة إجمال�ة متوسطة بلغت 

بوجود تسع دول إفر�ق�ة ف�ه، �اإلضافة إلى دولة آسیو�ة وحیدة، هي: بنجالد�ش، وضّمت القائمة دولة عر��ة 
 .وحیدة، وهي: مور�تان�ا

%، وتفوقت علیها مور�تان�ا 9ولها على نس�ة إجمال�ة متوسطة بلغت ) الترتیب، �حص137وتذّیلت تشاد (
) �حصولها 135، وتفوقت علیهما بوروندي (%10.9)، �حصولها على نس�ة إجمال�ة متوسطة بلغت 136(

 .%11.8على نس�ة إجمال�ة متوسطة بلغت 
 

 خاتمة:
التعامل مع المشاركة  ر یجدر�نامن أجل آفاق أفضل لمستقبل المقاولت�ة والتوجه أكثر نحوها في الجزائ

االقتصاد�ة للمرأة من أ�عاد متعددة،ال تشمل فقط الناح�ة االقتصاد�ة بل تشمل الجانب االجتماعي والثقافي،إذ 
�قتضي األمر العمل علي تغییر عقل�ة ال تؤمن �القدرات التسییر�ة للنساء ولم تتقبل ر�ادتها في عالم األعمال 

خصوصا في عالم أص�ح التغییر ف�ه هو الحق�قة التي ال �مكن القرار،وال وجود لها في مراكز 
 لذلك نقترح التوص�ات التال�ة :تجاهلها،والتنافس�ة العالم�ةهي عنوانه 

الجزائر�ة للمز�د من المرشدات من اإلناث والمز�د من فرص الحصول علي رأس المال تماما  المرأةتحتاج -
 مثل الرجال 

 ؛ولت�ة ل�ست نشاطا ذكور�ا ینحصر على الرجال فقط ااإلدراك والتصور �ان المقجانب التغییر في  إلى
شراك المرأة من خالإلضرورة إدماج المرأة سواء في الر�ف أو المدینة وتمكینها من مداخیل مستقلة خاصة  -

ة والتكو�ن المهني الر�ف�ة في التنم�ة المحل�ة واالنتقال من محار�ة األم�ة النسو�ة في األر�اف إلي نشر المعرف
 ؛وحسب الحاجة  إقل�مالمناسب لكل 

إعادة طرح من خالل �التكو�ن والتعل�م أو �الحمالت التحس�س�ة النساء  إمانشر روح المقولت�ة النسو�ة -
 ؛موضوع المقاولة النسائ�ة �صفة أكثر عمقا لتوع�ة المرأة �أهم�ة هذا النوع من النشاط 

المتخرجات من الجامعات علي أمل �حملن في جعبتهن أفكار إبداع�ة تخرج توج�ه التركیز إلي الشا�ات  -
 ،من الصندوق 

تعز�ز صورة المرأة صاح�ة المشروع من خاللتوفیر البیئة المناس�ة للمرأة من اجل تشج�عها على االبتكار، -
 ؛عماللمؤسسة لدى المجتمع ووضع م�ادرات ابتكار�ه وتحفیز�ة لجذب النساء المقاوالت لعالم األاو 

 دعم المشار�ع واألفكار الخالقة واإلبداع�ة خاصة تلك المتعلقة �الم�ادین التقن�ة والتكنولوج�ة  -
 بها .تحدیث الب�انات المتعلقة فیو  محاولة اإلجا�ة على أهم المعوقات التي تواجه المقاولت�ة السنو�ة -
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 الجزائر دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق األمن الغذائي �
 -وال�ة عین الدفلى أنموذجا–

 
 جامعة خم�س مل�انة   أستاذ محاضر أ سعید منصور فؤاد

    جامعة خم�س مل�انة أستاذ التعل�م العالي دمحم خثیر    
 جامعة ورقلة  أستاذ محاضر أ حك�م بن جروة

 
 مقدمة:

نوعة، ومساحات زراع�ة ومناخ تعتبر الجزائر من بین الدول التي ح�اها هللا تعالى بثروات طب�ع�ة مت
ذو أر�ع فصول، حیث كانت من بین الدول التي تحقق إكتفاءا ذات�ا في مختلف األغذ�ة، وتصدر الفائض 

 خاصة من الحبوب إلى الدول األورو��ة ومن بینها فرنسا. 
لكن �عد تعرضها لالحتالل ونهب ثرواتها وتجر�د المواطنین الجزائر�ین من أراضیهم من قبل 

 مستعمر الفرنسي على مدى قرن ور�ع القرن، األمر الذي جعل الجزائر ضمن الدول الفقیرة �عد االستقالل. ال
حیث قامت الق�ادة الجزائر�ة آنذاك ات�اع س�اسة الثورة الزراع�ة، واشراك المواطنین الجزائر�ین في 

ات كلها تشجع دور المواطن في خدمة األراضي الزراع�ة من خالل التعاون�ات الفالح�ة، وجاءت �عدها س�اس
 ز�ادة انتاج�ة األرض �مختلف أنواع الحبوب والخضر والفواكه.

ورغم الس�اسات الفالح�ة التي كانت نظر�ا ناجحة،إال أنه في الواقع لم تصل إلى الحد المطلوب، وهو 
الذاتي من األغذ�ة ما تشیر إل�ه اإلحصائات واألرقام، إذ لم تستطع الجزائر الوصول إلى تحقیق اإلكتفاء 

 والتخلص من الت�ع�ة الخارج�ة في هذا المجال. 
في هذه الورقة سنقوم بتسل�ط الضوء عن دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق األمن 
االقتصادي من خالل تحقیق االكتفاء الذاتي في المنتجات الغذائ�ة سواء تعلق األمر �الحبوب، الخضر 

  الغذائ�ة، ومن ثم إمكان�ة االستدامة في تصدیر الفائض من هذه المنتجات الغذائ�ة. والفواكه أو المنتجات
حیث ستكون الدراسة مقتصرة على حالة وال�ة عین الدفلى �حكم اإلمكان�ات الفالح�ة والموقع االستراتیجي 

 التي تتمیز بها هذه الوال�ة.
   

  أوال:تعر�ف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
عدیدة للمؤسسة الصغیرة والمتوسطة، و�رجع ذلك إلى اختالف المعاییر المعتمدة  هناك تعار�ف

 وتوجهات كل دولة. ولذلك سنعتمد فقط على تعر�ف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة من قبل المشرع الجزائري. 
 18-01عرف المشرع الجزائري المؤسسة الصغیرة والمتوسطة في المادة الخامسة من القانون رقم     

المتضمن القانون التوجیهي لترق�ة  2001د�سمبر  15ه و الموافق لـ 1422رمضان  27المؤرخ في 
عامال، و �كون رقم  250و  50المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أنها تلك المؤسسات التي تشغل ما بین 
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تكون محصورة ما بین مل�ار دج، أو أن إیراداتها السنو�ة  02ملیون دج و  200أعمالها السنوي محصور بین 
 .1ملیون دج 500و  100

وفي المادة السادسة من نفس القانون، تم تعر�ف المؤسسات الصغیرة على أنها تلك المؤسسات التي 
ملیون دج، أو تحقق إیرادات  200عامال، و �كون رقم أعمالها السنوي اقل من  49و  10تشغل ما بین 
 ملیون دج. 100سنو�ة اقل من 

تعرضت المادة السا�عة من هذا القانون إلى تعر�ف المؤسسات الصغرى على أنها تلك في حین     
ملیون دج، أو ال  20عمال، و تحقیق رقم أعمال سنوي اقل من  9و  1المؤسسات التي تشغل ما بین 

ملیون دج، و یجب على هذه المؤسسات أن تستوفي شرط االستقالل�ة و الذي  10تتجاوز إیراداتها السنو�ة 
 .%25�عني أن رأسمالها المملوك من طرف مؤسسة أخرى یجب أن ال یتجاوز 

 :الجزائري  االقتصاد في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مكانة-1-1
 لالقتصاد األساس�ة الركائز أحد كونها والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات �الغة أهم�ة الجزائر تولي

 الجزائر. في الجدید النموذج تبني یبینه ما وهو الوطن�ة
كما تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مكانة مهمة في االقتصاد الجزائري، كونها تحقق نوعا من التوازن 

 :االجتماعي واالقتصادي في ال�الد. و�مكن إیجاز هذه األهم�ة كما یلي
لة، كما خلق فرص عمل للش�اب، وتجعلهم قادر�ن على االعتماد على انفسهم دون الحاجة الى وظ�فة الدو  -

تساهم في تقل�ص نس�ة ال�طالة، وتساهم في إعداد رجال أعمال للمستقبل �مكنهم مواجهة تحد�ات المنافسة 
 الداخل�ة والخارج�ة.

ایجاد صناعات داعمة للنشاطات الكبیرة، حیث ان الكثیر من المصانع الكبیرة في حاجة إلى المؤسسات  -
شغال العموم�ة، االتصاالت، الطاقة والمحروقات، صناعة الصغیرة والمتوسطة، حیث نجد أن قطاعات األ

الس�ارات كلها قطاعات �حاجة ماسة إلى مؤسسات صغیرة ومتوسطة تقوم �مناولة األنشطة الثانو�ة لتلك 
 المؤسسات الكبیرة.

د خلق كثیر من الصناعات المتنوعة التي تساهم في توس�ع اله�كل االقتصادي في ال�الد وتقلل من االعتما -
على االستیراد،خاصة في ظل اعتماد االقتصاد الجزائري على التجارة الخارج�ة واستیراد مختلف السلع تامة 

 الصنع، مما أدى إلى نز�ف حاد في العملة الصع�ة واختالل في المیزان التجاري.
وج�ا �س�طة نتیجة تتمیز المشار�ع الصغیرة كونها ال تحتاج الى تكنولوج�ا معقدة في االنتاج، بل الى تكنول- 

العتمادها على المهارة والحرفة والید العاملة، هذا فضال عن انها تحتاج الى رأسمال �س�ط، فما على الش�اب 
المقول إلى تجسید مشار�عهم خاصة في ظل التحفیزات المقدمة من قبل الدولة الجزائر�ة من إعفاءات ضر�ب�ة 

 .وعقارات صناع�ة وقروض مغر�ة
 م المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في خطط التنم�ة:أدوار ومها-1-2

یجب ان �كون للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خالل خطط التنم�ة دور �ارز في تحقیق األمن الغذائي 
و�مكن إیجاز أهم هذه األدوار  .خاصة في مجال اإلنتاج الزراعي �أنواعه المختلفة الن�ات�ة والحیوان�ة والسمك�ة

 كما یلي:
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 لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الصناعة الغذائ�ة:دور ا-أ

ان الحاجة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  في الصناعة الغذائ�ة واالستفادة من الوفرة الزراع�ة الموسم�ة وسد 
 جزء من الفجوة الغذائ�ة تشكل اهم�ة �الغة �النس�ة لكل الوال�ات الجزائر�ة.

ناعات الغذائ�ة والتي �مكن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وهناك العدید من فرص االستثمار في الص
استغاللها، منها صناعة االعالف، كما �عتبر الجر�د افضل انواع الخشب المقاوم للرطو�ة، فضال عن 
الصناعات االخرى التي �مكن انتاجها من تمور النخیل مثل: الخل، صناعة الد�س، انتاج الخمائر مثل: 

ائر العلف البروتین�ة، وصناعة مر�ى التمور واستخالص ز�ت النوى، هذا فضال خمائر الخبز وصناعة خم
عن العدید من الصناعات الغذائ�ة االخرى التي �مكن ان تقوم على منتجات المشار�ع الزراع�ة المختلفة مثل 

صناعة صناعة االج�ان ومشتقات الحلیب من مزارع اال�قار وصناعة اللحوم المختلفة الحمراء والب�ضاء، و 
تعلیب الخضراوات وغیرها من الصناعات العدیدة التي �مكن ان تبدأ كمشار�ع صغیرة ثم تتطور لتص�ح 

 .مصانع كبیرة قادرة على سد احت�اجات ال�الد والتصدیر للخارج
ان المشار�ع الصغیرة لها ا�عاد اجتماع�ة مهمة اذا ما احسنت الدولة ادارتها ورعایتها، فهي تساهم في فتح 

مما ینعكس على تحسین مستوى التعل�م والصحة  2العمل والتقل�ص من ال�طالة، والقضاء على الفقر فرص
 والمأوى وتحسین المستوى المع�شي للمواطنین شكل عام.

انطالقا من هذا االتجاه، هناك مجال واسع �مكن للدولة الجزائر�ة ان تستغله استغالال جیدا، وهو تحقیق االمن 
 .تشج�ع الش�اب المقاول على الدخول في مشار�ع االمن الغذائيالغذائي من خالل 

 دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تر��ة الثروة الحیوان�ة:-ب

لقد أعطت الدولة الجزائر�ة القطاع الفالحي اهتماما كبیرا على مر السنین، وهذا من خالل س�اسات الدعم 
ا القطاع، لكن لحد اآلن لم نصل إلى المستوى المرغوب الفالحي الموجهة خاصة للفالحین وللمهتمین بهذ

 ف�ه.
إن قطاع الثروة الحیوان�ة أص�ح اآلن أكثر القطاعات قدرة على االستدامة، حیث تعتبر الثروة الحیوان�ة موردا 

 .لتغذ�ةللدخل والغذاء المرتفع الق�مة والوقود والتسمید، هذا �اإلضافة الى تقد�مه مساهمة ق�مة لألمن الغذائي وا
و�عتبر وتنقسم الثرة الحیوان�ة في الجزائر إلى خمسة أنواع وهي األ�قار، األغنام، الماعز، الخیول والجمال.

قطاع الثروة الحیوان�ة هو أحد أسرع المكونات نموا في إطار االقتصاد الزراعي. ومن المهم التأكید على ان 
من السهولة تحصیلها من تناول المنتجات الغذائ�ة المنتجات الحیوان�ة توفر مغذ�ات دق�قة ضرور�ة ل�س 

 .الن�ات�ة
 دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الصناعات الحرف�ة:-ج

تعتبر الصناعات الحرف�ة أحد أساس�ات التنم�ة ال�شر�ة نظرا لما تتمیز �ه من ز�ادة المكاسب مقارنة 
تكنولوجي في مجال التخصص وتحسین القدرة بتكالیف اإلنتاج الالزمة للتشغیل �شرط مسایرة التقدم ال

التنافس�ة وتوفر الجودة والمهارات الفن�ة واإلدار�ة والتجار�ة. هذا �اإلضافة الى اشكال أخرى من طور التنم�ة 
 :ال�شر�ة مثل
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األسر المنتجة والتي تتناسب مع طب�عة المرأة وال تحتاج الى رأسمال كبیر وتعتبر المعارض أحد أهم وسائل  -
 .لتوز�ع والتصدیرا

الصناعات المغذ�ة وهي التي ال تنتج منتجا نهائ�ا، ولكن تشارك مع صناعات أخرى وشركاء �أحجام أخرى -
 .في إنتاج منتجات نهائ�ة

 .كما تلعب الوكاالت أو التوك�الت كمنفذ للتوز�ع والص�انة-

ه والهواء والشمس واألرض الصناعات البیئ�ة وهي تشمل تشغیل العدید من عناصر البیئة مثل الم�ا-
والمعادن والزراعة والتي تنتج عنها صناعات مهمة مثل تصن�ع التمور والصناعات الزراع�ة وأجهزة الطاقة 

 .الشمس�ة والصید وغیرها
كما تلعب الص�انة دورا مهما في إیجاد العدید من الوظائف في إیجاد الورش المتخصصة في مجاالت -

 .یوتر واألدوات الكهر�ائ�ة والمنزل�ةالفاكس والتلفز�ون والكمب
المشروعات المشتركة مع العدید من المصانع األجنب�ة في المجاالت المختلفة مثل المساكن الجاهزة -

 .والصناعات الجلد�ة والمال�س
إذن للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة دور تنموي اقتصادي واجتماعي على درجة كبیرة من األهم�ة ال �مكن 

اء في الدول النام�ة أو المتقدمة، حیث تساهم هذه المشار�ع �شكل فعال في تكو�ن الق�مة المضافة إغفاله سو 
لإلنتاج الصناعي وتشغیل الید العاملة وتحقیق التنم�ة المحل�ة والوطن�ة ودعم المؤسسات الكبیرة، هذا فضال 

وٕاجمالي عدد المشروعات عن كونها تشكل العمود الفقري من خالل ما تشكله من نس�ة كبیرة في حجم 
 .الصناع�ة

 مفهوم األمن الغذائيثان�ا: 
�شیر مصطلح األمن الغذائي إلى توّفر الغذاء لألفراد دون أي نقص، و�عتبر  تعر�ف األمن الغذائي:-1-1

�أّن األمن الغذائي قد تحقّق فعًال عندما �كون الفرد ال یخشى الجوع أو أنه ال یتعرض له، و�ستخدم كمع�ار 
ع حدوث نقص في الغذاء مستق�ًال أو انقطاعه إثر عّدة عوامل تعتبر خطیرة ومنها الجفاف والحروب، لمن

 . 3وغیرها من المشاكل التي تقف عائقًا في وجه توّفر األمن الغذائي
ینقسم األمن الغذائي إلى مستو�ین رئ�سّیین، وهما األمن الغذائي المطلق و األمن  أنواع األمن الغذائي:-1-2
 لغذائي النسبي. ا
�عرف �أنه ق�ام الدولة الواحدة بإنتاج الغذاء داخلها �مستوى یتساوى مع الطلب  األمن الغذائي المطلق:-أ

 المحلي ومعدالته أو قد �فوقها أح�انًا، و�مكن اعت�اره غال�ًا �أّنه �حقق مفهوم االكتفاء الذاتي الكامل.
الدولة على إنتاج وٕایجاد ما �حتاجه الشعب أو األفراد من �شیر إلى مدى قدرة  األمن الغذائي النسبي:-ب

 سلع وغذاء �شكل كلي أو جزئي. 
إذن فاألمن الغذائي �عني ضرورة توفیر ما �حتاجه األفراد من مواد الزمة من منتجات غذائ�ة، وقد �كون هذا 

 التوفیر �عتمد على التعاون مع األقطار األخرى أو �االعتماد على الذات فقط. 
�عتمد هذا المصطلح على ثالثة مرتكزات وهي: توفر السلع، �شكل مستمر،  مرتكزات األمن الغذائي:-1-3

 950و�أسعار مناس�ة للمستهلك. شهد العالم في اآلونة األخیرة تدهورًا في األمن الغذائي؛ إذ �عاني ما �فوق 
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على رفع مستوى االستغالل لألراضي  ملیون فرد من الجوع حول العالم، وما زاد األمر صعو�ة هو عدم القدرة
 والتغیر المناخي �اإلضافة إلى ندرة الم�اه.

تتمثل أ�عد األمن الغذائي في وفرة الغذاء، صالح�ة الغذاء، إمكان�ة الحصول أ�عاد األمن الغذائي: -1-4
 عل�ه، استمرار�ة الحصول عل�ة �الكم�ة والك�ف�ة المطلو�ة. و�مكن شرح ذلك كما یلي:

و�شیر مفهوم هذا ال�عد إلى ضرورة توّفر الغذاء �كمّ�ات تكفي لعدد األفراد وأن �كون ذلك من  ر:التوفّ -أ
 ضمن المخزون االستراتیجي. 

 وهي ضمان صحة الغذاء وسالمته وصالحیته لالستهالك ال�شري.  :مأمون�ة الغذاء-ب
ول ید األفراد، أو إمكان�ة تقد�مه وهو أن تكون أسعار السلع والمنتجات ضمن متنا :إمكان�ة الحصول عل�ه-ج

 لألفراد على شكل معونة للط�قات األكثر فقرًا. 
و�رّكز هذا ال�عد على ضرورة الحفاظ على أوضاع الغذاء، وضرورة توّفر األ�عاد الثالثة السا�قة  االستقرار:-د

أزمة الم�اه العالم�ة. مع �عضها ال�عض دون أن �حدث علیها أي تغییر. تحد�ات األمن الغذائي المعاناة من 
عدم االهتمام �األراضي وٕاهمالها تمامًا. تقّل�ات المناخ وتغّیره. إصا�ة الن�اتات �األمراض وعدم مكافحتها. 

 .تفشي الفساد والظلم بین أفراد المجتمع. التضخم السكاني الكبیر
قبل الحكومات رغم الس�اسات المنتهجة من  اس�اب عدم تحقیق األمن الغذائي في الجزائر:-1-5

الجزائر�ة المتعاق�ة في مجال تحقیق االكتفاء الذاتي في االنتاج الزاراعي ومن ثم األمن الغذائي، إال أن 
 النتائج المحققة ال تعكس األهداف المخططة، و�رجع ذلك لعدة أس�اب نذكر منها:

التي حققت أمنها الغذائي تعتمد عدم االعتماد على التكنولوج�ا الحدیثة في توفیر الغذاء، في حین أن الدول -
 .�صفة كبیرة على التكنولوج�ا الحدیثة والمبتكرة

االعتماد على استیراد مختلف المنتجات الفالح�ة والزراع�ة من الخارج رغم أن الجزائر لدیها من اإلمكان�ات -
اد تلك الدول الزراع�ة ما �فوق �كثیر تلك الدول التي نعتمد علیها في غذائنا، و�رجع ذلك إلى اعتم

 منتجات معدلة وراث�ا لها أثر كبیر في نمو االنتاج الزراعي لدیها. على
ارتفاع تكالیف المدخالت الزراع�ة و�االخص الطاقة المستخدمة �شكل م�اشر مثل الحراثة والمعالجة والتبر�د -

 الضارة.والشحن والتوز�ع، او غیر الم�اشرة مثل تصن�ع االسمدة ومبیدات الحشرات والحشائش 

تتمثل المنتجات التي لم تحقق الجزائر فیها �عد االكتفاء الذاتي والتي تقوم �استیرادها في المواد الغذائ�ة -
 6.536بلغت فاتورة استراد المواد الغذائ�ة  2012أنه سنة  واالستهالك�ة، الحبوب، الحلیب، السكر. حیث

مل�ار  713.76مل�ار دوالر، السكر  1.012ب مل�ار دوالر، الحلی 2.34مل�ار دوالر، منتجات الحبوب 
 دوالر.

 تتمثل المنتجات المصدرة في  التمور، ز�ت الز�تون، ال�طاطا حیث تمثل نسب جد ضع�فة.-
  :في القطاع الفالحي إلستثماراإجراءات تشج�ع و تحفیز ثالثا: 

بوضع مجموعة من من أجل توج�ه األفراد نحو انشاء مؤسسات في القطاع الفالحي، قامت الجزائر 
  التحفیزات واإلعفاءات، وهي تتمثل ف�ما یلي:
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سنوات من اإلعفاء إعتمادا على تموقع وحجم المشروع  )10عشرة ( مزا�ا ج�ائ�ة وش�ه ج�ائ�ة تصل إلى• 
حقوق نقل الملك�ة، القانون العام، الضر��ة على األر�اح، الرسم  ،(الرسم على الق�مة المضافة، حقوق الجمركة

    والرسم على العقار)  النشاط المهنيعلى 
 مزا�ا إضاف�ة أخرى:

 التسدید الجزئي أو الكلي للمصار�ف المتعلقة �أشغال البنى التحت�ة في إطار النظام اإلستثنائي-
 تخف�ض حصة اشتراك أر�اب العمل في الضمان اإلجتماعي عند توظیف الش�اب طالبى الشغل -
قابلة للتجدید و التي تؤدي نفس  سنة 33 ار�ة �ص�غة التراضي على مدةمنح االمت�از على األوع�ة العق-

 .حقوق الملك�ة الناشئة عن التنازل
تخف�ض على مبلغ اإلتاوة اإلیجار�ة لألصول العقار�ة و الممتلكات العقار�ة المقتناة في إطار إنجاز المشروع -

 .اإلستثماري 
 .مشروع للمشار�ع المصدرةمزا�ا ج�ائ�ة و ش�ه ج�ائ�ة خالل مدة ح�اة ال-  
الخشب  صناعة األغذ�ة، النسیج واألل�سة، الجلود و المواد المشتقة،  تسـتفید االستـثمارات المنجـزة ضمن  

سنوات من الضر��ة على أر�اح الشركات، الضر��ة على  (5وصناعة األثاث من إعفاء مؤقت لمدةخمس (
من نس�ة الفائدة المط�قة على  % 3 منح تخف�ض قدره الدخل اإلجمالي و الرسم على النشاط المهني و 

 . القروض البنك�ة
تسـتفید المداخـیل العائدة من الـنشاطات التي �مـارسها األشخـاص الطب�عـیون أو الشركات في والیـات إیـلـیـزي،  

بـهـا بـصــفـة دائـمـة من تـنــدوف، أدرار وتـامـنـغـست ولـدیـهـم مـوطن جـبـائي في هـذه الــوالیـات و�ـقـیـمـون 
من مـبـلغ الـضـر�ـبــة عـلى الـدخل اإلجـمـالـي أو الـضـر�ـبـة عـلى أر�ـاح  % 50 قـدره في القانون العام تـخـفـ�ض
 . 2015سنوات ابتداء من أول جانفي سنة  )5خمس ( لمدة ،الشركات

ثـمـارات المـنجـزة من طـرف مـؤسـسات القـطـاع الـصنـاعي، یـرخص لـلـخـز�نـة بـالـتـكفـل �الـفـوائـد البـنـكـیـة لالسـت
المـوجـهـة القتـنـاء الـتكـنـولـوجـ�ا والـتـحـكم فیـهـا، بـغـرض تعـز�ـز مـعدل اإلدمـاج الـصـناعي لمنتجاتها وقدراتها على 

 .المنافسة
 بى الشغل):تخف�ض حصة اشتراك أر�اب العمل في الضمان اإلجتماعي (عند توظیف الش�اب طال

 % 80 إلى % 56 الشمال: - 
 %90 إلى %72 الهضاب العل�ا و الجنوب: - 

 مساعدات في التمو�ل من خالل البنوك العموم�ة
 %.5.5نس�ة الفوائد : -

 و مؤسسة مال�ة معتمدة في الجزائر: بنك 29 ش�كة تتكون من  -
 مؤسسات مال�ة. 9بنوك عموم�ة و 6بنك خاصة و 14 *

 ).2017  ر دینار قروض لإلقتصاد في عاممل�ا 11.400* 
 وجود شركات اإلیجار. -
 توفر صنادیق االستثمار:  -
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 ٪ في المشار�ع الكبیرة34نس�ة مشاركة تصل إلى  *الصندوق الوطني لالستثمار: 
في رأس مال  ٪ 49صنادیق إستثمار والئ�ة موزعة عبر كامل التراب الوطني : المشاركة بنس�ة   05*

 لصغیرة والمتوسطة.المؤسسات ا
إمكان�ة اللجوء إلى مؤسسات ضمان التمو�ل :صندوق ضمان قروض اإلستثمار،صندوق ضمان القروض  -

 للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة.
 دور الهیئات العموم�ة في دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في تحقیق األمن الغذائيرا�عا: 

لتي نسعى إلیها ال یختزل بتشیید الم�اني وٕاقامة المشروعات وٕانفاق و�جدر التأكید على ان الهدف من التنم�ة ا
 .األموال، حیث ی�قى اإلنسان دائما الهدف االستراتیجي في التنم�ة المستدامة لبناء األوطان

   :ANDI( 4الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار (-1-1
مر�ن الوطنیین واالجانب ف�ما یخص الخدمات تملك الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار سمعة جیدة لدى المستث

 التي تقدمها لهم مجانا، حیث:
 تستقبل وتنصح وتصطحب المستثمر�ن على مستوى ه�اكلها المركز�ة والجهو�ة؛-

تطلع المستثمر�ن من خالل موقعها على االنترنت وركائزها الدعائ�ة ومختلف نقاط االستعالمات �مناس�ة -
 الجزائر و في الخارج؛ظواهر اقتصاد�ة منظمة في 

 تضفي الطا�ع الرسمي على المزا�ا التي ینص علیها نظام التشج�ع و ذلك بإنصاف و في آجال قصیرة؛-
تحرص على التنفیذ المتفق عل�ه مع مختلف المؤسسات المعن�ة (الجمارك، الضرائب...الخ) لقرارات -

 التشج�ع على االستثمار؛
 .ات التنم�ة �التآزر مع القطاعات االقتصاد�ة المعن�ةتساهم في تنفیذ س�اسات و استراتج�-
 5: ومن مهامها نذكر:)ANSEJالوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب (-1-2

تقد�م الدعم واالستشارة للش�اب المقدمین على إقامة مشار�ع، ومتا�عة مسار التركیب المالي وتعبئة القروض -
 لمشار�عهم طیلة فترة تنفیذها.

تثمر�ن �كل المعلومات المتعلقة �ممارسة نشاطهم سواء في الجانب االقتصادي، التقني، التشر�عي تزو�د المس-
 أو التنظ�مي.

السهر على كون المؤسسات المستحدثة تعمل في مجاالت مر�حة ومستمرة، لضمان التشغیل وتحقیق -
 خرى.المداخیل ألصحابها من جهة، واسترداد الدیون خالل اآلجال المحددة من جهة أ

 ومن مهامها نذكر: :AND PME(6الوكالة الوطن�ة لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (-1-3
 الق�ام بإعادة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومتا�عتها.-
 تقد�م الخبرة واالستشارة ألصحاب المؤسسات. -
 تقی�م نجاعة تنفیذ البرامج اإلقل�م�ة و اقتراح التصح�حات الضرور�ة. -
 متا�عة د�مغراف�ة المؤسسات (إنشاء.توقف.تغییر النشاط) -
 الق�ام بدراسات متعلقة �المؤسسات. -
 التنسیق مع الهیئات المعن�ة لتطو�ر االبتكار التكنولوجي. -
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 جمع واستغالل وٕا�صال المعلومة الخاصة �كل فروع نشاط المؤسسة-
مج المتعلقة بإعادة التأهیل المؤسسات الصغیرة و التنسیق مع مختلف الهیئات المعن�ة على اختالف البرا-

 .المتوسطة
ومن  :CALPIREFاللجنة الوالئ�ة للمساعدة على تحدید الموقع وترق�ة االستثمار والض�ط العقاري  -1-4

 مهام اللجنة نجد:
 تحدید استراتیج�ة االستثمار �الوال�ة.-
 لصناع�ة او خارج المناطق الصناع�ة.اقتراح منح االمت�از على االراضي المتوفرة �المناطق ا-

 مساعدة المستثمر�ن في تحدید موقع االراضي التي سیتم اقامة المشار�ع االستثمار�ة علیها.-
 اقتراح انشاء المناطق الصناع�ة على الحكومة ط�قا للتنظ�م والتشر�ع المعمول بهما.-
 اقتراح مناطق النشاطات على مستوى الوال�ة.-

 مشار�ع االستثمار�ة.متا�عة انجاز ال-
 : FGAR(7صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (-1-5

و�هدف صندوق ضمان القروض إلى تسهیل الحصول على القروض المتوسطة األجل التي تدخل في 
التركیب المالي لالستثمارات المجد�ة، وذلك من خالل منح الضمان للمؤسسات التي تفتقر للضمانات العین�ة 

 .الزمة التي تشترطها البنوكال
  CGCI:(8صندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة (-1-6

مرحلة جدیدة في تنو�ع عرضه اثر قرار السلطات العموم�ة المتعلق بتفو�ضه  2011وقد انتهج الصندوق منذ 
 إلدارة صندوق ضمان مخصص لتغط�ة التمو�الت الفالح�ة. 

ى ضمان �النس�ة للبنوك و مؤسسات القرض مخاطر العجز عن تسدید قروض االستثمار و�هدف الصندوق إل
 10سنوات �ما في ذلك مهلة التأجیل وقروض التأجیر التي تقل مدتها عن  7التي تقل أو تساوي مدتها 

سنوات یتم عقدها من طرف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �عنوان تمو�ل مشار�عها االستثمار�ة المنتجة 
 .لألموال والخدمات المتضمنة إنشاء و توس�ع و/أو تجدید تجهیزات إنتاجها

 من أهم أهداف الوكالة: :ANGEM(9الوكالة الوطن�ة لتسییر القروض المصغرة (-1-7
 تسییر القروض المصغرة ط�قا للقوانین والتنظ�مات المعمول بها.-
 شار�عهم.دعم ومتا�عة المستفدین من القرض المصغر في إطار انجاز م-
 منح قروض بنك�ة بنس�ة فائدة منخفضة تقع على عاتق المستفید.-
من الكلفة اإلجمال�ة للمشروع إذا كانت هذه األخیرة تتراوح بین  %25منح سلف�ة بدون فائدة قدرها -

 دج. 400.000و  100.000
 تقد�م النصائح والمساعدات التقن�ة للمستفیدین من القروض المصغرة.-

عة النشاطات المنجزة من قبل المستفیدین مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي تر�طهم تقوم �متا�-
 �الوكالة.

 تقی�م عالقة متواصلة مع البنوك في إطار التمو�ل المالي للمؤسسة المصغرة. -
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كر  كما یؤدي هذا الصندوق مجموعة من المهام نذ ):CNACالصندوق الوطني للتامین عن ال�طالة (-1-8
 :10منها

 مراق�ة أصحاب المشار�ع خالل كافة المراحل.-
تض�ط �استمرار �طاقة المنخرطین وتضمن تحصیل االشتراكات المتخصصة لتمو�ل اداءات التامین عن -

 ال�طالة ورقا�ة ذلك.
 تساعد وتدعم �االتصال مع المصالح العموم�ة للتشغیل.-
 ل �ه في مجال التامین عن ال�طالة.تنظ�م الرقا�ة التي ینص علیها التشر�ع المعمو -

 تؤسس وتحفظ صندوق االحت�اط حتى تمكنه من مواجهة التزاماته ازاء المستفیدین في جم�ع الظروف.-
 التكفل �الدراسات التقن�ة االقتصاد�ة لمشار�ع المستفیدین.-

 اصب الشغل.تقد�م المساعدات للمؤسسات التي تواجه صعو�ات في أعمالها من اجل المحافظة على من-
 

 االستراتیج�ة الفالح�ة في الجزائرخامسا: 
الدائم لألمن الغذائي �اتخاذ الفالحة كمحرك   إن س�اسة الفالحة و التنم�ة الر�ف�ة ترتكز على التدع�م

للتنم�ة و التنوع االقتصادي من خالل تكثیف اإلنتاج في الفروع الزراع�ة الغذائ�ة اإلستراتیج�ة و تطو�ر و 
قال�م الر�ف�ة. حیث قامت الدولة الجزائر�ة بوضع المحاور اإلستراتیج�ة لس�اسة التنم�ة الفالح�ة و تنم�ة األ

   الر�ف�ة والمتمثلة ف�ما یلي:
 المحافظة على جهود تقو�ة و توس�ع القاعدة اإلنتاج�ة-
 متا�عة التكثیف المندمج للشعب الفالح�ة-
 يتكییف آل�ات الدعم و التأطیر للمنتوج الوطن-
 متا�عة تعز�ز الطاقات ال�شر�ة و الدعم التقني-
 أهم الممیزات الرئ�س�ة للزراعة الجزائر�ة:-1-1

 تعدد البیئات المناخ�ة الزراع�ة؛
 إستخدام كم�ات منخفضة من المواد الك�م�ائ�ة؛

 و العر��ة)؛سوق كبیر ( األسواق المحل�ة و المجاورة الخارج�ة: ال�حر األب�ض المتوسط و البلدان اإلفر�ق�ة 
 إمكان�ة توفیر المنتجات و تزو�د السوق على مدار السنة و حتى في غیر المواسم:

 تشكیلة كبیرة من المواد ؛ -
 منتجات ذات نوع�ة جیدة و حتى بیولوج�ة. -
 
 الفروع الزراع�ة المطلوب تنمیتها:-1-2
 إستصالح األراضي الزراع�ة  -
 تطو�ر المذا�ح المدمجة  -
 الخاصة في إطار المزارع النموذج�ة-ر�ع الشراكة العامةتشج�ع مشا  -
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 تطو�ر المكننة الزراع�ة  -
 تطو�ر األنظمة المقتصدة للم�اه  -
 تطو�ر التخصیب لتعز�ز إنتاج المدخالت الزراع�ة لمختلف الشعب  -
 إنشاء و تطو�ر مشاتل عصر�ة  -
 القبب)تطو�ر الزراعات المحم�ة (البیوت ال�الست�ك�ة المتعددة   -
 تطو�ر زراعة األعالف (الصفصفة، استن�ات األعالف)  -
 تثمین اإلنتاج الزراعي في شعب اللحوم الحمراء، اللحوم الب�ضاء، الخضر، الفواكه، الحلیب...  -
 تثمین المنتجات الموطنة (التمور، الز�تون، العسل، عنب الطاولة)  -
 تطو�ر قدرات الحفظ و التخز�ن تحت التبر�د  -
 اإلستثمار في قطاع الصناعة الغذائ�ة:  -

 إنشاء وحدات صناع�ة لتحو�ل الفواكه و الخضروات *          
 إنشاء وحدات صناع�ة لتحو�ل الحلیب و تصن�ع األل�ان *          
 إنشاء وحدات صناع�ة لصنع األسمدة *          
 تصن�ع األدو�ة الب�طر�ة *          

 
 سات الصغیرة والمتوسطة في المجال الفالحي بوال�ة عین الدفلىسادسا: فرص نجاح المؤس

 اإلمكان�ات والمؤهالت لوال�ة عین الدفلى:-1-1
تعتبر وال�ة عین الدفلى منطقة فالح�ة �امت�از، كما تساهم في تنش�ط الحركة االقتصاد�ة والتجار�ة 

عقود النجاعة التي تم إبرامها مع وزارة على المستو�ین المحلي والوطني، مما جعلها تستفید من قسط وفیر من 
الفالحة، إال أن الوال�ة التزال تفتقر الى نسیج صناعي مكتمل رغم امتالكها لعدة موارد مختلفة وهذا مما 

 .�ستلزم مرافقة عمل�ة وفعل�ة من قبل كل السلطات المعن�ة
 الخصائص الجغراف�ة لوال�ة عین الدفلى:-أ

سط الغر�ي للجزائر و �شكل الموقع عنصرا هاما في الدراسات الجغراف�ة، لما له تقع وال�ة عین الدفلى في الو 
  من تأثیر على نمو الوال�ة، و نمط استعمال مجالها و هو نوعان:

كلم جنوب غرب  145تقع وال�ة عین الدفلى في اإلقل�م الشمالي األوسط للجزائر على �عد  الموقع الجغرافي:-
وال�ة تی�ازة، و من الجنوب وال�ة ت�سمسیلت، و من الغرب وال�ة الشلف، و من العاصمة، �حدها من الشمال 

 بلد�ة. 36دائرة و 14الشرق و الشمال الشرقي والیتي البلیدة و تی�ازة. وهي تضم 
 شماال،° 37-36شرقا، و بین دائرتي عرض ° 2-1تقع الوال�ة بین خطي طول  الموقع الفلكي:-

 809.106 ، التعداد السكاني2كلم 4.544.28فلى على مساحة اجمال�ة تقدر �حواليتتر�ع وال�ة عین الد  المساحة

 نسمة
٪، و�لغ عدد سكان الوال�ة حسب 1.6�قدر معدل النمو السنوي لوال�ة عین الدفلى بـ الخصائص السكان�ة: -ب

 نسمة. 771890: 2008احصاء 
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 .2008): عدد سكان وال�ة عین الدفلى: احصاء01جدول رقم (
 األسر المجموع ذكور اناث

379990 39190 771890 121847 
 . www.ons.dzالمصدر: الدیوان الوطني لإلحصائ�ات

 المعط�ات االقتصاد�ة:-ج

 الموارد الطب�ع�ة:-

 هكتار 181.676  مساحة األراضي الزراع�ة :
 هكتار 6.377,69مساحة األراضي العمران�ة :

 هكتار 232.709,40مساحة الغا�ات: 
 المائ�ة: الموارد-

سد سیدي ادمحم بن : إن الوال�ة تزخر �موارد مائ�ة هائلة، نذكر منها خمسة سدود و هي عدد و تسم�ة السدود:
 طی�ة، سد أوالد ملوك، سد غر�ب، سد دردر، سد حرازة.

 :الموارد المنجم�ة-
شروع م 05في حالة في حالة توقف و  12في حالة نشاط و  18محجرة كلس إلنتاج الحصى منها  35

 محجرة
 مشروع محجرة 02في حالة نشاط و  06محجرات للطین منها  08
 في حالة توقف و واحدة مشروع محجرة 02في حالة نشاط و  04محجرات رمل البناء منها  07

 منجم حدید 01
  مشروع محجرة للحجر الجیري  01
 مشروع محجرة الج�س 01

  طین) 01رمل و   01وحدات في مرحلة االستغالل (  02
 اإلدار�ة و االجتماع�ة،المنشآت القاعد�ة االقتصاد�ة-د

 .2كلم 18.213,75مساحة المناطق الصناع�ة : 
 �مدینة عین الدفلى 01عدد المناطق الصناع�ة : 

 06عدد مناطق النشاط : 
 .جامعة خم�س مل�انة 01عدد األقطاب الجامع�ة : 

 :: التي �مكن تلخ�صها ف�ما یلياله�اكل التجار�ة-ه

 2008سوق موزعة عبر بلد�ات الوال�ة و المنجزة قبل سنة  11عددها :سواق الیوم�ةاال

 .سوق أسبوعي 12األسواق األسبوع�ة : عددها 
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 ): المنشآت القاعد�ة التجار�ة المتواجدة عبر تراب وال�ة عین الدفلى02جدول رقم (

 المنشأة
في حالة إعادة 

 تهیئة
 في حالة نشاط طور االنجاز مبرمجة

أسواق الجملة ( خضر و 
 فواكه)

00 00 01 00 

 11 00 00 00 األسواق المغطاة

 09/21 02 03 00 الجوار�ة األسواق

 12/12 00 00 00 االسبوع�ة األسواق

 02/02 00 00 00 أسواق الماش�ة

 02/02 00 00 00 أسواق الس�ارات

 03/07 00 00 00 المسمكات

 37 00 00 00 المذا�ح و المسالخ

 01/01 00 00 00 متاجر الضخمةال

 00 00 00 00 المتاجر الكبرى 

 23/69 00 00 00 سو�یرات

 06/06 00 00 00 مناطق النشاطات التجار�ة

 00 00 00 غرف التبر�د
209 

 3م 459.415,42

  10 األسواق المواز�ة

 /http://www.andi.dz/index.php/arالمصدر:الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار 
 
 واقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المجال الفالحي بوال�ة عین الدفلى:-1-2

من خالل الجدول المبین أدناه والذي یبین أهم المؤسسات الفالح�ة المتواجدة بوال�ة عین الدفلى، فرغم 
بها الوال�ة إال أننا نالحظ أن هناك عدد قلیل للمؤسسات الناشطة في اإلمكان�ات الفالح�ة الهامة التي تتمیز 

المجال الفالحي، كما أن أغلب هذه المؤسسات هي ع�ارة عن مطاحن للقمح وانتاج الحلیب واألعالف 
 والب�ض. 
 

http://www.andi.dz/index.php/ar/
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 عبر تراب الوال�ة ) معط�ات خاصة �المؤسسات الفالح�ة المتواجدة03جدول رقم (

 عدد العمال �عة النشاططب العنوان اسم المؤسسة

 282 انتاج الحلیب و مشتقاته عین الدفلى-بلد�ة عر�ب ملبنة عر�ب

 ملبنة ون�س
عین -بلد�ة بئر ولد خل�فة

 الدفلى
 138 انتاج الحلیب و مشتقاته

 SORASUCRE شركة تكر�ر السكر
عین -بلد�ة سیدي لخضر

 الدفلى
 259 تكر�ر السكر

 مطحنة الظهرة
�ة بلد -سیدي بوعبیدة 

 العطاف
مطحنة القمح اللین و 

 الصلب
105 

 مطحنة س�م
المنطقة الصناع�ة عین 

 الدفلى

مطحنة القمح اللین و 
 الصلب

62 

GAC ORAC UAB 
عین -بلد�ة سیدي لخضر

 الدفلى
صناعة منتجات لتغذ�ة 

 الحیوانات
60 

SPA ABATTOIRS CENTRE 
عین -بلد�ة بئر ولد خل�فة

 الدفلى
جن التسمین الصناعي للدوا

 و التفر�خ الصناعي للب�ض
117 

SARL f.star 
حسی�ة بن بوعلي 

 العطاف

انتاج الب�ض الطازج الموجه 
 لالستهالك

72 

EURL FLYRUS حي مرقب عین الدفلى 
صناعة منتجات التبی�ض و 

 مواد الص�انة
02 

BINEX بني نغالن عین الدفلى 
صناعة منتجات التبی�ض و 

 مواد الص�انة
27 

SIM-SANDERS 
المنطقة الصناع�ة عین 

 الدفلى

صناعة منتجات لتغذ�ة 
 الحیوانات

70 

KAOUAS Mourad جلیدة 
انتاج الب�ض الطازج الموجه 

 لالستهالك
10 

SARL Ryadh El Nadjah سیدي بوعبیدة 
انتاج الب�ض الطازج الموجه 

 لالستهالك
/ 
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SARL les Moulins du Dahra سیدي بوعبیدة 
صناعة منتجات لتغذ�ة 

 حیواناتال
02 

SARL les Moulins du Dahra 15 صناعة ال�سكو�ت سیدي بوعبیدة 

 /http://www.andi.dz/index.php/arالمصدر:الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار 
 

 خاتمة: 
تعتبر وال�ة عین الدفلى وال�ة فالح�ة �امت�از، وهذا نظرا لإلمكان�ات المعتبرة التي تتوفر علیها في 

 ل، والتي �مكن إیجازها ف�ما یلي:هذا المجا
الموقع اإلستراتیجي من حیث الموقع الجغرافي، ومرور الطر�ق الس�ار شرق غرب بها، وقر�ها من الموانئ -

 (الجزائر العاصمة، تی�ازة، الشلف).
هكتار هي  232.709,40هكتار ع�ارة عن أراض زراع�ة. و 181.676تتمیز بخصو�ة أراضیها، حیث أن -

 غا�ات.  ع�ارة عن
 توفر الید العاملة كما وك�فا.-

إن هذه اإلمكان�ات التي تزخر بها وال�ة عین الدفلى تسمح �المساهمة في تحقیق األمن الغذائي للجزائر في 
 عدة شعب نذكر منها:

 شع�ة ال�طاطا.-
 شع�ة الز�تون.-
 شع�ة اللحوم الب�ضاء-
 شع�ة أسماك الم�اه العذ�ة.-
 شع�ة الخضروات.-
 الحمض�ات.شع�ة -
 شع�ة الفواكه خاصة: التفاح، اإلجاص.-
 شع�ة الحبوب.-
 شع�ة أغذ�ة األنعام والدواجن.-

 ومن أجل بلوغ هذه األهداف وجب الق�ام �مجموعة من اإلجراءات العمل�ة وهي: 
االعتماد على التخط�ط االستراتیجي كخطوة أولى لتحقیق االكتفاء الذاتي في المجال الغذائي، وذلك من -

 خالل تحدید دقیق  لمساهمة كل وال�ة في ذلك.
وضع مؤشرات قابلة للق�اس لمعرفة مدى مطا�قة النتائج المحققة لألهداف المخططة والق�اس �التعد�الت -

 الالزمة في كل مرحلة.
ض�ط أسعار المنتجات الفالح�ة من خالل االعتماد على قوى العرض والطلب وتحدید السعر العادل بین -

 المستهلك والوس�ط بینهما. المنتج و 
 إیجاد آل�ات عمل�ة لتوج�ه األفراد نحو االستثمار في المجال الفالحي والصناعات الغذائ�ة.-
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 إحصاء األنشطة الفالح�ة التي تقوم بها العوائل خاصة في األر�اف ومحاولة تشج�عها وتطو�رها.-
المراجع والتهم�ش:

 

القانون ، یتضمن 2001د�سمبر  12هـ الموافق لـ 1422رمضان  27المؤرخ في  18-01قانون رقم    1
 .05، ص 77دد، الع38، الجر�دة الرسم�ة، السنة التوجیهي لترق�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

 .الفقر هو عدم قدرة الشخص على توفیر حاجاته األساس�ة من مأكل ومشرب ومسكن 2
3 http://mawdoo3.com 

4 http://www.andi.dz/index.php/ar/ 
التجر�ة الجزائر�ة في تطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودورها في غ�اط شر�ف و�وقمقوم دمحم،   5

: متطل�ات تاهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العر��ة، جامعة حسی�ة ، ملتقى دولي حولالتنم�ة
 .109، ص 2006افر�ل  18-17بن بوعلي �الشلف، یومي 

6 http://www.dipmepi47.dz/index.php/andpme 
7 http://www.fgar.dz/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

8 http://www.cgci.dz//ar/?action=accueil 
االستثمار في المؤسسات المصغرة ودورها في التنم�ة المحل�ة �منطقة الجنوب الغر�ي بوسهین احمد،   9

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة في تخصص تسییر المؤسسة، كل�ة العلوم االقتصاد�ة والتجار�ة وعلوم الجزائري 
 .208، ص 2011، 03التسییر، جامعة الجزائر 

 .209، ص مرجع سابقبوسهین احمد،   10
  www.ons.dzالدیوان الوطني لإلحصائ�ات -
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 –بین الواقع واالستشراف -العمال في الجزائر دور التعل�م المقاوالتي في تكو�ن رواد ا
 

       2جامعة البلیدة   أستاذ محاضر أ محمـد یدو 
    2جامعة البلیدة     أستاذ محاضر أ  براق ع�سى 

 
 قدمةم

و�الرغم من الجهود المبذولة من السلطات الجزائر�ة في مجال المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،              
ي حلقة مفرغة دون بلوغ االهداف المحددة في مجال إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ولم مازال تدور ف

تقضي على مشكلة ال�طالة لدى الش�اب خصوصا الجامعیین منهم  الذین ال زالوا ی�حثون عن التوظیف في 
لهم حاجاتهم  اإلدارت العموم�ة أو في التعل�م، األمر الذي �ضمن لهم راتب دوري حتى وٕان كان ال یلبي

األساس�ة حتى بلوغ سن التقاعد دون التفكیر في إنشاء مؤسساتهم الخاصة أو مقاوالتهم الذات�ة مكتفیین 
�المضمون غیر محبین للمخاطر، عكس الش�اب في البلدان المتقدمة الذین یبدؤن في سن م�كرة بإنشاء 

 مؤسساتهم الخاصة.
لعالم المقاولة ور�ادة االعمال  والذي تتجاهله السلطات الحكوم�ة، إن التعل�م المقاوالتي هو المفتاح الحق�قي 

فالتعل�م المقاوالتي هو القادر على إعداد الش�اب المؤمن  �فكر المقاوالت�ة والعمل الخاص �ما �عزز لدیهم فكرة 
 الر�ادة  ول�س ال�حث عن وظ�فة حكوم�ة تقتل مواه�ه وتسل�ه حر�ته وتحد من حركته. 

لجزائر بتشغیل الش�اب عن طر�ق إنشاء العدید من الهیئات والم�ادرات والصنادیق الممولة لقد اهتمت ا
لمشار�ع الش�اب دون التأس�س لمناهج علم�ة تكرس فكر المقاولة والر�ادة  وتغرسه في نفس�ة الش�اب 

 الجامعي. 
ء برامج تعل�م�ة في كل إن التطو�ر الحق�قي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وز�ادة عددها  �حتاج إلى بنا

المستو�ات التعل�م�ة وخصوصا الجامع�ة منها تتعلق �فكر المقوالت�ةواالبداع واالقتصاد الرقمي وتعمل هذه 
البرامج على تشج�ع الطل�ة على العمل الخاص وتحفیزهم على طرح أفكار إبداع�ة لیتم تحو�لها إلى مشار�ع 

 ناجحة.
الصغیرة والمتوسطة �آخر خطوة المتمثلة في تمو�ل المشار�ع دون  الجزائر في مجال المؤسساتلقد بدأت 

اإلعداد الجید لإلنسان الذي س�حصل على �حصل على هذا التمو�ل مما أدى إلى تور�طه في الدیون مما 
ادخل أسر  هاوالء الش�اب في مشاكل كانوا في غنى عنها، فیجد الشاب نفسه �ملك مالیین الدنانیر �عد ان 

 لك دینارا واحدا.كان ال �م
فلماذا ال تهتم الجزائر اوال بوضع خطة دراس�ة من خالل مناهج تعل�م�ة خاصة �المقاوالت�ة تتماشى مع 

 المناهج العالم�ة في المراحل التعل�م�ة والتكو�ن�ة المختلفة بهدف إیجاد جیل من الش�اب رواد األعمال.
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 إشكالیــة البــحث :
 إشكال�ة ص�اغة إرتأینا ،وٕالمامًا بجوانب الموضوع للدراسة العام الهدف إطار ضمنو  الطرح، هذا على عتماًداإ 

المقاوالتي �ما �عزز جودة إلى برامج التعل�م  للولوج یلي:"ما مدى إمكان�ة وضع  إستراتیج�ة وطن�ة  كما �حثنا
 ؟"تكو�ن رواد االعمال في الجزائر 

اإلشكال�ة المطروحة آنًفا إلى تحقیق جملة من األهداف  ترمي هذه الدراسة �عد اإلجا�ة علىأهداف ال�حث:
 نوجز أهمها ف�ما یلي :

 .المقاوالتيالتعل�م  محاولة تسل�ط الضوء على أسس وا�عاد•  
 مستق�ًال .ا وك�ف�ة أدائه محتو�ات برامج التعل�م المقاوالتيإبراز الس�اسات واألسس الالزمة لتفعیل •  

تعز�ز وتكو�ن تدر�ب لالتعل�م و البرامج جودة ضمان  ضرورة االهتمام أكثر �قض�ةمحاولة تنب�ه الرأي العام ل•
�اكسابها میزة تنافس�ة تضمن لها  لمؤسسات الصغیرة والمتوسطة�شكل �ضمن تحقیق تأه�ال ل دة األعمالوار 

 .�ما �حقق تدو�لها   تطو�ر المنتجات و الخدمات للدخول في األسواق الخارج�ة
 لمام بجوانب الموضوع و�لوغا لألهداف المرسومة سلفًا لهذا الجهد العلمي ومحاولة لمناقشةولال ه�كلة ال�حث:

 -بین الواقع واالستشراف -دور التعل�م المقاوالتي في تكو�ن رواد االعمال في الجزائر وتقی�م موضوع 
حیث تمثلت هذه  ،خاتمة تس�قهم مقدمة وتلیهم ،محاور رئ�س�ة خمسةإلى هذه الورقة ال�حث�ة ، ارتأینا تقس�م 

 المحاور ف�مایلي.
 :التأصیل الفكري و المفاه�مي للتعل�م المقاوالتي أوال : 
 المقاوالتي ومحتواهامتطل�ات الدخول إلى برامج التعل�م ثان�ا: 

  التعل�م المقاوالتي ثالثا : جودة
  :ر�ادة األعمالالتعل�م المقاوالتي على   را�عا : أثر جودة

 
 أصیل الفكري و المفاه�مي للتعل�م المقاوالتي :التأوال : 
�عتبر التعل�م المقاوالتي  الدعامة الرئ�س�ة التي تكفل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  التموقع  في        

�حیث قدمت آفاق ،االقتصاد العالمي كون أن  التعل�م المقاوالتي  أص�ح السمة الغال�ة لنجاح ر�ادة االعمال
القاعدة األساس�ة في تنم�ة وتكو�ن رواد االعمال على النحو المطلوب من خالل صقل جدیدة لتشكیل 

مخرجات التعل�م المقاوالتي  �المهارات والمعارف وزمرة الخصائص الالزمة للكفا�ات االساس�ة المطلو�ة لر�ادة 
اس�ًا علم�ًا خص�ا ناجحة   تعمل على  تفعیل طرق إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة.فهو بذلك حقًال در 

فالتعل�م المقاوالتي  �مثل االل�ة  ،حظي �اهتمام �الغ وتداول واسع لدى الكثیر من ال�احثین و المتخصصین
االساس�ة الكفیلة برفع واكساب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة میزة تنافس�ة تجعلها قادرة على االندماج في 

 السوق العالم�ة .
تي : إن تقد�م مفهوم نهائي ودقیق للتعل�م المقاوالتي   ل�س �األمر ال�سیر،ألنه التعل�م المقاوالمفهوم  -1

وف�ما ،سیواجه الكثیر من العق�ات واالختالفات،كونها فكرة مائعة ومضمون لزج �ستجلب الكثیر من المعاني
 یلي أهم التعار�ف التي تناولت هذا المصطلح.
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كون  انه: مجموعة من أسالیب التعل�م النظامي الذي �قوم على   یتجه مفهوم التعل�م المقاوالتي الى         
من خالل مشروع یهدف الى  ،اعالم وتدر�ب أي فرد یرغب �المشاركة في التنم�ة االقتصاد�ة االجتماع�ة

 1 تعز�ز الوعي المقاوالتي وتأس�س مشار�ع االعمال أو تطو�ر مشار�ع االعمال الصغیرة  .
مقاوالتي على أنه: تلك العمل�ة التي تهدف الى تزو�د الطالب �المعرفة والمهارات كما عرف التعل�م ال     

الالزمة واثارة دافعیتهم وتعز�زها وذلك من أجل تحفیزهم وتشج�عهم على النجاح على نطاق واسع ومستو�ات 
 2 متعددة.

لمهارات المقاوالت�ة وتغطي السلوك وا ،كما عرف  على انه: كل االنشطة الرام�ة الى تعز�ز التفكیر         
  . 3مجموعة من الجوانب كاالفكار النمو واالبداع 

 مستو�ات اإلطار الفكري للمقاوالت�ة -2
الذي التفكیر المقاوالتي ان تحدید  مستو�ات اإلطار الفكري للمقاوالت�ة  �قتضي الوقوف على مفهوم        

التنظ�م، وتوظیف العلم والمعرفة، ور�ط النظر�ة  التفكیر الذي �حتكم إلى النوع من  ذلك ینصرف الى 
�التطبیق، والتنسیق بین مختلف العوامل لتحقیق اإلنتاج�ة والر�ح�ة والمنفعة. وأكثر من هذا فالمقاول هو ذلك 
الشخص الذي یتحلى �التفكیر المقاوالتي، و�بدع في خططه وٕاستراتیجا�اته وعمله داخل المؤسسة انطالقا من 

هو تحقیق   لمتوفرة لتحقیق إنتاج�ة ومردود�ة معتبرة لصالح المؤسسة. ومن هنا، فهدف المقاولةإمكان�اته ا
التوازن، وتغییر االختالل من أجل تالؤم جید مع المح�ط، وتفادي األخطار المحدقة، بوضع إستراتیج�ات 

 4 . استشراف�ة معقولة و�ناءة وهادفة
 اوالتي من ثـالث مستو�ـات هي:وعموما یتكون اإلطار الفكري للتعل�م المق 
بتحدیدماه�ة وأهداف وأغراض  صیتمثل في األهداف األساس�ةللتعل�م المقاوالتي، و�خت :المستوى األول •

 ؛المقاوالت�ة
بتحدید خصائص مقاوالت�ةوتعر�ف المقاول  میتمثل في المفاه�م األساس�ة للمقاوالت�ة، و�هت :المستوى الثاني •

 ؛
في مفاه�م التقی�م و المتا�عة و�شمل كل ما ینمكن من خالله تقی�م نجاح او فشل  یتمثل :المستوى الثالث •

المبرامج التعل�م�ة وفقا لنجاح أو فشل المتلقیین لهذه البرامج ىومدى قدرتهم على االندماج في االقتصاد 
 من خالل المؤسسات التي قامو بإنشائها ووقدرتها على ال�قاء.

عرف تكو�ن اإلطار الفكري المقاوالتي  عدة مراحل تتمثل ف�ما :ي المقاوالتيمراحل تطور اإلطار الفكر  -3
 5یلي: 
 :مرحلة البدء في تكو�ن اإلطار الفني للمقاوالت�ة - أ

تتمیز هذه المرحلة �التكو�ن الفني للمقاوالت�ة وأبرزها بدأ االهتمام �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �غرض 
ى ال�طالة ومساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد تحقیق أهداف أساس�ة منها القضاء عل

 الوطني ككل وعالقاتها مع المؤسسات الكبیرة وصوال إلى االهتمام �التعل�م والتكو�ن المقاوالتي للش�اب .
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 االهتمام �المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المقاوالت�ة  - ب
الشخص الذي ینجز أعماال للسلطات العموم�ة وفقا لعقد  لقد بدأ استعمل كلمة  المقاول أوال في اإلشارة  إلى

معها، ثم تطور هذا المصطلح لإلشارة إلى الشخص الذي �قوم �أعمال معینة بذاته دون الحاجة إلى توق�ع 
 عقود مع السلطات العموم�ة مخاطرا �أمواله.

تصادي شومبتروالذي اعتبر من قبل االق 1935و�جب اإلشارة إلى أن لم یبرز مفهوم المقاول إال �عد سنة 
المقاول كل شخص قادر على اإلبداع  �استخدام مجموعة من الموارد للوصل إلى مجموعة من العناصر سواء 
ماكان متعلق �المنتوج او طر�قة إنتاجه أو تسو�قه أو توز�عه أو ال�حث عن شكل جدید من أشكال التنظ�م 

 لمشروعه.
على صفات المقاولیین �حد ذاتهم وما یتمتعون �ه من صفات  ونشیر إلى أن �عض الدراسات التي تركز

 نفس�ة وشخص�ة تجعلهم ناجحین وم�ادر�ین إلنشاء مؤسساتهم الخاصة. 
وهناك إتجاه أخیر �شیر إلى یتحدث عن دور المقاول في االقتصاد وسلوك�اته، ومن ثم ال�حث عن العوامل 

 التي المساهمة في نجاح المقاول ومؤسسته.
أص�حت المقاوالت�ة مفهوما منتشر �شكل واسع لدى أغلب�ة دول العالم  وتعتبر تشكل أسلو�ا  یجذب  و�عد ان

 العدید من الش�اب لتحقیق ذواتهم  واستقاللیتهم وتحسین مستوى مع�شتهم.
 االهتمام المهني واألكادیـمي �المقاوالت�ة -ج

مقاوالیین، وذلك �اعت�ار التعل�م والتكو�ن منهاج تمیزت هذه المرحلة بتطو�ر فنون التكو�ن العلمي والعملي لل
أساسي لتكو�ن المقاولیین الناجحین والقادر�ین على إنشاء مؤسساتهم الخاصة ولفاعلیین في تنظ�مها 

 والمحافظیینعلىیها في ظل اشداد المنافسة والراغبیین في تطو�رها بدأ التفكیر في تطو�ر المقاوالت�ةأكاد�م�ا 
 وتتمثل ف�ما یلي:اإلطار الفكري المقاوالتي المتعلقة �التأهیل العلمي والتدر�ب العملي:تحد�ات تطور  -4

ضعف التأهیل النظري والعملي للش�اب في الجامعات والمعاهد للق�ام �المهمات التي تتطلبهاإنشاء  •
 مؤسسة صغیرة او متوسطة ؛

 القواعد الالزمة لتسییر مؤسسته ؛عدم وجود الدورات التأهیل�ة للمقاول عند بدا�ة نشاطه لتعر�فه � •
 عدم كفا�ة الدورات التدر�ب�ة على عمل المقاول �شكل عام ؛ •
عدم توافر الفرص لمواك�ة مستجدات السوق من خالل االشتراك في الندوات والمؤتمرات المخصصة  •

 للمقاولیین؛
من المجاالت رغم لحاجة عدم توافر مراكز الخبرة وتدر�ب في مجال التنظ�م والتسییر والمحاس�ة وغیرها  •

 .إلیها
 المقاوالتي ومحتواهامتطل�ات الدخول إلى برامج التعل�م ثان�ا: 
 متطل�ات الدخول إلى برامج التعل�م المقاوالتي -1       

البد من إعداد ونشر شروط التسجیل في برامج التعل�م المقاوالتي  لمساعدة السلطات المانحة               
ل وكذا الجامعات الراغ�ة في تعل�م وتكو�ن المقاوالیین وكذا مساعدة الطل�ة الراغبین في التكو�ن للموراد التمو�

من خالل اطالعهم على متطل�ات الدخول إلى برامج التعل�م المقاوالتي، وتساعد هذه المتطل�ات الهیئات 
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لبنوك والمؤسسات المال�ة المكلفة �مساعدة الش�اب الرغاب في إنشاء مؤسساته الخاصة وتعمل على تنو�ر ا
األخرى الراغ�ة في تمو�ل أو مساعدة الش�اب الراغب في التحول إلى العمل الخاص �ه، كما تبین هذه 
المتطل�ات شروط القبول التي �مكن أن تختلف من وال�ة إلى أخرى حسب الطب�عة االقتصاد�ة واالجتماع�ة 

 .6لها
تسجیل في البرامج التعل�م�ة المقاوالت�ة �طر�قة سلسةـ، من كما تسمح هذه المتطل�ات ان �كون ال        

 أجل ضمان فرصة متساو�ة أمام الش�اب الراغبین في التعل�م المقاوالتي. 
 7أهداف متطل�ات الدخول إلى برامج التعل�م المقاوالتي -1-1
 المحافظة على المصلحة العامة:  -1-1-1

لمصلحة العامة من خالل شروط التسجیل في برامج التعل�م تم إعداد معاییر التعل�م المقاوالتي للحفاظ على ا
المقاوالتي  التي تعتبر في حد ذاتها مهمة �النس�ة للش�اب المهتمین �العمل الخاص وٕانشاء مؤسساتهم الخاصة 
ألخذ قرارات مستنیرة �شأن اخت�اراتهم التعل�م�ة، وتمنح هذه الشروط أ�ضا الفرصة للش�اب المحتمل نجاحهم 

 حصول على المصادر التمو�ل�ة المختلفة واالستفادة من خدمات الهیئات المساعدة األخرى المكلفة.فقط لل
إن االلتحاق بهذه البرامج، �ساعد على تكو�ن الش�اب وتنم�ة مهارتهم العلم�ة والعمل�ة ومدهم �الق�م األخالق�ة 

 والمواقف والخبرة العلم�ة والتقدیرات.
 خدمة المصلحة العامة: -1-1-2

دید الشروط والمتطل�ات األساس�ة لاللتحاق �التعل�م المقاوالتي تسمح �معالجة بتوفر عدد  كاف من إن تح
المقاولین األكفاء الطموحین من جهة، ومن جهة أخرى تكون حاجزا  أمام الش�اب الراغب فقط في الحصول 

تساهم هذه الشروط في  على مصادر التمو�ل دون أن تكون لهم القدرة على أن �ص�ح مقاوال، لذا �مكن ان
حسن استعمال الموارد ومساعدة الش�اب �طر�قة فعالة على تقر�ر وتحدید مشوارهم المستقبلي كمقاولین 

 ناجحین.
 المساعدة في اتخاذ القرار: -1-1-3

�ستط�ع الش�اب التخاذ قرارات �شأن مستقبلهم المهني �مساعدة أعضاء هیئة التدر�س والتكو�ن الذین یزودونهم 
 علومات الخت�ار مسارهم كمقاولین ناجحین ومؤهلین في كافة المستو�ات.�كافة الم

�قوم أعضاء هیئة التدر�س والتكو�ن بجمع وتحلیل الب�انات على أسس علم�ة �استمرار وقواعد موثوقة ل�قدموا 
 �عد ذلك النصائح والتوجیهات للش�اب المقاولین، وتشمل المعلومات ما یلي:

 ح �التسجیل في برامج التعل�م المقاوالتي؛تفاوت العالمات التي تسم •
 تشج�ع األفراد الطامحین لسلك مسار المقاولة للتسجیل في هذه البرامج �عد تقدیر حظوظهم في النجاح؛ •
 شفاف�ة المعلومات المتعلقة ببرامج التعل�م المقاوالتي؛ •
 شروط نجاح متطل�ات الدخول في برامج التعل�م المقاوالتي  -1-2

الفرص المعقولة للنجاح، و�تعلق األمر �الحكم الذي �عتمد على عدة عوامل، والمقصود من تحدد هذه الشروط 
 هذا األمر النقاط التال�ة :

 ت�ادل المعلومات:  -1-2-1
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وذلك عن طر�ق تشج�ع مقدمي البرامج على ت�ادل المعلومات للمساعدة قدر اإلمكان وتقد�م معلومات 
كو�ن تحدید العوامل الرئ�س�ة التي تعطي فرص النجاح، إذ أن المناس�ة. و�ستط�ع أعضاء هیئة التدر�س والت

هذه الشروط تسمح ألي فرد یرغب في التسجیل في برامج التعل�م المقاوالتي �أخذ قراره اعتمادا على األسس 
 الضرور�ة. كما تسمح لهم بتطو�ر المهارات المطلو�ة �النس�ة للمقاول المستقلبي. 

عین االعت�ار عوامل أخرى مثل: االقتصاد، التجارة، المح�ط التنظ�مي، وقد یتضمن هذا األمر األخذ �
 المعارف السا�قة المطلو�ة، العلم المتوقع اكتسا�ه ودور المقاول ورأ�ه عوامل أخرى متعلقة بذلك.

 إعطاء نوع من المرونة:  -1-2-2
صة مأخوذة من إن وضع الشروط المفرطة التي تعتبر كعائق لتسجیل �مكن أن تتضمن مواض�ع تأهیل�ة خا

 الخاصة.للعمل�ة التكو�ن�ة أو تتضمن المدة األدنى  ،جامعات أو مدراس أو هیئات أخرى 
الهدف من تجنب هذه العوائق المفرطة هو إعطاء نوع من اللیونة في عمل�ة التسجیل في برامج التعل�م 

 المقاوالتي وتخفیف الشروط .
 تطو�ر الكفاءات والمهارات:  -1-2-3

ولیین الجدد كل من المهارات الفن�ة والمهارات المهن�ة من خالل مختلف المسارات �ما �مكن أن �طور المقا
في ذلك الخبرة العمل�ة والدراسات أو التأه�الت، كما أن مرونة المسارات الخاصة ببرامج التعل�م المقاوالتي ال 

 تخفف من صرامته عند التعل�م .
الش�اب على إعت�ار اخت�ارهم ل�كونوا مقاولیین �شكل مسارا  كما �مكن ألعضاء هیئة التدر�س والتعل�م مساعدة

ف�ه الكثیر من حظوظ النجاح عند متا�عة التعل�م المقاوالتي وهذا من خالل تشج�عهم على االهتمام �مستوى 
 المجاالت التي �غطیها هذا االخت�ار .

 محتوى برامج التعل�م المقاوالتي -2
رامج التعل�م المقاوالتي الذي �حتاجه الش�اب المرشحون ل�ص�حوا مقاولیین ال بد من تحدید المحتوى المعرفي لب

 جیدین. 
والبد لكل مقاول جدید ان یتمتع �المعرفة العلم�ة المتقدمة والكاف�ة التي تسمح لهم �العمل كأصحاب عمل ذوي 

 مهن�ة وكفاءة في مح�ط متغیر �حمل الكثیر من التعقیدات المتزایدة.
 ولى للمعرفة الخاصة ببرامج التعل�م المقاوالتي ثالثة عناو�ن رئ�س�ة وهي:یتمثل الجزء األ

 المقاوالت�ة والمعارف المتعلقة بها؛ •
 المعارف التنظ�م�ة والتجار�ة ؛ •
 الكفاءات والمعارف الخاصة بتكنولوج�ا المعلومات. •

ما یجب أن تكون كاف�ة و�ن�غي أن تكون الدراسات الخاصة المقاوالت�ة جزءا من برامج التأهیل المسبق؛ ك
 ومكثفة لیتمكن الش�اب من الحصول على المعرفة المطلو�ة .

كما ین�غي أن �غطي محتوى التعل�م في مرحلة ما قبل التأهیل الخاص �المعرفة المقوالت�ة مدته سنتین على 
 األقل من الدراسة بدوام كامل.
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 المعارف المتعلقة �المقاوالت�ة-2-1
 توى المقاوالت�ة ما یلي:و�جب أن یتضمن مح    
 ماهي المقاوالت�ة؛ •
 لما المقاوالت�ة والمعرفة التجار�ة والتنظ�م�ة؛ •
 .الكفاءات والمعارف الخاصة بتكنولوج�ا المعلومات •
 المقاوالت�ة والمعارف المتعلقة بها:  -2-1-1

اجح للمقاول. و�مكن أن تعتبر المقاوالت�ة والمعارف المرت�طة بها الجوهر األساسي الالزم ألي مشوار علمي ن
إن  ،یتم مزجها مع مجموعة من المواض�ع المختلفة حسب نوع القطاعات والنشاطات التي یرغب فیها الش�اب

منهج�ة تدر�س المقاوالت�ة في حد ذاته دائم التغییر وسی�قى في تغیر مستمر ل�ستجیب لمتطل�ات السوق 
 ا المنهج.السر�عة التغیر، فلقد یتم إضافة مواض�ع جدیدة لهذ

�مكن أن یرغب أعضاء هیئات التدر�س والتكو�ن إضافة مواض�ع أو إجراء تعدیل في توازن البرامج من أجل 
االستجا�ة لمتطل�ات الش�اب مع مح�طهم الخاص. و�جب أن تضم محتو�ات مادة مدخل للمقاوالت�ة والمعارف 

 المرت�طة بها المناطق الموضوع�ة التال�ة:
 ماهي المقاوالت�ة؛ •
 لما المقاوالت�ة؛ •
 من هم المقاولون؛  •
 كیف تص�ح مقاوال؛ •
 قانون المعامالت التجار�ة والتجارة؛ •
 تدقیق الحسا�ات والتأمین؛ •
 المال�ة والتسییر المالي؛ •
 الق�م المهن�ة. •
 المعرفة التجار�ة والتنظ�م�ة  -2-1-2

لذا یجب توفر معرفة واسعة  ،مقاولون توفر المعرفة التجار�ة والتنظ�م�ة القر�نة أو المح�ط الذي �عمل فیها ال
في مجال التجارة والتسییر وتضم المعارف في مجال التجارة والتنظ�مات ك�ف�ة تنظ�م النشاطات التجار�ة 
وتمو�لها وتسییرها والمح�ط العام الذي تمارس ف�ه هذه النشاطات. و�جب أن �ضم محتوى المعارف التجار�ة 

 والتنظ�م�ة المواض�ع التال�ة:
 قتصاد؛اال •
 المح�ط التجاري؛ •
 أخالق�ات التجارة؛ •
 األسواق المال�ة؛ •
 السلوك التنظ�مي؛ •
 المناهج الكم�ة؛ •
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 التسییر واتخاذ القرارات �طر�قة إستراتیج�ة؛ •
 التسو�ق؛ •
 التجارة الدول�ة والعولمة. •
 المعارف الخاصة بتكنولوج�ا المعلومات: - 2-1-3

إذ أنه إلى جانب استخدام األنظمة المعلومات�ة �عتمد على  لقد غیرت تكنولوج�ا المعلومات دور كل الناس
مراق�ة المهارات بواسطة تكنولوج�ا المعلومات، كما أنه یلعب دورا أساس�ا �اعت�اره عنصرا من الفر�ق المكلف 
�التقی�م، التصم�م وتسییر هذه األنظمة. و�جب أن تضم محتوى تكنولوج�ا المعلومات المواض�ع والمؤهالت 

 �ة:التال
 معارف عامة عن تكنولوج�ا المعلومات؛ •
 معارف عن مراق�ة التكنولوج�ا المعلومات؛ •
 مؤهالت في مراق�ة تكنولوج�ا المعلومات. •
 المهارات التقن�ة والق�م األخالق�ة   -2-2

یجب أن یتمتع المقاول �المهارات التي تمكنه من الق�ام �التزاماته وواج�اته على أكمل وجه �اإلضافة إلى 
متالكه لق�م أخالق�ة التي تساهم في رفع من درجة الثقة ف�ه، كما أنها تحافظ على سمعته وعلى سمعة ا

 وسنتطرق إلى المهارات التقن�ة والق�م األخالق�ة ف�ما یلي: ،مؤسسته
 محتوى المهارات المقاوالت�ة والتعل�م العام. •

 .الق�م واألخالق�ات والمواقف المقاوالت�ة •
 مهارات المقاوالت�ة والتعل�م العام مـحتوى الـ -2-2-1

كما أنه یبین ك�ف�ة مساهمة التعل�م  ،�حدد هذا الفرع مختلف المهارات المطلو�ة لكل مترشح ل�ص�ح مقاوال
العام أن �ساهم في تطو�ر هذه المهارات، كما �سمح لهم هذا األمر �العمل �كفاءة عال�ة وسط مح�ط متغیر 

 .8تزایدة�حمل الكثیر من التعقیدات الم
 المهارات الثقاف�ة والفكر�ة: -أ

) مستو�ات وتهدف وفق الترتیب التصاعدي اآلخر 06غال�ا ما تنقسم المهارات الفكر�ة والثقاف�ة إلى ستة (
المعارف العامة، الفهم، االست�عاب، التطبیق، التحلیل والترتیب (جمع مختلف المعارف من عدة مجاالت، 

 التقی�م، ومن المهم أن یبلغ المترشحون أعلى المستو�ات ف�ما یخص التأهیل.التنبؤ واستخالص النتائج) و 
إن المهارات الفكر�ة والثقاف�ة تمكن المقاول من حل المشاكل واتخاذ القرارات وتنفیذ األحكام الجیدة في �عض 

سع النطاق، وتشمل الحاالت التنظ�م�ة والسوق�ة المعقدة غال�ا ما تكون هذه المهارات نتائج التعل�م العام وا
 :المهارات الفكر�ة والثقاف�ة على

 القدرة على تحدید وجمع وتنظ�م واست�عاب المعلومات من األفراد والمصادر االلكترون�ة؛ •
 القدرة على التحقق وال�حث والتفكیر المنطقي والتحلیلي وٕاجراء التحل�الت الالزمة؛ •
 القدرة على تحدید وحل المشاكل الفجائ�ة. •
 ات الوظ�ف�ة والفن�ة:المهار  -ب
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 وتشمل هذه األخیرة ما یلي: ،تتمثل المهارات الفن�ة والوظ�ف�ة في المهارات العامة والمهارات المتعلقة �المقاولة
 الحساب (التطب�قات اإلحصائ�ة والر�اض�ة) والكفاءة في مجال تكنولوج�ا المعلومات؛ •
 تصنیف القرارات وتحلیل المخاطر؛ •
 إعداد التقار�ر؛ •
 ل وفق الشروط التنظ�م�ة والتشر�ع�ة المعمول بها.العم •
 المهارات الشخص�ة: -ج

تتعلق المهارات الشخص�ة �المواقف وسلوك المقاولیین، إن تطو�ر هذه المهارات �ساعد الش�اب المتعلم على 
 والتطور الشخصي وتشمل هذه المهارات على ما یلي:

 التسییر الذاتي؛ •
 الم�ادرة والتأثیر الذاتي؛ •
درة على االخت�ار وتحدید األولو�ات في حالة توفیر مصادر محدودة وتنظ�م األعمال في وقت زمني الق •

 قصیر جدا؛
 القدرة على التوقع والتكیف إلحداث التغییر؛ •
 األخذ �عین االعت�ار ألخالق�ات والمواقف في صنع القرارات؛ •
 المهارات في مجال التعامالت مع اآلخر�ن واالتصال: -ت

ارات المتعلقة �االتصال والتعامل مع األفراد الذین لهم عالقة �المقاول  والمتمثلة في تلقي ونقل تكمن المه
المعلومات وذلك من أجل الصالح العام للمؤسسة �اإلضافة إلى اتخاذ قرارات �طر�قة فعالة، وتشمل مكونات 

 وحل النزاعات؛ هذه المهارات على: العمل مع اآلخر�ن في إطار تشاوري وذلك من أجل الصمود
 العمل في إطار جماعي؛ •
 التفاعل مع أفراد ذو اتجاهات فكر�ة وثقاف�ة مختلفة؛ •
 التفاوض �شأن الحلول المقبولة واالتفاق�ات في مواقف مهن�ة معینة؛ •
 العمل �شكل فعال في حالة وجود التعدد الثقافي؛ •
ل رسم�ة وغیر رسم�ة سواء مكتو�ة أو تقد�م ومناقشة ونقل والدفاع عن اآلراء �فعال�ة بواسطة وسائل اتصا •

 منطوقة؛
 .االستماع والقراءة �فعال�ة مع التمتع �عنصر الحساس�ة اتجاه االختالفات اللغو�ة والثقاف�ة •
 المهارات الخاصة بإدارة األعمال التجار�ة والتنظ�م:-ث

متزاید �النس�ة للمقاول، إذ أص�حت المهارات الخاصة بإدارة األعمال التجار�ة التنظ�م�ة فائقة األهم�ة �شكل 
 أنه الیوم من واجب المقاولیین لعب دور فعال أكثر في التسییر الیومي لمؤسساتهم.

 وتشمل مهارات إدارة األعمال التجار�ة والتنظ�م�ة ما یلي:
 وصنع القرارات؛التخط�ط االستراتیجي، إدارة المشار�ع، تسییر األفراد والموارد  •
 المهام لتحفیز وتطو�ر قدرات األفراد؛ القدرة على تنظ�م وتفو�ض •
 الجهات الق�اد�ة؛القدرة على تحدید  •
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 األحكام التشر�ع�ة والقانون�ة وال�قظة االستراتیج�ة. •
 الق�م واألخالق�ات والمواقف -2-2-2

فات �قر المختصیین �المقاوالت�ة والر�ادة أن المقاول ومقاولته في جم�ع أنحاء العالم تتفاعل في بیئات ذات ثقا
مختلفة وقوانین تنظ�م�ة تختلف من بلد إلى آخر. وتستند مسألة الق�م واألخالق�ات، على فكرة تطو�ر وتعز�ز 

 المقاوالت�ة وتوفیر خدمات او منتجات ذات جودة عال�ة للصالح العام.
الق�م  لذا یجب وصف الق�م المهن�ة واألخالق�ات والمواقف التي یجب على المقاول اكتسابها ونظرا ألهم�ة

واألخالق�ات والمواقف �النس�ة للش�اب المتخرجین في المستقبل �مكن أن یدرس هذا المق�اس في البدا�ة 
 كموضوع منفصل �حد ذاته.

�كتسب الش�اب معارف ومعلومات أوسع عن مواض�ع أخرى إثر انتقالهم من طور آلخر. لذا س�كون من  •
ة على ال�حث ودراسة اآلثار األخالق�ة الممكنة الضروري إدماج آخر، �شجع هذا األمر هؤالء الطل�

 للمسائل المعقدة التي تتم مناقشتها خالل تطرقهم لمواض�ع أخرى.
ین�غي أن �فهم الش�اب أن هذه الق�م واألخالق�ات والمواقف مرت�طة ارت�اطا وث�قا �كل أعمال المقاول ألنها  •

 تلعب دورا هاما في نشر الثقة في مح�طه.
اب على دراسة دور األخالق�ات ودعوتهم لعرض الب�انات المرت�طة بهذا المجال إذ یجب تشج�ع الس� •

تكون جهودهم إیجاب�ة لیتم إنشاء مح�ط یتمیز �الثقة والنزاهة، أین �مكن المقاولین ممارسة أعمالهم �كفاءة 
أو ممارسة وجودة، كما یجب أن نشیر على أن حفظ هذه األخالق�ات والقوانین المتعلقة بها دون تطبیق 

 ال تؤدي لتحقیق النتیجة المرجوة.
 المناهج المدعمة للق�م واألخالق�ات والمواقف - أ

�مكن تعز�ز عرض الق�م المهن�ة واألخالق�ات والمواقف للطل�ة الدارسین للمقاوالت�ة من خالل استعمال مناهج 
 9قائمة على المشاركة التي �مكن أن تشمل على النقاط التال�ة:

 د التعل�م�ة مثل دراسة حالة متعددة األ�عاد؛استعمال الموا •
 لعب األدوار أو ت�ادلـها؛ •
 مناقشة النصوص المختارة أو أشرطة الفیدیو؛ •
 تحلیل الحاالت المتعلقة �األعمال التجار�ة الحق�ق�ة والمسائل األخالق�ة؛ •
 مناقشة الب�انات التأدیب�ة والنتائـج؛ •
في وضع القرارات اكتسبوها من عملهم أو من المهن الندوات التي �شارك فیها متحدثون ذو خبرة  •

 االحتراف�ة.
یجب أن یتعلم المقاولون من خبراتهم المتعلقة �األخالق�ات، مع أخذ هذا األمر �عین االعت�ار، ین�غي أن یدمج 

ر عنصر التفكیر في برامج التعل�م عندما �طلب من الطالب تجر�ة معینة ومعرفة الحلول الجیدة وما هي األمو 
 غیر الجد�ة وأي منهج �مكن إت�اعه في المستقبل في حالة مواجهة ظروف مماثلة.
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 شروط الخبرة العمل�ة وتقی�م القدرات والكفاءات -2-3

 شروط الخبرة العمل�ة -2-3-1
یجب تحدید شروط الخبرة العمل�ة التي یجب أن �كتسبها كل شاب راغب في الحصول على شهادة مقاول، 

اكتساب المترشحین، الطامحین ل�ص�حوا مقاولیین فالخبرة المهن�ة المطلو�ة، المناس�ة  وذلك بهدف ضمان
 للعمل الحر. 

كما �مكن أن �شترط توفر تطورات أكثر �عد االنتهاء من الدراسة لیتمكن المترشحون من بلوغ طموحاتهم 
 اءات المقاوالت�ة والمحافظة علیها.كمقاولیین ناجحین  وفي كل مناس�ة �كون التعل�م الدائم مطلو�ا لتطو�ر الكف

إن الهدف العام المسطر هو تكو�ن مقاولین أكفاء من خالل المزج المناسب بین التعل�م العام والتعل�م المهني 
 والخبرة العمل�ة.

 تتمثل شروط الخبرة العمل�ة ف�ما یلي:
مهن�ة المكتس�ة والمهارات یجب أن تكون هذه المدة كاف�ة ومكثفة لتسمح للمترشحین بإظهار معارفهم ال •

 والق�م واألخالق�ات المهن�ة والمواقف المطلو�ة لتأد�ة عملهم �كفاءة عال�ة ومواصلة التقدم في مشوارهم .
یجب أن تحدد مدة الخبرة العمل�ة بثالث سنوات كحد أدنى، وهي الفترة إلتمام الدراسات الجامع�ة، كما أن  •

 ي �ساهم في رفع من كفاءة المقاولین. التعل�م المقاوالتي مع التطبیق العمل
تعتبر مدة الخبرة العمل�ة الكاف�ة ضرور�ة قبل تخرج الطل�ة لمواجهة الجمهور العام �صفتهم مقاولین وهذا  •

 فضال عن الدراسات األكاد�م�ة أو الدراسات الخاصة بهم.
تكو�ن مناس�ة، كما �مكن اكتساب �حتاج المقاولون الكتساب الخبرة العمل�ة في المجاالت التي تراها هیئات ال

الخبرة العمل�ة �عد متا�عة البرامج الدراس�ة أو أثناء متا�عتها. وتوفر الخبرة العمل�ة المح�ط الذي �سمح 
 للمقاولین بتطو�ر كفاءتهم وهذا عن طر�ق:

 تعز�ز تحصیلهم الست�عاب مفهوم المنظمات والمؤسسات وك�ف�ة سیر األعمال التجار�ة وكذا عالقات •
 العمل؛

 منحهم القدرة على ر�ط الجانب النظري �األعمال التجار�ة والنشاطات األخرى؛ •
 توعیتهم �شأن المح�ط الذي تقدم ف�ه الخدمات والمنتجات؛ •
 تطو�ر الق�م واألخالق�ات والمواقف من خالل التجارب العمل�ة والحاالت الحق�ق�ة؛ •
 منحهم فرصة للعمل وتحمل المسؤول�ات. •
 القدرات والكفاءات المهن�ةتق�م   -2-3-2

تقی�م القدرات والكفاءات حیث یجب تحدید الشروط المتعلقة �التقی�م النهائي للقدرات والكفاءات الخاصة 
و�عد متا�عة برامج التعل�م المقاوالتي، حیث یتم اكتساب �عض المهارات والق�م  ،�المترشحین قبل تخرجهم

 ة العمل�ة و�تم صقلها في أماكن التدر�ب.واألخالق�ات  �طر�قة أفضل من خالل الخبر 
كما یجب تقی�م قدرات الش�اب المتر�ص وكفاءته �طر�قة رسم�ة وهذا قبل تأهیلهم ل�ص�حوا مقاولین و�عتبر هذا 

 التقی�م مسؤول�ة أعضاء فر�ق التكو�ن و�جب أن �كون تقی�م القدرات والكفاءات كما یلي:
 أن �كون موثقا وصح�حا؛ •
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 مسجلة؛ ب�انات شكل على المقدمة المترشحین ردود من كبیرة نس�ة على متوفر •
 .التعل�م برنامج وفق عمل�ة �طر�قة التقی�م یتم أن •

 ،�مكن تقی�م القدرات والكفاءات من خالل سلسلة من األجزاء الموزعة على برامج ما قبل التخرجو           
و�جب أن �غطي التقی�م النهائي  ،�ة العمل�ةفي حین أن الجزء النهائي للتقی�م یتطلب تسییر أقرب للناح

المعارف والمهارات والق�م واألخالق�ات والمواقف التي یتمتع بها المقاول المتخرج إلث�ات أن هذا الفرد �ملك 
 القدرات والمهارات الالزمة ل�صف كمقاول. 

 
 التعل�م المقاوالتي : جودة ثالثا

الجهات الـمسؤولة عن إعداد المقاولین المؤهلین �المهارات  تعد مؤسسات التعل�م في مقدمة             
العلم�ة والعمل�ة التي تمكنهم من مزاولة نشاطهم،وذلك من خالل ما ین�غي أن تكون عل�ه في وضعها وتبنیها 
ومواكبتها ألسالیب التعل�م المبن�ة على الكفاءة في اإلعداد المهني أي تلك التي تركز على إكساب المتعلم 

درات والمهارات المهن�ة كما یتطلب األمر من هذه المؤسسات االنتقال من األسلوب التقلیدي في التعل�م إلى الق
التعل�م  جودة األسلوب نقل المهارات والتي دعت إلیها منظمات الدول�ة.وعموما �مكن تلخ�ص مقومات

 على المقاول :  المقاوالتي
 نـمـوذج  ملخص أثر المقومات:01الشكل 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

إن العالقة وث�قة جدا ومت�ادلة بین حالة التعل�م المقاوالتي والمقاوالت�ة في أي بلد من البلدان، إذ أن          
جودة وتطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یرت�ط إیجاب�ا مع جودة التعل�م والتدر�ب المقاوالتي، فالطر�قة 

من التعل�م واالقتراحات العمل�ة والتعل�م�ة وما یتوفر من فرص التي یتعلم بها المقاولون ودرجة تطورها یتلقوه 
لمواصلة التعل�م لها أهم�ة حاسمة في �قاء المقاولة من زاو�ة قدرتها على النهوض �االقتصاد الوطني وتلب�ة 
حاجات المقاولیین ومساعدتهم للق�ام �المسؤول�ات الملقاة على عاتقهم، ومن هنا �كون التجاهات التعل�م 

 لمقاوالتي دورا حاسما في إنشاء واستمرار وتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .ا
 تأثیر جودة التعل�م على المقاوالت�ة -1

إن جودة التعل�م المقاوالتي مرت�ط بنوع�ة المؤسسات الراغب إنشائها  إذ أن من المتوقع أن �كون              
قاوالت�ة مكانة نوع�ة عال�ة، و�رجع ذلك إلى أن أي محاوالت التعل�م المقاوالتي أعلى جودة عندما تمثل الم

 املقاوالتية

 مقاوال �جحا

 اإلطار الفكري التعليم املقاواليت

 

 ذا جودة عاليـةتكوين -
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لتحسین التعل�م المقاوالتي في أي بلد من غیر المرجح أن تحقق نجاحا عاما إال عند بلوغ نوع�ة ومركز 
للمقاوالت�ة مستوى معین ألن البرنامج التعل�مي الذي �عد لش�اب والطل�ة ذات مركز منخفض ال یجتذب أموال 

ودعم القطاع الخاص،كما ال ی�شر �ح�اة عادلة ومحققة لألعمال و�دون هذه العناصر ستعاني نوع�ة الحكومة 
 التعل�م المقاوالت�ة في أ�ة بیئة.

 أدوات التعل�م المقاوالتي -2
 الخطة الدراس�ة -2-1

ة �عتقد القائمین على وضع المناهج الدراس�ة أنها كاف�ة من الناح�ة النظر�ة وهي معدة وفق مناهج الدراس
المعتمدة في الجامعات الغر��ة وهي تتضمن األجزاء األساس�ة المطلو�ة إلعداد المقاولیین المؤهلین إلنشاء 

 مؤسساتهم الخاصة .
 الهیئة التدر�س�ة  -2-2

توجد عالقة بین نوع�ة وكفاءة الهیئات التدر�س�ة وجودة التعل�م المقاوالتي فكلما أمتلك المدرس التأهیل العلمي 
 ة كان أقدر على إعطاء المق�اس �صورة نموذج�ة.والخبرة العلم�

 الظروف الخارج�ة -2-3
إن الظروف البیئ�ة �اختالف جوانبها من س�اس�ة واقتصاد�ة واجتماع�ة لها دور م�اشر في التأثیر على نوع�ة 
ومستوى التعل�م �شكل عام، ومن المعروف أن األوضاع االقتصاد�ة وما �طرأ علیها من تغیرات تشكل الحافز 

النس�ة للجامعات �أن تهتم بنوع�ة ومستوى خر�جیها حتى یتمكنوا من الق�ام بدورهم في العمل�ة االقتصاد�ة �
 المتوقعة.

  :ر�ادة األعمالالتعل�م المقاوالتي على   را�عا : أثر جودة
 أو ،جدید عمل بإنشاء الق�ام خاللها من یتم التي العملّ�ة هي األعمال ر�ادة : االعمال ر�ادة مفهوم-1

 والعوائد المخاطر أخذ ومراعاة الموارد، وتنظ�م الالزمة، المصادر توفیر خالل من معّینة منشأة تطو�ر
 نوع حسب األعمال بر�ادة المتعلقة األنشطة تختلف إذ القّمة، نحو الوصول من للتمكن �الحس�ان؛ المتوقعة

 مّیزات إلى �اإلضافة وممّیزاتها، الاألعم ر�ادة خصائص عن نتحدث سوف المقال هذا وفي المنشأة، نشاط
Fاألعمال رواد

10 

 F11: یلي ف�ما االعماد ر�دة خصائص أهم تتمثل: األعمال ر�ادة خصائص-2
 .المنشأة بناء إلى یدفع وطموح قوي، هدف امتالك - •
 . والجدیدة القوّ�ة واألفكار اآلراء من �العدید الهدف دعم - •
 .الهدف تحقیق إلى تسعى التي الرؤ�ة وضوح- •
 . المختلفة األهداف تحقیق على للعمل واألمل؛ �التفاؤل ودعمها الذات، تقو�ة - •
 .اإلصرار طر�ق عن وذلك واقع، إلى له المخطط الهدف تحو�ل من تمّكن استراتیجّ�ة صنع- •
 مختلف وحساب مس�قًا، المحسو�ة المخاطر أخذ. النجاح مرحلة إلى الوصول لیتم الم�ادرة؛ أخذ - •

 .العمالء رغ�ات وتحقیق السوق، إلى الوصول فّ�ةوك� التكالیف،
 . العمل إلى االنضمام في اآلخر�ن الرواد إقناع - •



 

395 

 .إیجابي �شكلٍ  والتفكیر المختلفة، القرارت صنع- •
 تمتد أّنها إالّ  لنفسه، الممّیزات من العدید إضفاء إلى األعمال رائد نجاح یؤّدي :األعمال ر�ادة ممّیزات-3

:�أتي ف�ما الممّیزات هذه وتتمثل فیها، ُ�قام التي والمنطقة البلد، تشمل حیث ،ذلك من أ�عد لمدى 503F

12 
 تحسین الوضع المالي - •
 .لهم مالئمة بوظائف اآلخر�ن توظیف و�التالي العمل، فرص من العدید توفیر - •
 .�عد االقتصادي التطور إلیها �صل لم التي المناطق في وخاّصة الصناعات من العدید طو�رت - •
 .لتصدیرها أو المحلي االستهالك في الستخدامها المحلّ�ة؛ الصناعات تشج�ع - •
 تطو�ر النمو االقتصادي - •
 . الشر�فة المنافسة خالل من مرتفعة جودة ذات منتجات صناعة شج�ع - •
 . والسلع الخدمات من أكبر كم�ات توفیر- •
 صعید على خاّصة الحدیثة التكنولوج�ا على االعتماد تشج�ع. الجدیدة األسواق من المز�د فتح- •

 . الصغیرة الصناعات
 .والدراسات األ�حاث من المز�د عمل تشج�ع- •
 االعتماد عن واالبتعاد االستقالل. المحلي السوق  في والمعدات األجهزة عمل وتطو�ر تحسین تشج�ع - •

 .اآلخر�ن أعمال على
 . تحقیق إنجازات عظ�مة - •
 .�ه المعترف غیر االقتصاد قطاع انتشار تقلیل- •
 .الموهو�ین الرواد هجرات تقلیل و�التالي للر�ادة، حدیث محلي مناخ توفیر - •

 أو تجار�ة مؤسسة أي وٕادارة إنشاء �قرر الذي الشخص هو  األعمال ائدر :  االعمال رائد تعر�ف-4
 األخذ مع الالزمة والموارد المصادر توفیر على معتمدا المهمة بهذه الق�ام و�تولى صغیر ر�حي مشروع

 13.المشروع هذا من المتوقعة العوائد أو واألر�اح المحسو�ة المخاطر اإلعت�ار في
 بجد�ة والمتنوعة المختلفة األعمال من مجموعة یزاول الذي النش�ط الشخص ذلك  انه على �عرف كما

 ذلك هو أو ما، مشروع في بها و�خاطر أمواله �ستثمر الذي االقتصادي الشخص ذلك هو أو وٕاتقان،
 ومشار�ع و�رامج خطط من لد�ه ما كل �قدم جزئ�ة، أو كل�ة مسؤول�ة مقاولة أو مؤسسة عن ؤولالمس

 14.مؤسسته لصالح معینة وأهداف مصالح تحقیق �غ�ة ومرنة وحسنة جیدة ق�ادة لق�ادتها
 لمّیزاتا هذه تتمثل إذ كالقادة، ُ�عاملون  تجعلهم وصفات مّیزات األعمال رواد �متلك :األعمال رواد مّیزات--5

 :�أتي ف�ما
 حاجات إش�اع و�التالي والعمالء، ال�ائعین، خلق من تمكنهم التي والموارد الفرص إنشاء في اإلبداع * •

 . العمالء
 لتحسین جدیدة؛ مصادر وابتكار اكتشاف على المستمر العمل و�التالي التقلیدّ�ة، الموارد قبول عدم- •

 على �عملون  حیث المال، ورأس العاملة، واألیدي ألرض،كا اإلنتاج عناصر لمختلف التنظ�م-. منشآتهم
 . نوعها من وفر�دة جدیدة خدمات لخلق العناصر؛ هذه مزج
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 .أر�اح إلى وتحو�لها جدیدة، فرص تولید من للتمكن المتاحة؛ والفرص الموارد استعمال حسن- •
 
 :دور رواد االعمال -6

 .إنشاء أسواق جدیدة •
 .اكتشاف مصادر جدیدة للمواد •
 .ركون الموارد الرأس مال�ة�ح •
 .تقد�م تكنولوج�ا جدیدة •
 .خلق فرص عمل جدیدة •

ان التعل�م المقاوالتي �كتسي أهم�ة �الغة في المقاوالتي في تكو�ن رواد االعمال : التعل�م أهم�ة -7
تكو�ن رواد االعمال �شكل �عزز لدیهم  اكتساب معارف ومهارات ومیزات ومواصفات ر�اد�ة �مكن 

 �ما یلي :اجمالها ف
 العمل بجد.-
 الثقة �النفس.-
 البناء من أجل المستقبل .-
 التوجه نحو تحقیق االر�اح.-
 التوجه نحو بلوغ االهداف .-
 المثابرة .-
 التعامل مع الفشل .-
 التجاوب مع المعلومات المرتدة .-
 أخذ الم�ادرات .-
 التعامل مع الشكوك .-
 االلتزام .-
 . القوة نقاط على االعتماد-
 . المخاطر خوض-
 

 : الخاتمة
�مكن القول أن التعل�م المقاوالتي  �مثل األساس في الدخول إلى عالم األعمال، فهو یؤكد على             

مستوى مناسب من التعل�م لتوفیر األساس الضروري الكتساب معرفة ومهارات وق�م أخالق�ات مطلو�ة سواء 
و الدورات التدر�ب�ة، و یجب ان تحتوي مناهج التعل�م المقاوالتي على كان ذلك من خالل البیئات األكاد�م�ة أ

مهارات فكر�ة وفن�ة وشخص�ة وعالقات شخص�ة وتنظ�م�ة، حتى یتمكن مقاول المستقبل من حل المشاكل 
التي تواجهه واتخاذ  القرارات الصائ�ة وهي تشجع كذلك التعل�م العام الواسع ألنه �مثل جزءا من التعل�م 

اوالت�الذي یتحقق من خالل فهم الثقافات المختلفة والمعرفة �سلوك األفراد وٕادراك األفكار والقضا�ا والقوى المق
 االقتصاد�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة في العالم.
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: http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8

%AF%D8%A9_%D8 
 12 ما هي ر�ادة األعمال

: http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8
%AF%D8%A9_%D8 

 الحدیث ر�ادة األعمال وروادها عالمة �ارزة في تار�خ التطور 13-
http://sacmmedia.org/mubtaath-magazine/issue-200/137-issue/issue-file2.html 

 المدرسة المقاوالت�ة،جمیل حمداوي 14
http://www.almothaqaf.com 

http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://mawdoo3.com/%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%89_%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
http://sacmmedia.org/mubtaath-magazine/issue-200/137-issue/issue-file2.html
http://sacmmedia.org/mubtaath-magazine/issue-200/137-issue/issue-file2.html
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=133&lang=ar&view=articles
http://www.almothaqaf.com/a/b1d/920585-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
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 في الجزائر إستراتیج�ات التنظ�م ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
 

 2جامعة البلیدة  اضر أأستاذ مح  العرابي حمزة  
                              2جامعة البلیدة  طالب دكتوراه المهدي هجالة یوسف

  
 مقدمة.

شهد العالم مع بدا�ة القرن الواحد والعشر�ن جملة من التغیرات العالم�ة السر�عة والمتالحقة والعم�قة في أثارها 
 النام�ةو  المتقدمة الدول وجه في كبیرا تحد�ا تمثل أص�حت التي العولمة ظاهرة عن ناتجة وتوجهاتها المستقبل�ة

ه�كل�ة القطاع المؤسساتي الذي كان  في النظر إعادة �متخذي القرارات إلى دفعت الظاهرة هذه .السواء حد على
�عتمد بدرجة كبیرة على المؤسسات كبیرة الحجم وفتح المجال أمام م�ادرة القطاع الخاص الذي تعتبر 

سات الصغیرة والمتوسطة الممثل الرئ�سي له، لما لها من قدرة على التأقلم السر�ع مع التحوالت المؤس
 والتغیرات التي �شهدها النشاط االقتصادي.

وتشكل المقاولة استثمار تنعكس آثاره على التشغیل انعكاسا هاما، حیث تت�ح الفرصة في لخلق فرص      
المقاول  وتبرز مكانة التنم�ة،المقاوالت من أنجح الوسائل للوصول الى  اءال�احثون إنش والیوم �عتبرللتشغیل، 

النهوض �التنم�ة  ومن مسؤول�ةفي المجتمع من خالل إبراز مالها من أهم�ة إستراتیج�ة  ودور المقاولة
من و�النظر لما سبق فقد عملت العدید . وتأهیل الش�ابخاصة في میداني التشغیل  واالجتماع�ة االقتصاد�ة 

الدول على إنشاء هیئات وأسالیب من شأنها دعم ومرافقة المقأولیتة وٕانشاء المؤسسات وتبني برامج لراعیتها 
 وضمان البیئة المناس�ة لالستمرار هذه المؤسسات.

تحاول هذه الورقة ال�حث�ة تقد�م مساهمة متواضعة تتعلق بتب�ان دور المرافقة المقاولت�ة كأسلوب فعال   
ؤسسات المصغرة، ومنها القضاء على ظاهرة ال�طالة في الجزائر، وذلك �التعرج على واقع للنهوض �الم

التي تحوزها  أسلوب المرافقة في الجزائر، ومدى مساهمتها في إنشاء المؤسسات المصغرة، وذلك نظرا لألهم�ة
الترتی�ات ، وكذا وهي في متوسطي-في ظل انضمام الجزائر إلى المشروع األوروهذه المؤسسات خاصة 

 :اإلشكال�ة التال�ة ص�اغة �مكنومما سبق  األخیرة لالنضمام إلى المنظمة العالم�ة للتجارة.
 ما هو دور هیئات الدعم والمرافقة في إنشاء المؤسسات المصغرة في الجزائر؟ 

 ولإلجا�ة عن هذه اإلشكال�ة سنعمل على اإلجا�ة على األسئلة الفرع�ة التال�ة:
  والمرافقة؟ الدعم تهیئاما هو مفهوم 

  تقدمها؟الخدمات التي ف�ما تكمن اآلل�ات المرافقة؟ وماهي 

  المرافقة؟ مجال في الجزائر الواقع ماهو 
 :ما یليتهدف هذه الورقة ال�حث�ة إلى تحقیق ال�حث:  أهداف
 التعرف مفهوم المرافقة المقاوالت�ة. 
 ومراحلها و��ان أهم�ة المرافقة. 
 الجزائر المقاولة المرافق آل�ات عن الكشف�. 
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 المرافقة مجال في الجزائري  الواقع تقی�م. 
اإلحاطة �كافة جوانب الموضوع واإلجا�ة على اإلشكال�ة المطروحة اعتمدنا الخطة  �غرض الدراسة:خطة 
 التال�ة:
 والمرافقة. الدعم حول هیئات اإلطار المفاه�مي 
   المصغرة.مراحل مرافقة إنشاء المؤسسة  
 الجزائر. في النسو�ة المقاولة والمرافقة لدعما آل�ات هیئات 
  المرافقة مجال في الجزائري  الواقع تقی�م. 

 .هیئات الدعم والمرافقةحول  .اإلطار المفاه�مي1
 مفهوم المرافقة..1.1
عمل�ة دینام�ك�ة لتنم�ة وتطو�ر مشروعات األعمال خاصة مشروعات أو  المرافقة �أنهاتعرف     

رة التي تمر �مرحلة التأس�س أو اإلنشاء و�دا�ة النشاط حتى تتمكن من ال�قاء والنمو منشآت األعمال الصغی
، وذلك من خالل العدید من المساعدات المال�ة والفن�ة start-up period �صفة خاصة في مرحلة بدا�ة النشاط 

 .1وغیرها من التسه�الت األخرى الالزمة أو المساعدة
لق�ام بنقل شخص ما من حالة إلى أخرى، وهذا �التأثیر عل�ه التخاذ فالمرافقة هي إجراء �شمل على ا

قرارات معینة، حیث تهدف المرافقة إلى جعل المنشئ مستقل، و�التالي فهي تخص المقاول صاحب المؤسسة، 
إنها تهدف إلى مرافقة شخص (أو فر�ق) مقاوالتي �حمل فكرة استثمار�ة، وق�ادة هذه الفكرة من أجل الوصول 

 2مشروع قابل لالستمرارإلى 
تجنید اله�اكل واالتصاالت والوقت من أجل مواجهة المشاكل المتعددة التي المرافقة هي محاولة لو 

وتعتبر المرافقة المقاوالت�ة مهنة قائمة  3المقاول". ثقافة وشخص�ةتعترض المؤسسة، ومحاولة تكی�فها مع 
عدا ثقاف�ا، وهي تعتبر أكثر من ضرورة �النس�ة بذاتها تضم مجموعة من التقن�ات الخاصة التي تأخذ �

 4للمجتمعات التي تفتقر للروح المقاوالت�ة.
وٕاجماال فالمرافقة هي ع�ارة عن خدمة تقدمها هیئات متخصصة تهدف إلى مساعدة أصحاب 
المشار�ع الجدیدة في عمل�ة اإلنشاء التي تعتبر مرحلة حساسة في ح�اة المشروع وتحتاج إلى الكثیر من 

 الخبرات.
 أهم�ة وأهداف المرافقة في إنشاء المؤسسات الصغیرة. .2.1

قبل التطرق إلى األهداف التي جاءت من أجلها المرافقة، هناك مجموعة من األس�اب التي تجعل 
المؤسسات الصغیرة في حاجة إلى مرافقة خاصة خالل المرحلة األولى من إنشائها، ولعل من أهم هذه 

 5رة إنشاء المؤسسة التي تنتج من عدة جوانب، تتمثل أهمها في ما یلي:األس�اب هي تعقد مسی
 ال �متلك أي مشروع في بدا�ة إنشاءه الكثیر من الخبرة والكفاءة التسییر�ة الكاف�ة، التعقد الفني :

و�التالي على منشئ المشروع الجدید التحكم في عنصر�ن أساسیین هما: المعرفة الفن�ة الجیدة 
روح المقاوالت�ة العال�ة، حیث أن هذه األخیرة تتطلب مجموعة من المعارف اإلضاف�ة �المشروع، وال

فالمرافقة تهدف إلى ما �سمى  في اإلدارة والتسییر، المحاس�ة، القانون، الج�ا�ة، اإلستراتیج�ة،...إلخ.
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رف، ) لمنشئ المؤسسة، عن طر�ق تحو�ل المعاcapital compétences" (رأس مال الكفاءاتبتقو�ة "
 التكو�ن الفردي والجماعي...، وسوف نعرض �التفصیل أس�اب التعقد الفني ف�ما س�أتي.

 تتمیز البیئة الخارج�ة عادة �التغیر وعدم الث�ات، و�الكثیر من التعقیدات، تعقد المح�ط الخارجي :
ة وتصح�ح وهذا یتطلب الق�ام بجهد إضافي للتنبؤ �التغیرات البیئ�ة بهدف االستعداد للظروف الطارئ

األوضاع قبل تفاقم المشاكل، وتأتي المرافقة في هذا اإلطار �أدوات وطرق علم�ة تهدف إلى ض�ط 
 هذا التعقید وتوض�ح الخ�ارات الممكنة للمقاول(عن طر�ق دراسة السوق، نصائح إستراتیج�ة،...).

  :ت إنشاء المشروع، غال�ا ما یواجه المقاولون صعو�ات إدار�ة خالل تنفیذ إجراءاالتعقد اإلداري
والمتعلقة �مختلف معامالت تسجیل المشروع وكذا المعامالت المتعلقة �مصالح الضرائب والتأمینات 
ومصالح العمل والضمان االجتماعي وغیرها، وهو �مثل ثقل كبیر على المقاولین، مما ینتج عن ذلك 

وهو ما قد یؤدي أح�انا إلى   تأخیر كبیر في إجراءات اإلنشاء القانوني للمؤسسة وانطالق النشاط،
  التخلي عن انجاز المشار�ع.

 :هناك مجموعة من المشاكل الفن�ة التي تعاني منها  هشاشة وضعف المؤسسات حدیثة النشأة
المؤسسات الصغیرة عامة، خاصة في مراحل نشأتها األولى، والتي تعقد �شكل كبیر عمل�ة نموها، 

المتمثلة في: معدالت الوفاة العال�ة، الضعف المالي، وسوف نركز هنا على أهم هذه المشاكل، 
 6 والضعف القانوني:

  التي أجر�ت على المؤسسات الصغیرة في الدول المتقدمة  تفالدراسا العال�ة:معدالت الوفاة والفشل
شهرا)، وأن 18مؤسسة صغیرة، ال ت�قى ألكثر من سنة ونصف( 1000كل % من 50تبین �أن 

 سنوات.10ثر من % منها فقط ت�قى ألك20
  :السمة السلب�ة الثان�ة للمؤسسات الصغیرة، هي الضعف المالي الناتج عن محدود�ة الضعف المالي

واإلنتاج  وتكالیف التمو�لحجم اإلنتاج، وتتمثل أس�اب هذا الضعف في ارتفاع التكالیف اإلدار�ة 
امتصاص آثار المخاطر  وصعو�ة تكو�ن احت�اطات مال�ة للنمو �اإلضافة إلى محدودة القدرة على

في التوسع المالي وكذلك حاجة استخدام األر�اح لالستخدام الشخصي، مع محدود�ة  والتردد المال�ة 
 .األر�اح التي تحققها المؤسسات الصغیرة وتأثیر الضرائب على الم�الغ المت�ق�ة

  منها المؤسسات  من الصعو�ات التي تعاني رالكثی الصغیرة:الضعف القانوني والس�اسي للمؤسسات
الصغیرة، هي ناتجة عن س�اسات وقوانین ال تأخذ �عین االعت�ار خصوص�ة هذه المؤسسات، 
�اإلضافة إلى ذلك فهذه المؤسسات غیر قادرة على تغییر هذا الوضع، حیث أنها تشكوا من ضعف 

 عتداءات،االالقدرة على التأثیر في التشر�عات: قوانین الضرائب مثال وضعف القدرة على معرفة 
وكذا ضعف القدرة على انتزاع الحقوق والضعف الس�اسي �سبب غ�اب نقا�ات وجمع�ات مهن�ة 

 خاصة �المشار�ع الصغیرة.
كل هذه التعقیدات المذكورة شجعت ظهور ما �سمى بهیئات دعم ومرافقة المؤسسات الصغیرة، التي تهدف  

ألخرى التي قد تواجهها المؤسسات الصغیرة مشكل �األساس إلى القضاء على هذه التعقیدات، وحل المشاكل ا
 الحصول على التمو�ل.
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 .المرافقة أنماط .3.1
 :التالي الجدول في هذه األنماط بتلخ�ص مختلف سنقوم 

 .المرافقـــة : أنمــاط 01الجدول رقم 
 المرافقة نوع التصنیف معاییر

 
 حسب مصدر المرافقة

 .المحل�ة تالهیئا -   .الدولة-عموم�ة   مرافقة -
 الخبراء المرافقین الخواص)  -   خواص مرافقون -

 الحسا�ات، محافظي  -   مكاتب الخبراء المحاسبین 

 .)...البنكیین

  -   األجانب المرافقون - .الحكوم�ة غیر المنظمات -
  .الدول�ة المنظمات

 غیر المنظمات - .الدولیون  الخواص المرافقون  -

 .الدول�ة الحكوم�ة

 ة المرافقةحسب طب�ع

 هیئات.   شكل تحت  -المؤسسات�ة  المرافقة-
 .قواعد و قوانین شكل تحت -
 .م�اشر غیر تدخل  - .م�اشر تدخل -   أجنب�ة مرافقة-
 .�التجهیزات التزو�د  -التجهیزات.  في وساطة -
 .التصرف تحت خبراء وضع -
 .االستشارة - .التكو�ن -  التسییر مجال في مرافقة-

 التدخل مستوى  حسب
 �عد ما أو التعل�مي النظام و التكو�ن في مرافقة-

  .التمدرس
 .االستغالل مرحلة في مرافقة-   .األجل قصیرة مرافقة-

 التدخل مدة حسب
  .قصیرة جد فترة ذات منتظمة مرافقة-
 .األجل متوسطة مرافقة-   .األجل قصیرة مرافقة-

 حسب قطاع النشاط المتدخل ف�ه

  .المتوسطة و الصغیرة تالصناعا مرافقة-
  .المتوسطة الزراع�ة الصغیرة و المؤسسات مرافقة-
 قطاع في المتوسطة و الصغیرة الصناعات مرافقة-

  .النقل

  .الرسمي القطاع في الصغیرة المؤسسات مرافقة-
 الرسمي غیر القطاع المؤسسات الصغیرة في مرافقة-

 -الش�اب تشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة حالة دراسة-المؤسسة الصغیرة شاءإن دعم في المرافقة دور صندرة سایبي، المصدر:
 .64،ص 2004/2005، مذكرة ماجستیر ( غیر منشورة)، جامعة منتوري، قسنطینة،قسنطینة فرع
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ومدتها  ومستوى تدخلها، مصدرها وطب�عتها حسب متعددة تأخذ أشكال المرافقة أن الجدول یتضحمن خالل    
 تم �ه لكن هذا �حتاج الى مجموعة من األطراف.ته الذي والقطاع

 :مراحل مرافقة إنشاء المؤسسة المصغرة.2
لقد تطورت هیئات الدعم والمرافقة منذ سنوات الثمانینات من القرن الماضي، حیث برز هذا التوجه �شكل 

زت عمل�ات دعم ومرافقة كبیر في الدول المتقدمة (الو م أ، كندا، بر�طان�ا، فرنسا، ألمان�ا،...وغیرها)، وارتك
 7المؤسسات الصغیرة على ثالثة محاور أساس�ة:

 الدعم المالي: لمعالجة مشكل عدم كفا�ة األموال الالزمة عند انطالق المشار�ع.  •

 تطو�ر ش�كات النصح والتكو�ن: في مجال إنشاء وتسییر المؤسسات الصغیرة...وغیرها. •
الصغیرة في محالت متاحة وخالل فترات زمن�ة  وج�ستي: توفیر مقر لنشاط المؤسساتلالدعم ال •

محدودة وخدمات إدار�ة مختلفة وذلك �شروط تحفیز�ة أقل تكلفة، �اإلضافة إلى تقد�م �عض النصائح 
ال�س�طة أو معقدة حسب المشروع الصغیر وتقوم بهذه العمل�ات من خالل االنفتاح على جم�ع 

 دع�م هذه الهیئات.ش�كات األعمال والهیئات الحكوم�ة المختلفة لت
 :التالي الشكل من خاللالصغیرة:  المؤسسة إنشاء مرافقة حرك�ة توض�ح وعل�ه �مكن

 المؤسسة الصغیرة إنشاء مرافقة حرك�ة: 01الشكل رقم  •

 
 .58، ص سبق ذكرهمرجع ال : صندرة سایبي،لمصدرا
 

 لحاملي ال�عد�ة و �ةالقبل المساعدة المرافقة تكمن في من خالل الشكل السابق نالحظ أن حرك�ة
 المشار�ع، انطالقا من فكرة المشروع واإلعتماد على مجموعة مراحل.

: �ظهر التحلیل المقارن الذي قامت �ه الدراسة العدید من المالحظات على )accueille( االستق�ال .1.2
 النحو التالي:

ى تسمى �مرحلة االستق�ال، و�ختلف عند قدوم أي مقاول إلى هیئة المرافقة ألول مرة تقام معه جلسات أول   
شكل االستق�ال من هیئة ألخرى، حیث أن �عضها �كتفي �أول لقاء لتقد�م �عض المعلومات وتوج�ه 
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المقاول(حامل المشروع)، أما األخرى فهي تقوم منذ اللقاء األول تحلیل وتقی�م إمكان�ات المشروع(شكل 
 المشروع، المنتج، السوق...).

ة االستق�ال تقوم في األساس على التعارف بین كل من حامل المشروع والهیئة المرافقة، كما و�التالي فمرحل  
التوفیق بین حاج�ات هیئة الدعم ومتطل�ات حامل   تسعى إلى معرفة حالة تقدم المشروع؛ احت�اجات المشروع؛

 المشروع.
مقا�الت و/أو مكالمات  وتختلف مدة وشكل االستق�ال من هیئة ألخرى، حیث �مكن أن تكون ع�ارة عن

هاتف�ة دور�ة، أو ع�ارة عن مواعید مستمرة، كما �مكن أن �كون استق�ال حاملي المشار�ع �شكل فردي أو 
جماعي، �اإلضافة إلى ذلك فمدة االستق�ال متغیرة أ�ضا من موعد واحد إلى عدة مواعید ومن �ضع دقائق 

 إلى عدة ساعات حسب أهم�ة ونوع المشروع.
ة االستق�ال هي أول اتصال بین حامل المشروع وهیئة المرافقة، والتي �طغى علیها الطا�ع فعمل�    

اإلعالمي، حیث یتم ف�ه أخد فكرة حول هدف المشروع وأهمیته وكذلك وضع�ة صاحب المشروع وما هي 
خدمات التي طموحاته وما ینتظره، في المقابل تسعى هیئة المرافقة في هذه المرحلة إلى تسل�ط الضوء على ال

�مكن أن تقدمها لحامل المشروع، وٕاظهار أهم�ة المرافقة في نجاح واستمرار المشروع، ولذلك تحتاج هذه 
الهیئات إلى كفاءات مهن�ة وخبرات عال�ة في المیدان  الستق�ال وتوج�ه حاملي المشار�ع، واإلجا�ة على 

 حاتهم وفي أشكال المشار�ع المقترحة.األسئلة المختلفة للمقاولین الذین یختلفون في أهدافهم وطمو 
تتمیز هذه المرحلة �مجموعة من الخدمات التي تقدمها هیئات المرافقة تتمثل المرافقة خالل اإلنشاء: .2.2 

 ف�ما یلي:
  :تقد�م صاحب المشروع؛ وصف إعداد وتشكیل ملف إنشاء المشروع: یتمثل في خطة عمل تتضمن

وسائل اإلنتاج؛ الملف سوق؛ رقم األعمال؛ الوسائل التجار�ة؛ المشروع؛ وصف السلعة أو الخدمة؛ ال
المالي: جدول حسا�ات نتائج تقدیري، االحت�اج في رأس المال العامل، خطة التمو�ل، مخطط 

 عت�ة المردود�ة.  ،TVAالخز�نة، الرسم على الق�مة المضافة
 :(قروض، إعانات، مساعدات،...). ال�حث عن الوسائل المال�ة 
  الخ�ارات الج�ائ�ة، االجتماع�ة، والقانون�ة.الق�ام� 
 .المرافقة �مكن أن تصل إلى غا�ة المساعدة في تخط�ط وٕانجاز خطوات إنشاء المشروع 

إن هذه الخدمات المذكورة موجودة في أغلب ه�اكل الدعم والمرافقة، إال أن تنظ�م هذه العمل�ات یختلف من 
أن تقدم لحاملي المشار�ع �شكل فردي أو جماعي في حالة  هناك �عض الخدمات التي �مكنهیئة ألخرى، ف

التدفق الهائل لحاملي المشار�ع، وفي هذه األخیرة یتم تحقیق الحد األدنى من األ�عاد الفرد�ة(الخصوص�ة)، 
 وذلك في شكل مواعید فرد�ة مع حاملي المشار�ع.

مشروع: فهناك �عض الهیئات التي وهناك اختالف أ�ضا في الوقت المخصص لحامل المشروع ومدة تركیب ال
تخصص من عدة ساعات إلى مدة محدودة �النس�ة للمشار�ع ال�س�طة حیث تتراوح مدتها المتوسطة في حدود 

ساعة ومدة تركیب المشروع  40إلى 30ساعات، أما �النس�ة للمشار�ع األكثر تعقیدا �مكن أن تصل من  10
 ى غا�ة سنة كاملة.یوم كحد أدني و�مكن أن تصل إل 15تكون خالل 
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تحاول هیئات الدعم والمرافقة تشج�ع استقالل�ة المقاول في اتخاذ القرارات الخاصة االستقالل�ة: .3.2
 �مشروعه وذلك راجع لسببین:

األول هو أن االعتماد على الذات �مكن المقاول من التعلم الذاتي ألسالیب ق�ادة وتسییر المشروع، وذلك 
أما السبب الثاني هو تمكین هیئة المرافقة من تحقیق  ،والمتعاملین االقتصادیین�االعتماد على الشركاء 

 :مراحل المرافقة في جدیدة تكمناقتصاد في الخدمات المقدمة، بهدف ر�ح الوقت والتوجه إلى مشار�ع 
 

 : مراحل المرافقة المقاوالت�ة لإلنشاء مؤسسة مصغرة.02الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .http://www.ansej.org.dzموقع الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب  صدر:الم
 

من خالل الشكل نالحظ أن المرافقة تنتهج العدید من المراحل بدا�ة من التحس�س وصوال الى المرافقة      
 والمتا�عة سواء كان المقاول رجال أو امرأة.

ليتأو التحسيس ابلفكر املق  
أتكيد املعارف  امللف اإلداري

 املهنية
وإعالماستقبال   

لو االستقبال األ مجاعية إعالمية جلسة  لو األاللقاء الفردي    

 هيكلة املعطيات اجملمعة امللف التقين للمشروع

 قبول املشروع من طرف جلنة االنتقاء واعتماد ومتويل املشاريع

 تقييم املشروع

 املوافقة على التمويل

 تكوين صاحب املشروع

مرحلة التأسيس القانوين متويل املشروع أثناءاملوافقة   

مرحلة اجناز املشروع أثناءوافقة امل  

 املتابعة بعد االجناز

http://www.ansej.org.dz/
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القلیل من هیئات الدعم تقوم �متا�عة المؤسسات الصغیرة �عد مرافقة �عد اإلنشاء (المتا�عة):ال.3.2 
ومع ذلك تهتم الهیئات المتخصصة في الدعم المالي كثیرا بهذه العمل�ة، والسبب في ذلك بدون شك إنشائها،

ة �عد اإلنشاء مواعید هو محاولة التحقق من إمكان�ة إسترجاع األموال المقروضة، وعموما تتضمن المتا�ع
 :8شهر�ة مع صاحب المشروع طوال السنتین األولیتین، یتم فیها �حث العناصر التال�ة

 التسییر: الخز�نة، الوضع�ة المال�ة، تشكیل لوحة ق�ادة مال�ة؛ •
 الجانب التجاري: ال�حث عن الز�ائن، اإلتصال؛ •
 الرؤ�ة اإلستراتیج�ة؛ •

 لخ.أسئلة مختلقة: العقود، المناقصات...إ •
وفي حالة وجود �عض المشاكل المحتملة في �عض المشار�ع، یتم تنظ�م مواعید دور�ة مع صاحب المؤسسة 

 لحل هذه المشاكل.
وهناك �عض الهیئات تقوم بتنظ�م اجتماعات إعالم�ة كل شهر�ن أو ثالثة أشهر �قوم بتنش�طها مختصون، 

 ن الممتلكات واألشخاص، اإلعفاءات،...إلخ.تتمحور حول تسییر المؤسسات الصغیرة، طرق التوظیف، تأمی
هناك اختالفات كبیرة بین المرحلتین، من مدة المرافقة، اإلجراءات المت�عة واألدوات والوسائل المستخدمة، 

 :9وترجع هذه االختالفات إلى أس�اب
  تشا�ه السبب األول هو قلة التمو�ل المخصص للمتا�عة �عد اإلنشاء، هذه النقطة تفسر في جزء منها

 عمل�ة اإلنشاء القانوني، والعمل على تشج�ع استقالل�ة المشار�ع.
  أما السبب الثاني مرت�ط �الكفاءات الواجب تجنیدها من أجل تأمین المتا�عة �عد إنشاء المشار�ع

الجدیدة، هذه الكفاءات مطلو�ة في هذه المرحلة أكثر من المراحل السا�قة، التي تحتوي إجراءات إدار�ة 
وخدمات أقل تعقیدا، أما في هذه المرحلة �حتاج المشروع الصغیر إلى مراق�ة ومتا�عة  �س�طة

المتخصصین في مجاالت التنظ�م،التسییر المالي، مراق�ة التسییر، التسییر التجاري، تحلیل القرارات 
 اإلستراتیج�ة، تسییر الموارد ال�شر�ة، التسییر الج�ائي والقوانین االجتماع�ة.

اقع من الصعب توفیر كل هذه الكفاءات، وهو أمر یتحقق نادرا في �عض هیئات المرافقة، لكن في الو 
�اإلضافة إلى ذلك من الصعب إیجاد أشخاص �متلكون معارف عم�قة في كل هذه المجاالت، و�التالي 

ا�ة إلى فالمطلوب توفر المرافقین على المعارف األساس�ة و�عض الخبرة المیدان�ة إن أمكن، للوصول في النه
 اإلجا�ة على انشغاالت أصاب المشار�ع.

  السبب الثالث �كمن في خصوص�ة هذه المرحلة، فالمتا�عة �عد اإلنشاء تقتضي إجا�ة المرافقین على
األسئلة المطروحة من طرف أصحاب المشار�ع، هذه األسئلة تغطي مجال واسع ومعقد (تحلیل 

لجة مشاكل تسییر�ة واجتماع�ة،...إلخ)، حیث انه المشاكل مع العمال، مشاكل تسدید الز�ائن، معا
عادة ما �طلب المقاولون أجو�ة دق�قة عن هذه المشاكل وفي حالة عدم تحقیق ذلك �مكن أن یؤدي 
إلى نتائج سلب�ة كبیرة على المشروع، و�التالي یجب أن ترتكز المتا�عة �عد اإلنشاء على عالقة 

 تشاور�ة بین المؤسسة وجهاز المرافقة.
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صل في النها�ة إلى أنه حتى هذه الهیئات تعاني من مشكل كبیر وهو صعو�ة الحصول على الكفاءات ن
 الالزمة لمرافقة المشار�ع، مما یؤدي إلى صعو�ة تطو�ر الخدمات التي تقدمها هذه الهیئات. 

 أل�ات دعم و مرافقة المقاوالت�ة. .3
 المصغر القرض.1.3

 ) Agence National de Gestion du Micro Créditرض المصغر (الوكالة الوطن�ة لتسییر الق.1.1.3
جانفي  22المؤرخ في  14-04أنشئت الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر �موجب المرسوم التنفیذي رقم 

، وهي هیئة ذات طا�ع خاص تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي، توضع الوكالة تحت 2004
و�تولى الوز�ر المكلف �التشغیل المتا�عة العمل�ة لمجمل نشاطات الوكالة وفقا ألحكام سلطة رئ�س الحكومة 

 هذا المرسوم.
 ANGEM10 مهام الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر .2.1.3

  .تسییر جهاز القرض المصغر وفقا للتشر�ع والتنظ�م المعمول بهما 
 تنفیذ أنشطتهم.  تدعم المستفیدین وتقدم لهم االستشارة وترافقهم في 

 .تبلغ المستفیدین أصحاب المشار�ع المؤهلة �مختلف اإلعانات التي تمنح لهم 
  تضمن متا�عة األنشطة التي ینجزها المستفیدون مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط التي

 تر�طهم �الوكالة. 
  مشار�عهم.تساعد المستفیدین عند الحاجة لدى المؤسسات والهیئات المعن�ة بتنفیذ 
  تق�م عالقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المال�ة في إطار التركیب المالي للمشار�ع وتنفیذ خطة

 التمو�ل.
 التركی�ة المال�ة:.3.1.3

  وهو في حالة شراء المواد األول�ة، والتي ال تتجاوز كلفتها التمو�ل الثنائي: بین الوكالة والمستفید
 دج. 30.000

  بدون فوائد. %90مساهمة الوكالة 
  10مساهمة المستفید%. 
 دج و  50.000وهو للمشار�ع التي تتراوح ق�متها ما بین  التمو�ل الثنائي: بین البنك والمستفید

 دج، 100.000
 95% .البنك 
 5% .المستفید 
  دج  100.001تتراوح ق�مة المشار�ع ما بین التمو�ل الثالثي: بین البنك والوكالة والمستفید

  دج 400.000و
   90إلى  %80�فوائد مخفضة بنس�ة  %70مساهمة البنك% . 
   5أو % 3مساهمة المستفید% . 
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  ANSEJ الش�اب تشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة.2.3

 المؤرخ 296/96رقم التنفیذي المرسوم �موجب الش�اب تشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة إنشاء تم تقد�م الوكالة:.1.2.3

 العمل�ة المتا�عة �التشغیل المكلف الوز�ر و�تولى الحكومة، رئ�س سلطة تحت توضع وقد ،1996 سبتمبر 8 في

 وتسعى المالي، واالستقالل المعنوي  �الشخص�ة تتمتع خاص طا�ع ذات وطن�ة هیئة وهي الوكالة، نشاطات لجم�ع

 السلع إلنتاج مصغرة مؤسسات إنشاء خالل من الش�ابي التشغیل قطاع إلنعاش المؤد�ة الص�غ كل لتشج�ع

 والخدمات

 :  الجهاز لهذا األساس�ة األهداف منو  
 .الم�ادرات أصحاب الش�اب طرف من النشاطات خلق تشج�ع  -
 .11الش�اب تشغیل ترق�ة إلى الرام�ة واإلجراءات اإلشكال كل تشج�ع -

 :  12اآلتي في تتمثل المهام من �مجموعة الش�اب تشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة تقوم  :مهامها.2.2.3

 .االستثمار�ة تطبیق مشار�عهم إطار في المشار�ع ذوي  الش�اب وترافق االستشارة وتقدم تدعم •
 منها الس�ما الش�اب، لدعم تشغیل الوطني الصندوق  كمخصصات �ه المعمول والتنظ�م للتشر�ع وفقا تسیر •

 .تصرفها تحت تشغیل�ال المكلف الوز�ر �ضعها التي حدود الغالفات في الفوائد نسب وتخف�ض اإلعانات
 �مختلف المال�ة والمؤسسات قروض البنوك من لالستفادة مشار�عهم ترشح الذین المشار�ع ذوي  الش�اب تبلغ •

 .علیها �حصلون  التي األخرى  و�االمت�ازات الش�اب تشغیل الوطني لدعم الصندوق  �منحها التي اإلعانات
 التي الشروط دفاتر بنود على احترام الحرص مع المشار�ع ي ذو  الش�اب ینجزها التي االستثمارات �متا�عة تقوم •

 .االستثمارات بإنجاز المعن�ة والهیئات لدى المؤسسات الحاجة عند ومساعدتهم �الوكالة تر�طهم
 والتوظیف والتشغیل التكو�ن برامج من خالل الش�اب تشغیل ترق�ة إلى الرام�ة األخرى  التدابیر أشكال كل تشج�ع •

 .األولي
 .  ANSEJتمنحها التي والتسه�الت المالي الدعم أشكال.3.2.3

 .التمو�ل ص�غ -أ
 :  الش�اب تشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة جهاز إطار في للتمو�ل ص�غتین توجد
 بدون  وقرض المشار�ع، ألصحاب الشخص�ة المال�ة المساهمة من المال رأس یتكون  :الثنائي التمو�ل 

 .الوكالة تمنحه فائدة
 الوكالة،وقرض تمنحه فائدة بدون  القرض و المشروع، لصاحب المال�ة المساهمة و�شمل:الثالثي التمو�ل 

 و�تم وموطنه، النشاط طب�عة حسب التغط�ة مستوى  یتوقف فوائده، من جزء تغط�ة الوكالة تتحمل بنكي

 .الممنوحة القروض أخطار لضمان المشتركة الكفالة صندوق  طرف من ضمانه
 :مرحلتین على الج�ائ�ة واالمت�ازات المال�ة اإلعانات تمنح :الج�ائ�ة واالمت�ازات �ةالمال اإلعانات -ب
 االنجاز مرحلة:  

 :المشار�ع ألصحاب أخرى  فائدة بدون  ثالثة قروض تمنح ،فائدة بدون  القرض إلى �اإلضافة:المال�ة اإلعانات*
 المهني �نالتكو  شهادات حاملي للش�اب موجه دج 500000ب �قدر فائدة بدون  قرض - 
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 أنشطة إلحداث المخصصة المحالت بإیجار للتكفل دج موجه 500000ب �قدر فائدة بدون  قرض 

 .مستقرة
 للتكفل العالي التعل�م شهادات حاملي الش�اب لفائدة دج 1000000 یبلغ أن �مكن فائدة بدون  قرض 

 طب�ة، �مجاالت المتعلقة النشاطات لممارسة جماع�ة مكاتب إلحداث الموجهة المحالت بإیجار

 .الخ...والمحاسبین ءوالخبرا القضاء، ومساعدي
 إحداث مرحلة وفي تمو�ل ثالثي إلى یلجؤون  الذین المشار�ع لألصحاب فقط وتمنح تجمع ال الثالثة القروض هذه

 .فقط النشاط

 :وتشمل : الج�ائ�ة االمت�ازات*
 في م�اشرة تدخل التي والخدمات یزالتجه معدات على للحصول المضافة الق�مة على الرسم من اإلعفاء 

 .االستثمار إنجاز
 تدخل والتي المستوردة التجهیز معدات على الجمرك�ة الحقوق  من %5نسبته مخفض معدل تطبیق 

 .االستثمار إنجاز في م�اشرة
 النشاط لممارسة المخصصة العقارات على الحصول في الملك�ة تحو�ل حقوق  من اإلعفاء. - 

 المصغرة للمؤسسات المنشاة العقود على سجیلالت حقوق  من اإلعفاء. - 
 في االمت�ازات هذه تتمثلاالستغالل:  مرحلة : 

 اإلجمالي الدخل على والضر��ة الشركات أر�اح على الضر��ة من الكلي اإلعفاء. 
 المصغرة المؤسسات لنشاطات المخصصة اإلضاف�ة والمنشآت البنا�ات على العقاري  من الرسم اإلعفاء 
 الحرف�ة للنشاطات �النس�ة التنفیذ �حسن المتعلقة الكفالة من اإلعفاء 

 :الش�اب وتشغیل لدعم الوطن�ة الوكالة إطار مصغرة مؤسسة إلنشاء المقاولت�ة المرافقة مراحل.4.2.3
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 : مراحل المرافقة المقاولت�ة لإلنشاء مؤسسة مصغرة03 شكل رقمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 http://www.ansej.org.dzالوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب موقع الوكالة  المصدر:
 

 CNAC13 لل�طالة الوطني الصندوق .3.3
كمؤسسة عموم�ة للضمان االجتماعي تعمل على تحقیق  1994تم إنشاءها سنة التعر�ف �الوكالة: .1.3.3

�ح العمال األجراء في القطاع االقتصادي إذ تعمل على تمو�ل اآلثار االجتماع�ة المتعاق�ة الناجمة عن تسر 
ان �كون مسجال لدى مصالح )سنة على  50-30مشار�ع ال�طالین (إنشاء، توس�ع) ال�الغین من العمر بین (

 الوكالة الوطن�ة للتشغیل كطالب عمل او ان �كون مستفیدا من منحة الصندوق الوطني لتامین ال�طالة
 
 

1 2 3 
4 

5 

7 

10 8 

9 

11 

6 

12 

امللف من طرف إيداع  
 صاحب املشروع

 لدى الوكالة

شهادة التأهيل و إيداع  
 الدراسة التقنو اقتصادية

لدي جلنة االنتقاء أخرىوواثئق   

تسليم شهادة التأهيل 
اديةوالدراسة التقنو اقتص  

طرف  دراسة املشروع من
الوالئية: جلنة االنتقاء  

 موافق -
 رفض  -

 يف حالة احلصول

 على املوافقة

الوكالة رفقة الواثئق التالية: إىلالعودة   
 موافق جلنة االنتقاء الوالية -

 وصل دفع املسامهة الشخصية -
 بطاقة فالح أوالسجل التجاري  -

 للمؤسسة ( شخص طبيعي) األساسيالقانون  -
 قة الضريبيةالبطا -

 وصل االخنراط يف صندوق ضمان خماطر القرض -

 

تسليم قرار  - 
DOAR +
قائمة 

 التجهيزات.
التوقيع على دفرت الشروط  - 

 لألمروالسندات 
 TVAمن  اإلعفاءشهادة  - 

 )PNR(حتويل القرض بدون فائدة  -

 ابستالم الصك األمرتسليم  -
اقتناء التجهيزات بواسطة صك بنكي والبدأ يف 

غاللاالست  

 معاينة انطالق نشاط املؤسسة -

التحويل القرض بدون فائدة  -
)PNR( 
 ابستالم الصك األمرتسليم  -

     

مصاحل الضرائب  إىلمن طرف صاحب املؤسسة DEAE تسليم قرار  DEAEتسليم قرار 
 + قائمة التجهيزات.DOARتسليم قرار  -وصندوق

 لألمرت التوقيع على دفرت الشروط والسندا - 
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  CNAC: مو�له�كل الت.2.3.3
 CNAC ه�كل التمو�ل :02الجدول رقم 

المساهمة  تكلفة المشروع
 الشخص�ة

القروض الغیر 
 مأجورة

القرض 
 البنكي

المبلغ االجمالي لالستثمار الذي هو اقل او �ساوي 
 ملیون دینار05

%01 %29 %70 

ملیون دینار و�قل  05المبلغ االجمالي لالستثمار الذي �فوق 
 دینار ملیون  10او �ساوي 

%02 %28 %70 

 CNACالمصدر:الصندوق الوطني لل�طالة 
 

من خالل الجدول نالحظ أن النسب المئو�ة للمساهمات تختلف �اختالف مبلغ اإلستثمار في حین ی�قى      
 نس�ة القرض البنكي ثابتة في كال الحالتین. 

   CNAC: امت�ازات جهاز.3.3.3
ن طرف البنك لالستثمارات المنجزة في قطاعات الفالحة، الصید، من النس�ة المط�قة م 80االستفادة ب %

  .التحو�ل�ة البناء، األشغال العموم�ة،الم�اه،الصناعة
 من النس�ة المط�قة من البنك لالستثمارات المنجزة في �ق�ة قطاعات النشاطات االخرى  60االستفادة ب %

 .حاضنات األعمال اإلبداع�ة.4.3
 عمال في الجزائر.نشأة حاضنات األ.1.4.3

 العر��ة والدول النام�ة �الدول مقارنة ما نوعا متأخرة التقن�ة األعمال حاضنات مجال في الجزائر تجر�ة تعد

 القانون  �استثناء ،2003سنة غا�ة إلى الحاضنات نشاط ینظم مرسوم أو قانون  أي صدور یتم لم حیث خصوصا،

 أشار والذي 2001 سنة في الصادر صغیرة والمتوسطة لمؤسساتالترق�ة  التوجیهي القانون  المتضمن 18/01 رقم

 في التسهیل، ومراكز المؤسسات مشاتل �مفهوم أخذ قد الجزائري  المشرع أن نالحظ أننا كما المؤسسات، مشاتل إلى

 ،فقط الخدمات تقد�م على القائمة المشار�ع ومساعدة دعم على المشاتل أشكال من كشكل المحضنة تقتصر حین
 على القائمة المشار�ع وخصوصا أنواع المشار�ع، كل والنام�ة المتقدمة الدول في الحاضنات مفهوم �شمل ابینم

 التقن�ة األعمال حاضنات مفهوم إلى األقرب النموذج المؤسسات نزل وتعتبر . المتمیزة التكنولوج�ة الم�ادرات

 ال�حث في مجال العاملة المؤسسات على یزهاترك حیث من ،المیدان في تجارب لدیها التي الدول في �ه المعمول

 . والتطو�ر
 المؤسسات وزارة سعت الجزائر في التسهیل ومراكز المؤسسات ومحاضن مشاتل إقامة لمشروع وتجسیدا

 البلیدة، �اتنة، األغواط، :التال�ة الوال�ات من كل في محضنة 11 إنشاء إلى التقلید�ة والصناعة والمتوسطة الصغیرة

 كل في ر�ط ورشات 04 إلى �اإلضافة . الجزائر وزو، تیزي  الوادي، وهران، قسنطینة، عنا�ة، طیف،س تلمسان،

 تم.  14ومتوسطة صغیرة المؤسسات لدعم التكمیلي البرنامج إطار وفي . وهران ،قسنطینة ،سطیف الجزائر، :من

 .محضنة 20 لیبلغ محاضنال عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة لز�ادة ملیون دوالر لدعم 100مبلغ تخص�ص
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 14 التقلید�ة والصناعات والمتوسطة الصغیرة المؤسسات وزارة أنشأت فقد التسهیل مراكز یخص ف�ما أما

 تیزي  وهران، الشلف، ،البلیدة تی�ازة، بومرداس، الجزائر، هي وال�ة 14 مستوى  أولى على كمرحلة تسهیل مركز

 لیبلغ ثان�ة مرحلة في مركز 21 إنشاء ثم .غردا�ة بلع�اس، سیدي ،جیجل،االغواط ،الوادي ،قسنطینة سطیف، وزو،

 15مركز.35المراكز  عدد
 16و تأخذ المشاتل ثالثة اشكال و هي:

 : و تتكفل �أصحاب المؤسسات الصغیرة (المشار�ع الش�اب�ة)المحضنة - أ

 و هي ه�كل دعم یتكفل �أصحاب المؤسسات في قطاع الصناعة و المهن الحرف�ة. ورشة ر�ط:  - ب

 : و یتكفل �أصحاب المشار�ع المنتمین إلى میدان ال�حث.زل المؤسساتن - ج

 أهمیتها:.2.4.3
تكتسي حاضنات األعمال أهم�ة �الغة في مختلف دول العالم حتى أص�حت تعرف �العملة العالم�ة الجدیدة 

لتقن�ات الجدیدة تحو�ل األفكار الولیدة واللتنم�ة الشاملة، اذ تهدف أساسا إلى مساعدة اصحاب المشار�ع على 
إلى منتجات تتغلغل في السوق وتحقق أر�اح مجد�ة. و�ذلك فهي تضمن تحو�ل الطاقات العاطلة عن العمل 

من خالل ضمان االنطالقة السل�مة للمؤسسات ورفع معدل استمرار الى قوة ایجاب�ة تحرك االقتصاد الوطني  
الشي وز�ادة حظوظ النجاح، حیث وصلت نس�ة نشاطها في سوق المنافسة وذلك بتقلیل مخاطر الزوال والت

%مقارنة �المؤسسات غیر المحتضنة التي عادة ما یتوقف نشاطها خالل 80نجاح المؤسسات المحتضنة إلى 
سنتین أو ثالث، كما أن هناك نس�ة كبیرة من المؤسسات المحتضنة التي طورت نشاطها وتحولت إلى 

نات، فضال عن مساهمتها في تسو�ق التكنولوج�ا وتشج�ع مؤسسات كبیرة �فضل الدعم المقدم من الحاض
حاضنة أعمال حسب إحصائ�ات  200اإلبداع التكنولوجي ونشر ثقافة المخاطرة. فالبراز�ل مثال تضم حوالي 

% منهم نساء) و�تخرج 30شخص(أكثر من  5000مؤسسة تشغل 1200تنتسب إلیها أكثر من  2003سنة 
%من هذه الحاضنات مرت�ط �الجامعات. أما الحاضنات 70مؤسسة سنو�ا،  350من الحاضنة الواحدة حوالي 

منصب شغل، وقد حققت هذه  68975مؤسسة تساهم بتوفیر  4138في الصین فهي تحتضن أكثر من 
 دوالر أمر�كي.48100000المؤسسات المنتس�ة أر�احا تفوق 

اد ضمها إلى الحاضنة مهمة تقتضي إن اخت�ار المؤسسات المر : معاییر اخت�ار المؤسسات لالحتضان.3.4.3
ال�حث عن مؤسسات تحمل صفات ر�اد�ة وقدرات ممیزة لتكون مثال ناجح في االحتضان. و�مكن حصر اهم 

 17هذه المعاییر في: 
 .أفكار جدیدة وجیدة، تنمو �سرعة (في غضون ثالث سنوات تقر��ا)، و�حاجة فعال إلى احتضان-
 .وٕانتاج منتجات عال�ة الجودة ذات سوق دائمة ،التكنولوج�ةقائمة على االبتكارات والم�ادرات -
 .قادرة على تحقیق التجانس، الترا�ط والتكامل مع المؤسسات المحتضنة والقائمة-
 .تساهم في تأهیل إطارات إدار�ة وتنم�ة المهارات الفن�ة-

 .واقع�ة وقابل�ة خطة العمل للتحقیق والحصول على التمو�ل-
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 االنتشار عوائق و االنطالق تأخر أس�اب.4.4.3

 االجتماع�ة و االقتصاد�ة الظروف إلى الجزائر في األعمال حاضنات مشار�ع انطالق تأخر أس�اب ترجع

 وعي ببروز تسمح تكن لم التي و 2000 وسنة 1990 سنة بین الماض�ة السنوات في الجزائر مرت التي السیئة

 �مكن إجماال و واالجتماع�ة، االقتصاد�ة التنم�ة تحقیق في یدةالجد األدوات هذه مثل ألهم�ة اقتصادي و س�اسي

 :18التال�ة النقاط في المشار�ع هذه مثل انطالق تأخر إلى أدت التي األس�اب و العوامل حصر
 2003 سنة إلى المؤسسات حاضنات لنشاط المنظمة والمراس�م القوانین صدور تأخر 
 والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تنم�ة في األعمال تحاضنا �أهم�ة واالقتصادي الس�اسي الوعي عدم. 

 المشرع أن نجد حیث القانوني، رها إطا في خصوصا األعمال �حاضنات المتعلقة المفاه�م غموض 

 .الخدمي القطاع في تختص التي المؤسسات مشاتل أشكال من الحاضنة شكال جعل الجزائري 
 الجزائر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات قطاع منها �عاني التي والعق�ات المشاكل. 
 الحاضنات وتسییر إلدارة الالزمة الكفاءات توفر عدم. 
 الجزائر في العموم�ة والهیئات اإلدارات منها تعاني تزال ال التي البیروقراط�ة. 

 التسهیل ومراكز المؤسسات محاضن بإنشاء الدولة قامت والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ومرافقة تنم�ة إطار في

 الماد�ة والمساعدات والفن�ة االقتصاد�ة المشورة تقد�م على تعمل الدعم وهیئات وآل�ات ه�اكل شكل أخذت تيال

 .والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات والمال�ة
 :أهمها الجزائر في األعمال حاضنات مفهوم انتشار في تؤثر عوائق عدة هناك أخرى  جهة من
 اإلنتاج وقطاع جهة من ال�حث ومؤسسات الجامعات بین ذلك في ما� التنم�ة هیئات مختلف بین التنسیق ضعف -

 واالستشارات؛ واأل�حاث التمو�ل مؤسسات بین ف�ما وكذلك أخرى، جهة من

 ذهن�ة. تنتشر بینما مستغلة وغیر خاملة تزال ال الر�اد�ة المهارات أن حیث الر�ادة روح تنم�ة مشار�ع ضعف -
 . الجزائر يف األعمال حاضنات نجاح شروط.5.4.3
 في نموذج�ة حاضنات إلقامة الموارد و للجهود شاملة تعبئة الجزائر في األعمال حاضنات نجاح ضمان یتطلب

 :19االعت�ار �عین التال�ة األمور �أخذ ذلك و الوطن، من مناطق عدة
 مجتمع في إال تزدهر أن �مكن ال الصغیرة المشروعات فتنم�ة المقاولت�ة، روح و الحر العمل ثقافة وانتشار وجود -

 الخاصة، اإلدار�ة المواهب أصحاب األعمال رجال من مجموعة تتواجد و الحر، العمل وحب الر�ادة روح ف�ه تتوفر

 جدیدة؛ أفكار وتبني للمخاطرة، واالستعداد
 الدعم ألن الخاص القطاع ومؤسسات الدولة مؤسسات بین مشاركة محل الحاضنات تكون  أن على العمل -

 فاعل�ة؛ وأكثر أ�سر �ص�ح المطلوب والمادي المعنوي 
 نجاح لتأمین �حتاجها التي والحر�ة الصالح�ات إعطائه من والبد المناسب، المدیر اخت�ار في الدقة من البد -

 المحتضنة؛ للمؤسسات و الحاضنة
 دوى الج مراعاة و المحل�ة الظروف مع تتناسب الحتضان، المؤسسات اخت�ار عند محددة معاییر وضع -

 على القدرة تحسین و المحل�ة، المضافة الق�مة ز�ادة ذلك في �ما المستقبل�ة توسعها إمكانات و االقتصاد�ة،

 البیئ�ة؛ الظروف مراعاة و التحدیث و التطو�ر و للعمالة، أكبر فرص تحقیق و التصدیر،



 

413 

 اخت�ار أن كما للمؤسسات، حق�ق�ةال االحت�اجات مع الحاضنة تقدمها التي التسه�الت و الخدمات تتوافق أن یجب -

 و الجامعات و األعمال مجتمع من قر��ة تكون  أن یجب �حیث الحاضنة، نجاح في هام دور له المؤسسات موقع
 الخ؛...الهاتف�ة الخطوط و النقل وسائل و طرقات من القاعد�ة اله�اكل على تتوفر �منطقة و ال�حوث مراكز

 جدیدة مصادر توفیر و التمو�ل�ة القدرة وتطو�ر دعم بهدف المصرف�ة لقروضا نظام خارج التمو�ل أنظمة تشج�ع -

 المال رأس وشركات األموال توظیف شركات مشروعات مثل والمتوسطة، الصغیرة الصناعات أمام للتمو�ل

 اإلسالم�ة؛ والبنوك التأجیر وشركات المخاطر
 فقط، جدیدة منتجات أو جدیدة إنتاج طرق  إدخال على ر�قتص ال التكنولوجي فالتغیر واالبتكار، اإلبداع روح توافر-

 الحال�ة، الخدمة أو المنتج في والكبیرة الصغیرة واإلضافات التحسینات من سلسلة خالل من �حدث أن �مكن ولكن

 .للفرد الذات�ة والموارد المح�ط المجتمع بین التفاعل عن تنتج واإلبداع التخیل على فالقدرة
  .ائري في مجال المرافقةتقی�م الواقع الجز .4

ومن خالل �عض الدراسات التي اهتمت بتقی�م هیئات دعم ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في      
الجزائر توصلت إلى أن هناك نقص في فعال�ة هیئات دعم المقاوالت�ة ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

هداف هذه الهیئات، ففي الوقت الذي ترتكز عمل�ة المرافقة في الجزائر و�هدا �عود أساسا إلى عدم وضوح أ 
المقاوالت�ة على ضرورة إنجاح المشار�ع المن�عثة في إطار هذه الهیئات، فالدولة تهدف �الدرجة األولى إلى 
محار�ة ال�طالة وذ�ك �السماح ألكبر عدد من الش�اب من إنشاء مؤسسات صغیرة، وهذا ما اثر على فعال�ة 

 رافقة فهي ال تركز كثیرا على تفعیل عمل�ات المرافقة من أجل إنجاح هذه المشار�ع الصغیر.   هیئات الم
وفي نظرة إلى أهم ممیزات هیئات دعم المقاوالت�ة ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر �ظهر 

على التنم�ة االقتصاد�ة ی�قى  مدى مساهمتها في ز�ادة إنشاء وتطو�ر العدید المؤسسات الصغیرة، إال أن أثرها
 :20غیر ظاهر، وذلك لألس�اب التال�ة 

تقد�م الخدمات المال�ة (التمو�ل، ضمان القروض،االمت�ازات الج�ائ�ة،...وغیرها)،  ىالتركیز عل .10
و�الرغم من ذلك فهي ال تؤثر �قوة على البنوك في منح القروض للش�اب، حیث ال تزال عمل�ات 

 ل�ات البیروقراط�ة من ضمانات ومحسو��ة وغیرها؛التمو�ل تخضع لنفس اآل
التركز على الجوانب اإلدار�ة: حیث شبهت هذه �اإلدارات العامة البیروقراط�ة عالقاتها مع الز�ائن  .11

حاملي المشار�ع ال تتعدى إعداد وتسل�م الملفات، �الرغم من أن من أهدافها تسهیل اإلجراءات 
 المؤسسات الفاعلة في ذلك . اإلدار�ة لحاملي المشار�ع مع مختلف

من الخصائص  استغالل العدیدمركز�ة صنع القرار في هذه الهیئات: وهذا �مكن أن یؤدي إلى عدم  .12
 التنمو�ة المحل�ة، ألن هذه اإلستراتیج�ة ال تأخذ �عین االعت�ار الخصائص التنمو�ة ل�عض المناطق؛ 

المنتجة للثروة وضعف عمل�ات التحس�س،  قدرة على توج�ه استثمارات الش�اب نحو المشار�عالعدم  .13
حیث نالحظ تزاید عدد المؤسسات المصغرة في قطاع النقل و�عض النشاطات غیر المنتجة للثروة 

 على حساب القطاع الصناعي والزراعي غال�ا؛

عدم استجا�ة التمو�ل المقدم لمتطل�ات غالب�ة الش�اب الجزائري المسلم الذین �طالبون �قروض بدون   .14
 دة لتمو�ل المشار�ع مما �حد من عدد المشار�ع؛فائ
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ضعف خدمات المرافقة خالل و�عد اإلنشاء التي تقدمها هذه الهیئات ألصحاب المؤسسات، مما  .15
  یؤدي إلى توفق العدید من المشار�ع عن النشاط.

جیههم عدم االهتمام �المرحلة األولى (االستق�ال) لفهم ومناقشة حاملي المشار�ع حول مشار�عهم وتو  .16
 �الشكل الصح�ح.

افتقاد هذه الهیئات إلفراد متخصصین في مجال المرفقة مما �حد من فعال�ة المجهودات التي �قوم  .17
 بها هذه المؤسسات في هذا المجال.

إن اكبر عائق یواجه هذه الهیئات هو افتقاد غالب�ة حاملي المشار�ع للروح والفكر المقاوالتي �مفهومه  .18
 ى مز�ج من اإلبداع والمخاطرة الخصائص الق�اد�ة. الحقیق الذي یرتكز عل

 
 الخاتمة

ظهر االهتمام �مرافقة إنشاء المؤسسات الصغیرة في الجزائر مع بدا�ة التسعینات، أي في 
المرحلة التي شهدت بدا�ة التحول من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الذي یتمیز بتشج�ع الملك�ة 

ح لنا أنه رغم قصر فترة نشاطها وتعدد العراقیل والمصاعب التي تواجها، الخاصة وروح الم�ادرة، واتض
إال أنها لعبت دوًرا هاما في مجال تقد�م الدعم للمنشيء �ظهر خاصة في شكل منح اإلعانات، كما أنها 

 التجر�ة الجزائر�ة الحملت إجماًال الطا�ع االجتماعي  والتضامني �الدرجة األولى. ورغم هذا �مكن القول 
زالت في  بدایتها في مجال دعم المقاوالت�ة ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، لذا یجب تفعیل هذه 
الهیئات من خالل العمل على انتهاج األسالیب العلم�ة في عمل�ات الدعم والمرافقة و تفعیل القوانین 

تثماري، فالتنم�ة االقتصاد�ة الس�اسات المرسومة �اإلضافة إلى �عض التعد�الت المتعلقة �المح�ط االس
وتنم�ة روح المقاولة وٕانشاء المؤسسات هي نتیجة لتفاعل مجموعة من العوامل، كالثقافة، والنظام 
التعل�مي وهیئات دعم المقاوالت�ة ومرافقة المؤسسات الصغیرة �اإلضافة إلى توفیر المناخ االستثماري 

 المالئم إلنجاح هذا التوجه.

 ات:التوص�ات واإلقتراح
 �صفة العر�ي المجتمع و عامة �صفة العر��ة الدول اقتصاد�ات في الصغیر المشروع ثقافة نشر .9

  االقتصاد؛ في المشار�ع من النوع هذا �أهم�ة والتحس�س التوع�ة خالل من خاصة

تشج�ع الدولة لكل أجهزة المرافقة المتواجدة �الجزائر التي تهدف إلى ترق�ة إنشاء المؤسسات  .10
 تطو�ر أجهزة أخرى مماثلة أو مكملة لها؛الصغیرة و 

 ؛التركیز على جانب اإلعالم والتوج�ه الذي �عتبر أول عناصر المرافقة .11
 على الرسم�ة والهیئات الحكومات طرف من وتجنیدها رائدة كفكرة األعمال حاضنات فكرة بتجسید اإلسراع .12

 من التنافس�ة المیزة تحقیق االقتصادي، والنم تدع�م في اإلستراتیج�ة الخ�ارات كأحد وتبنیها ،الواقع ارض

 العالمي؛ االقتصاد �عرفها التي التطورات خالل

وضع اتفاق�ات مع مختلف الجامعات ومراكز التكو�ن المهني تهدف إلى تفعیل وسائل إعالم الوكالة   .13
 في هذه المؤسسات؛
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شاء المؤسسات والتنسیق العمل على تفعیل االتفاق�ات المبرمة مع مختلف المؤسسات المتدخلة في إن .14
 والتكامل لتسهیل عمل�ة إنشاء المؤسسات؛

 المال�ة بتحدید اإلجراءات الجزائر، في االستثمار على لتشج�عهم للمستثمرات إدار�ة تسه�الت تقد�م .15

 المطلوب؛ والوقت والصالح�ات للمهام دقیق توصیف خالل من واإلدار�ة،
من خالل تقل�ص اإلجراءات اإلدار�ة في وتسهیل   العمل على تقل�ص مدة دراسة وتمو�ل المشروع .16

 اإلجراءات مع البنوك؛
المراجع والهوامش
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 رافقة المقاوالت�ة كأسلوب لتفعیل أداء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائرالم
 

 جامعة المد�ة  ة "أ"محاضر  ةأستاذ بلحمري خیرة
 جامعة المد�ة ة "ب"محاضر  ةأستاذ إ�مان حیولة

 جامعة خم�س مل�انة  ة "أ"أستاذ محاضر  حك�مبناولة 
 

  مقدمة:
ة أهم�ة كبرى في معظم دول العالم �ما فیها الجزائر التي أدركت أهمیتها كبدیل ت�احتل موضوع المقاوال    

�مكن االعتماد عل�ه خاصة في ثمانین�ات القرن الماضي، للخروج من الوضع�ة االقتصاد�ة المحرجة والناجمة 
نظمات العامة في تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة والقضاء على أثارها السلب�ة في جم�ع المجاالت، عن عجز الم

ة أداة أساس�ة لدعم االقتصاد الوطني من خالل األخذ بروح الم�ادرة في إنشاء مشار�ع ت�حیث تعد المقاوال
حتى و  ،لمتوسطةمن خالل المؤسسات الصغیرة وا خاصة تعظم الثروة وتجسد األعمال على أرض الواقع

تستط�ع هذه األخیرة تحقیق أهدافها كان البد من االعتماد على المرافقة المقاوالت�ة، حیث سعى الجزائر إلى 
دعم هذه المشار�ع في مختلف مراحلها بتقد�م مجموعة من التحفیزات واالمت�ازات ووضعها تحت وصایتها 

�حقق أهدافها و�ز�د من نس�ة مشاركتها في تحقیق التنم�ة الكتساب الخبرة الالزمة لل�قاء والنمو والتوسع، �ما 
 االقتصاد�ة واالجتماع�ة  للمجتمع.

 اإلشكال�ة: •
 في هذا اإلطار �مكن طرح اإلشكال�ة التال�ة:

 ؟    المرافقة المقاوالت�ة في دعم وترق�ة أداء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر ما هو دور    
 :التال�ة الفرض�ة على ال�حث هذا ینطوي : ال�حث فرض�ات •

 في الجزائر صغیرة والمتوسطةالمؤسسات الدعم وترق�ة أداء في  ت�ة دور كبیرمرافقة المقاوال ال تلعب    
 .من خالل الدعم المقدم لها من الدولة �مختلف أجهزتها وفي مختلف المراحل

 :ال�حث أهم�ة •
ت الصغیرة والمتوسطة تقف أمام أداءها و�قاءها في تحتل هذه الدارسة أهمیتها من خالل أن المؤسسا    

السوق عدة مشاكل، لذا كان ال بد لها أن تجد المساعدة والدعم من طرف الدولة من خالل المرافقة المقاوالت�ة 
التي تأتي على شكل مجموعة من االمت�ازات والتحفیزات في مختلف مراحل المشروع و�مختلف األجهزة 

نافسة في الداخل والخارج، وهذا ما سعت له الجزائر خاصة في ظل  مستجدات المرحلة لتص�ح قادرة على الم
 الراهنة والمستقبل�ة �ما �حقق أهداف التنم�ة المستدامة.

 : ال�حث أهداف •

  ،تحدید أهمیتها وواقعها العملي في الجزائرت�ة و المرافقة المقاوال اه�ةلى التطرق إلى متهدف هذه الدراسة إ    
ل تحدید طرق تفعیلها وتطو�رها من أجل النمو وال�قاء والتوسع �ما �حقق األهداف االقتصاد�ة من خال
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واالجتماع�ة للدولة خاصة في ظل أهداف األلف�ة الثالثة و أهداف التنم�ة المستدامة وكذا التحد�ات الراهنة 
 والمستقبل�ة الداخل�ة والخارج�ة.

 : منهج�ة ال�حث •

لى المنهج الوصفي التحلیلي من أجل اإلحاطة بجوانب المعرف�ة للموضوع محل تعتمد هذه الدراسة ع    
الدراسة، وعلى المصادر القانون�ة والنصوص التشر�ع�ة المقدمة من طرف الوزارة الوص�ة لتقد�م المرافقة 

 المقاوالت�ة لهذه المؤسسات �ما �حقق أهدافها وأهداف الدولة ككل. 
  :تقس�مات ال�حث •

 المحاور اآلت�ة:الدراسة ذلك تتضمن هذه  بناءا على   
 .والمتوسطة صغیرةال والمؤسسات ت�ةالمقاوال  لمرافقةل المفاه�مي اإلطار :األول المحور -
 مراحل مرافقة إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر. :الثاني المحور -
 .النتائج والتوص�ات :المحور الثالث -

 
 .�مي للمرافقة المقاوالت�ة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطةاإلطار المفاه المحور األول:-

 في هذا المحور سیتم التطرق إلى مفاه�م المتغیرات محل الدراسة وكل العناصر المتعلقة بها:
 تعر�ف المقاولة: •

ي وحدة لإلنتاج تعتمد على العمل ورأسمال تقني ومالي إلنتاج منافع وخدمات وذلك لتلب�ة ھالمقاولة      
 .ت المستهلك وتهدف المقاولة إلى تحقیق أكبر قدر من الر�ححاجا
المقاول على أنه هو الذي یلتزم  1723عرف القاموس العالمي للتجارة الذي نشر في �ار�س في سنة     

 .1�شيء ما، نقول مقاول معمل أو بناء من أجل قول معملي أو رئ�س البنائین
األنشطة والسیرورات تدمج إنشاء وتنم�ة مؤسسة أو �شكل أو �ع�ارة أخرى هي نشاط أو مجموعة من     

أشمل إنشاء نشاط هذا من جهة كما أنها ع�ارة عن تخصص جامعي �عتبرها علم یوضح المح�ط وسیرورة 
 .    2خلق الثروة وتكو�ن اجتماعي من خالل مجابهة خطر �شكل فردي

 : 3هي المقاوالت�ة في أساس�ة عناصر ثالث توفر یجب فإنه ومنه
 نهم؛دو  من إبداع هناك �كون  لن الذین المقاولون  -
 الرقا�ة للغموض، التحوط للفشل، التحوط اإلبداع، المثال�ة، الثقة �الرؤ�ة، المرت�ط التنظ�مي ال�عد -

 الداخل�ة؛
  األسواق؛ في �التنوع المرت�ط البیئي ال�عد -
 : ليی كما للمقاوالت�ة الرئ�س�ة الجوانب تحدید �مكن سبق ما على و�ناءا

  ق�مة؛ ذو جدید شيء إنشاء عمل�ة هي -
  والمال؛ الجهد الوقت تخص�ص -
 المخاطرة؛ عن الناجمة المختلفة المخاطر تحمل -
 .المخاطرة عن الناجمة العوائد على الحصول -
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 تعر�ف المقاول: •
رة جدیدة هو ذلك الشخص الذي لد�ه اإلرادة والقدرة �شكل مستقل إذا كانت لد�ه الموارد الكاف�ة على تحو�ل فك

أو اختراع إلى ابتكار یجسد على أرض الواقع، �االعتماد على معلومة هامة من أجل تحقیق عوائد مال�ة عن 
طر�ق المخاطرة، و�تصف �اإلضافة لما سبق �الجرأة والثقة �النفس والمعارف اإلدار�ة والتسییر�ة والقدرة على 

 .4اإلبداع، وهذا �قود التطور االقتصادي للبلد
 كما مختلفة، �طر�قة المتاحة الموارد �استخدام �قوم مبدع شخص شيء كل وقبل Schumpeterحسب  ولفالمقا

 : 5في تتمثل جدیدة إنتاج�ة لتول�فات الوصول أجل من المبتكرة والتقن�ات االختراعات على �عتمد
  جدید؛ منتج صنع -
 النتاج؛ في جدیدة طر�قة استعمال -
  ق؛السو  في جدیدة توز�ع قنوات اكتشاف -
  المصنعة؛ نصف المواد أو األول�ة للمواد جدیدة مصادر اكتشاف -
 .جدیدة تنظ�مات إنشاء -

  المرافقة المقاوالت�ة: تعر�ف •
"�أنها عمل�ة دینام�ك�ة لتنم�ة وتطو�ر مشروعات األعمال خاصة مشروعات أو منشآت تعرف المرافقة      

و�دا�ة النشاط حتى تتمكن من ال�قاء والنمو �صفة  األعمال الصغیرة التي تمر �مرحلة التأس�س أو اإلنشاء
، وذلك من خالل العدید من المساعدات المال�ة والفن�ة start-up period خاصة في مرحلة بدا�ة النشاط 

 .6وغیرها من التسه�الت األخرى الالزمة أو المساعدة"
 :7و�التالي تتضمن المرافقة �ما یلي    

 ج�ه ؛ ستشارة و التو االتق�ال، السا -
  ؛لمرافقةا لمجلس تقدم�ه قبل شروعلما ه�كلة -
 الكفالة؛  -
  للمؤسسة؛ )ر�ةییتس ،شخص�ة ،مال�ة( متا�عة  -
 ؛ لینتكو�ن نادي للمقاو  -
 .فرد كل شخص�ة و تتناسب خدمات تقدمي -

 أنماط أجهزة المرافقة:  •

 8هناك عدة أنماط نجیزها ف�ما یلي:
 أ/حسب مصدر المرافقة:

 ة، الهیئات المحل�ة)؛مرافقة عموم�ة (الدول -
 مرافقون خواص (خبراء، منظمات غیر حكوم�ة)؛ -

 مرافقون أجانب (منظمات دول�ة، المرافقون الخواص الدولیون، منظمات غیر حكوم�ة دول�ة). -
 ب/حسب طب�عة المرافقة:

 المرافقة المؤسسات�ة (تحت شكل هیئات أو قوانین)؛ -
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 مرافقة أجنب�ة (تدخل م�اشر أو غیر م�اشر)؛ -

 اطة في مجال التجهیزات (خبراء أو التزو�د �التجهیز)؛وس -
 مرافقة في مجال التسییر (تكو�ن أو استشارة). -

 ت/حسب مستوى التدخل:
 مرافقة في التعل�م أو ما �عد التمدرس؛ -
 مرافقة قصیر أجل؛ -
 مرافقة في مرحلة االستغالل. -

 ث/حسب مدة التدخل:
 مرافقة منتظمة ذات فترة جد قصیرة؛ -
 سطة جدا؛مرافقة متو  -
 مرافقة قصیرة جدا. -

 ج/حسب قطاع النشاط المتدخل ف�ه:
 مرافقة الصناعات الصغیرة والمتوسطة؛ -
 مرافقة الصناعات الصغیرة والمتوسطة في قطاع النقل؛ -
 مرافقة المؤسسات الزراع�ة الصغیرة والمتوسطة؛ -
 مرافقة المؤسسات في القطاع الرسمي أو الغیر الرسمي.  -

 
  غیرة والمتوسطة:مفهوم المؤسسات الص •
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أنها " تلك المؤسسات التي  )ILOتعرف منظمة العمل الدول�ة ( -

دوالر في �عض  5000دوالر لكل عامل تزداد إلى  1000عامال وتحدد مبلغا ال یز�د عن  50�عمل بها 
 .  9ألف دوالر 100الصناعات، حیث یز�د رأس مالها عن 

حیث تعرف اللجنة األورو��ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي كل مؤسسة  األورو�ي تعر�ف االتحاد -
عامل، وتتمتع �االستقالل�ة، وال تنسب إلى أي مؤسسة اقتصاد�ة أخرى، رقم أعمالها  250توظف أقل من 

 . 10ملیون أورو 27ملیون أورو، والمیزان�ة التقن�ة ال تتجاوز  40ال یتجاوز 
في القانون التوجیهي لترق�ة  المتمثل 12/12/2001المؤرخ في  01/18القانون رقم حسب  -

تعرف هذه األخیرة على أنها " مؤسسة إنتاج سلع أو خدمات أو كالهما،  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
شخص ال یتجاوز رقم أعمالها مل�اري دینار جزائري وال یتعدى إجمالي  250إلى  01وتشغل من 

 ون دینار جزائري، وهي تحترم معاییر االستقالل�ة " وتصنف كما یلي:ملی 500حصیلتها السنوي 
ملیون دینار جزائري، میزانیتها  20مستخدمین، رقم أعمالها أقل من  9إلى  1تستخدم من  مؤسسة مصغرة
 ملیون دینار جزائري. 10السنو�ة أقل من 
ملیون دینار جزائري، میزانیتها  200مستخدم، رقم أعمالها أقل من  49إلى  10تستخدم من  مؤسسة صغیرة
 ملیون دینار جزائري. 100السنو�ة أقل من 
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 2ملیون دینار جزائري إلى  200مستخدم، رقم أعمالها من  250إلى  50تستخدم من مؤسسة متوسطة 
 ملیون دینار جزائري. 500ملیون دینار جزائري إلى  100مل�ار دینار جزائري، میزانیتها السنو�ة من 

 :ؤسسات الصغیرة والمتوسطةالم دافأه •
 �مكن إیجاز هذه األهداف ف�ما یلي:

 وتعبئة رؤوس االستثمار نحو الصغیرة المدخرات توج�ه خالل من وذلك القومي الناتج ز�ادة في المساهمة -

 األموال؛

 ب�عض الكبیرة الصناعات لتزو�د مصدر لكونها وذلك الكبرى  للصناعات المغذ�ة الصناعات بدور ق�امها -

 اجاتها؛احت�
 �ساعد مما مصنعة نصف سلع أو مستثمرة غیر خامات كانت سواء المحل�ة األول�ة المواد لالستثمار وسیلة -

 اإلنتاج؛ على
 المستوردة؛ السلع محل تحل أو المنافسة على القادرة السلع توفیر خالل من وذلك الصادرات تنم�ة -
 العمل؛ كلفة تخف�ض -

 للسلع؛ النهائي االستهالك عن الناتجة والفضالت لنفا�اتا السترجاع المحل�ة الموارد استخدام -
 االقتصاد؛ بتنم�ة الوطن�ة المشاركة دعم -
 والمال�س كالنسیج الر�ف�ة الصناعات دور تدع�م خالل من وذلك االقتصادي النشاط في اإلناث مشاركة رفع -

 المطرزة؛
 واالبتكارات؛ المواهب تنم�ة -
 توسطة؛والم الصغیرة المؤسسات في االستثمار -

 االستیراد؛ فاتورة من والتقلیل الغذائي األمن توفیر -
 الشغل؛ مناصب توفیر في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساهمة -
 المدخرات؛ وتعبئة جذب في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساهمة -
 الصادرات؛ تنم�ة في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساهمة -
 المتكاملة؛ الصناع�ة التنم�ة تحقیق في ةوالمتوسط الصغیرة المؤسسات مساهمة -
 .11اإلقل�م�ة التنم�ة تحقیق في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساهمة -

 
 مراحل مرافقة إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر. المحور الثاني:-

 مها ف�ما یلي:�مكن إدراج أه وتقد�م الدعم المالي لها  هناك عدة هیئات لدعم المرافقة المقاوالت�ة
 ): ANSEJ/الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب (1

والتي أسندت لها  1996سبتمبر  08المؤرخ في  296-96والتي أنشأت �موجب المرسوم التنفیذي رقم     
حیث تظهر مساهمتها في تمو�ل مشار�ع المقولة التي  12مهمة تمو�ل المشار�ع الخاصة �حاملي الشهادات

 التالي:یلخصها الجدول 
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 ). ANSEJالوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب () یبین عدد المشار�ع الممولة من طرف 01الجدول رقم (

عدد المشار�ع  الب�ان
 الممولة

عدد مناصب 
 العمل

المشار�ع % النساء الرجال
 للرجال

المشار�ع %
 للنساء

 %10 %90 27532 242756 660935 270288 المجموع

 د ال�احثة �اعتماد على:المصدر: من إعدا
BULLETIN D’INFORMATION STATISTIQUE DE LA PME N° 23, DESEMBRE 2013.  

 
 تساهم في تمو�ل ) ANSEJ(من خالل الجدول أعاله نالحظ أن الوكالة الوطن�ة لدعم تشغیل الش�اب     

یث تقدر فیها نس�ة االستفادة المشار�ع مساهمة معتبرة لكنها غیر كاف�ة لتطلعات الدولة والمستثمر�ن معا، ح
�المائة من مجموع  10تعدى سوى تمازالت ال �المائة في حین أن نس�ة االستفادة من النساء  90من الرجال 

 المشار�ع الممولة من حیث هذه النس�ة �قیت ضئیلة برغم الجهود المبذولة لولوج المرأة عالم المقاولة.
 :(CNAC)/الصندوق الوطني للتأمین عن ال�طالة 2

مهمة هذا الصندوق هو تقد�م الدعم لألشخاص  188-94تم تأس�س هذا الصندوق المرسوم التنفیذي رقم     
، حیث تظهر مساهمته في 13المهددین بترك مناصب عملهم �طر�قة غیر إراد�ة �سب األوضاع االقتصاد�ة

 تمو�ل مشار�ع المقولة التي یلخصها الجدول التالي:
   .(CNAC)ن عدد المشار�ع الممولة من طرف الصندوق الوطني للتأمین عن ال�طالة ) یبی02الجدول رقم (

عدد المشار�ع  الب�ان
 الممولة

عدد مناصب 
 العمل

نس�ة المشار�ع  النساء الرجال
 للرجال

نس�ة المشار�ع 
 النسائ�ة

  %7  %93 6163 78001 163023 84164 المجموع

 المصدر: من إعداد ال�احثة �اعتماد على:
BULLETIN D’INFORMATION STATISTIQUE DE LA PME N° 23, DESEMBRE 2013.  

     
ضعیف مقارنة  (CNAC)من خالل الجدول أعاله نالحظ أن مساهمة الصندوق الوطني للتأمین عن ال�طالة 

 �المائة في حین قدرت 93تقدر نس�ة استفادة الرجال من القروض الممنوحة قدرت ب ب�اقي الوكاالت، حیث
هذه النس�ة �قیت ضئیلة برغم الجهود المبذولة لدخول المرأة فضاء �المائة فقط إذ أن  7لدى النساء ب

 .المقاولة
 :  (ANGEM)/الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر 3

مهمتها دعم س�اسات  2004جانفي  22المؤرخ في  14-04أنشأت �موجب المرسوم التنفیذي رقم     
فقر بتقد�م التمو�ل للمشار�ع المصغرة خاصة المقاولة النسائ�ة، وهذا ما یبرر وضعها تحت الحكومة لمحار�ة ال

وصا�ة وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضا�ا المرأة، حیث تظهر مساهمتها في تمو�ل مشار�ع المقولة التي 
 یلخصها الجدول التالي:
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الة الوطن�ة لتسییر القرض المصغر ) یبین عدد المشار�ع الممولة من طرف الوك03الجدول رقم (
(ANGEM). 

 المجموع نساء رجال الجنس
 504962 198561 306401 القروض الممنوحة

 %100 %39.32 %60.68 النس�ة

 المصدر: من إعداد ال�احثة �اعتماد على:
BULLETIN D’INFORMATION STATISTIQUE DE LA PME N° 23, DESEMBRE 2013.  

 
من طرف الوكالة الوطن�ة لتسییر القرض  أعاله نالحظ أن المشار�ع الممولة من طرف من خالل الجدول    

نس�ة االستفادة من القروض الممنوحة للرجال  ، عرفت ارتفاع ملحوظا حیث بلغت(ANGEM)المصغر 
�المائة من مجموع المشار�ع الممولة من طرف هذه  39,32 عند النساء النس�ة �المائة في حین بلغت 60.68

 الوكالة وهذا راجع إلى أن هذه الوكالة تم وضعها تحت وصا�ة وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضا�ا المرأة.
هذا �اإلضافة إلى وجود عدة هیئات ومؤسسات لتقد�م التمو�ل والرعا�ة للمقاولة �صفة عامة والمقاولة النسائ�ة 

 مشار�ع االستثمار�ة.�صفة خاصة، وهذا یدل على اهتمام الدولة بهذا الصنف من ال
 ):ANDI/الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار(4

وهي ع�ارة عن مؤسسة عموم�ة ذات  2001أوت  20المؤرخ في  03-01أنشأت هذه الوكالة �موجب القانون 
وال�ة عبر الوطن على شكل  48طا�ع إداري تتمتع �الشخص�ة المعنو�ة واالستقالل المالي، وهي موزعة في 

غیر ممركز، یخول لها القانون الق�ام بجم�ع اإلجراءات التأس�س�ة وتسهیل تنفیذ المشار�ع ش�اك وحید 
 االستثمار�ة والتي تكون في شكل:

 إنشاء مؤسسات جدیدة؛ -
 توس�ع قدرات اإلنتاج؛ -
 إعادة تأهیل وه�كلة المؤسسات؛ -
 المساهمة في رأس مال الشركة؛ -

 سسات العموم�ة.المساهمة الجزئ�ة أو الكل�ة في خوصصة �عض المؤ  -
 حیث قدرت عدد المشار�ع المصرح بها حسب هذه الوكالة وفقا للقطاعات في الجدول أدناه:

الوكالة الوطن�ة لتطو�ر  وقفا ) یبین المشار�ع االستثمار�ة المصرح بها حسب قطاع النشاط04الجدول رقم (
  )ANDIاالستثمار(

الفرع 
 الصناعي

عدد 
 المشار�ع

الق�مة �ملیون  %
 ر جزائري دینا

مناصب  %
 الشغل

% 

 %4.69 53445 %1.74 222790 %2.06 1316 الزراعة 

 %21.62 246138 %10.24 1310896 %17.85 11389 البناء

 %40.97 466382 %57.90 7411469 %17.64 11256 الصناعة 

 %1.97 22478 %1.34 171948 %1.47 935 الصحة 
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 %14.32 162976 %8.56 1095948 %48.74 31097 النقل

 %5.45 62069 %7.61 974396 %1.60 1018 الس�احة

 %10.23 116476 %9.14 1169895 %10.64 6786 الخدمات

 %0.36 4100 %0.09 10914 %0.00 2 التجارة 

 %0.38 4348 %3.38 432578 %0.01 5 االتصاالت

 %100 1138412 %100 12800834 %100 63804 المجموع

 www.andi.dzالمصدر: 
 

�المائة فهو �ستحوذ  48.74من الجدول أعاله نالحظ أن المشار�ع االستثمار�ة تتركز في قطاع النقل و�نس�ة 
�المائة، كما  8.56على نصف االستثمارات إال أن مساهمته في حصیلة الق�مة المال�ة ال تمثل إال ما نسبته 

 17.64�المائة، غیر أن قطاع الصناعة �مثل  14.32شغل تمثل سوى أنها مساهمته في خلق مناصب 
 57.90�المائة من حصیلة المشار�ع االستثمار�ة المصرح بها إال أن مساهمته في الحصیلة المال�ة تمثل 

�المائة، كم أن أضعف مساهمة سجلت  40.97كما أنها مساهمته في خلق مناصب شغل تمثل  ،�المائة
 جارة واالتصاالت.كانت في قطاعي الت

 كما �حدد الجدول التالي ب�ان إنشاء المؤسسات حسب الوال�ة األقل واألكثر عددا:
 

 ) یبین إنشاء المؤسسات حسب الوال�ات05الجدول رقم (
 الشخص المعنوي  الشخص الطب�عي الوال�ة

 233 5065 وال�ة تندوف

 58508 187060 وال�ة الجزائر

 178501 1745124 مجموع المشار�ع وطن�ا 

 www.andi.dzالمصدر: 
 

من الجدول أعاله نالحظ أن وال�ة الجزائر كانت أكثر وال�ة تستقطب المشار�ع االستثمار�ة عكس وال�ة     
دد تندوف التي كانت أقل وال�ة عددا من حیث إنشاء المؤسسات، وذلك راجع لعدة اعت�ارات، منها ارتفاع ع

السكان وكذا توفر مصادر التمو�ل والتمو�ن، وتوفر البن�ة التحت�ة الالزمة لمثل هذه المشار�ع، �اإلضافة إلى 
تكلفة عوامل إنتاج و فیها  ،لید  العاملة المؤهلة الشا�ة والتنافس�ةووفرة  اتنوع القطاعات االستثمار�ة فیها 

 .تنافس�ة
 
 
 
 
 

http://www.andi.dz/
http://www.andi.dz/
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 الخاتمة:  
والمرافقة المقاوالت�ة  أص�حت محورا أساس�ا في تفعیل المشار�ع الصغیرة  مقاوالت�ةال مما سبق یتضح أن    

والمتوسطة، من خالل الدعم المادي والمالي والمعنوي المقدم للمشار�ع االستثمار�ة في مختلف المراحل هذا 
ر�ة الجزائر�ة في من جهة ومن جهة أخرى الوصا�ة المقدم من طرف الدولة لها، لذا ال �مكن الحكم على التج

مجال المقاوالت�ة والمرافقة المقاوالت�ة ألنها مازالت في بدا�اتها لذا كان البد من تفعیل مقومات مناخ األعمال 
في الجزائر، من خالل تحقیق االستقرار االقتصادي وتحدید القطاعات ذات األولو�ة �التنم�ة، ودعم البن�ة 

حیث مما سبق وفیر الید العاملة المؤهلة وتوفیر عوامل اإلنتاج كما وك�فا، التحت�ة وفقا للمعاییر الدول�ة وكذا ت
 �مكن تقد�م التوص�ات التال�ة:

ة ت�قطاع األعمال عموما وفي المقاوالمن رفع الوضع خطط و�رامج تنمو�ة شاملة تحمل في ط�اتها  •
 خصوصا.

 مؤسسات الصغیرة والمتوسطة.في سوق العمل عن طر�ق إنشاء الالمشار�ع المقاوالت�ة  توس�ع مساهمة •
مما یؤدي إلى إكسابها قدرة على اتخاذ القرارات المال�ة واالقتصاد�ة واالستثمار�ة  نشر ثقافة األعمال •

 و�ز�د من قدرتها على تحمل المسؤول�ة.

سن قوانین ووضع برامج وس�اسات وخطط للنهوض �قطاع المقاولة �ما �حقق األهداف العامة والخاصة  •
 واالجتماع�ة. االقتصاد�ة

 تفعیل دور مؤسسات الرعا�ة والدعم المالي من خالل تسهیل عملها وتحقیق التعاون والتكامل بینها. •
تعز�ز دور المرأة عن طر�ق تكو�ن وتأهیل �ما �كسبها مهارة إدار�ة للنهوض �المشار�ع االستثمار�ة  •

 المخططة والمنفذة من طرفها.

 ل المقولة من خالل التعاون والتنسیق معها.االستفادة من الدول الرائجة في مجا  •
إجراء المز�د من ال�حوث والدراسات في مجال المقاولة وٕادراجها في مقررات البرامج التعل�م�ة والتكو�ن�ة  •

 في الجامعات والمدارس العل�ا مراكز التكو�ن.
 والمرأة على حدا سواء. ت�س�ط قوانین العمل وز�ادة مرونتها �ما �فعل العمل في المجال المقوالتي للرجل •
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  دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم التنم�ة اإلقتصاد�ة
 

 3جامعة الجزائر  أ أستاذ محاضر دراجي كر�مو 

 خم�س مل�انةجامعة  أستاذ محاضر أ   موالدي سل�م
 3جامعة الجزائر أستاذ محاضر أ  یدي مرادجن

 
 مقدمة:

وأص�ح لدى  ،مؤسسات الصغیرة و المتوسطة �عد أن فرضت وجودها على األكثر من صعیدزاد االهتمام �ال 
ومن هنا تحقق االعتراف بل قد �كون  ،األكثر من المسؤولیین قناعة �ضرورة دعم هذا النوع من المؤسسات

و إجماعا مطلقا �أهم�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و مساهمتها في تحقیق التنم�ة االقتصاد�ة 
سواء على مستوى قدراتها على خلق الوظائف أو مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي و التي ،االجتماع�ة

 تعجز المؤسسات الكبرى عن تولیدها بنفس الكفاءة و نفس مستوى المال المحدود . 
 و في هذه المداخلة سیتم تناول المحاور التال�ة  :

 المتوسطة خصائصها وأهمیتها المحور األول:ماه�ة المؤسسات الصغیرة و 
 المحور الثاني:المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر واقعها مشاكلها أهمیتها

 المحور األول: ما ه�ة  المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خصائصها وأهمیتها االقتصاد�ة.
 

كل  من الصعب إیجاد تعر�ف موحد ینطبق على أوال: ماه�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:
المؤسسات  الصغیرة والمتوسطة، ذلك أّن مفهوم هذه المؤسسات یختلف  من دولة إلى أخرى، ومن نظام  
اقتصادي إلى آخر، فالمؤسسة الصغیرة في الوال�ات المتحدة تصنف ضمن المؤسسات  الكبیرة أو المتوسطة 

  )1(في الدول النام�ة
دولة وفي هذا اإلطار اعتبر  صندوق  75دامه في تعر�فا مختلفا یتم استخ 50إذ أّن  هناك أكثر  من 

) عمال صغیرة في  حین المؤسسة  المتوسطة هي التي  05النقد الدولي المؤسسة  التي تستخدم أقل من (
عامال فأكثر و�المقابل صنف  20عامال، وتعتبر المؤسسة كبیرة  عندما  تستخدم  19إلى  05تستخدم من 

 :)1(لدول�ة  هذه المؤسسات حسب  مستو�اتها إلىالبنك الدولي ومنظمة العمل  ا
عامال وال تز�د ق�مة األصول الثابتة بها  بخالف  15المؤسسات الفرد�ة: وهي التي �عمل بها أقل من 

أما في الجزائر فإّن المشرع الجزائري من خالل القانوني  دوالر أمر�كي. 10000األراضي والم�اني  عن 
المتعلق بترق�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة فقد اعتمد المعاییر  12/12/2001التوجیهي الصادر بتار�خ 

 الكم�ة في تحدید مفهومها وفق الجدول التالي:
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 : تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة1جدول 
 المجموع واألصول رقم األعمال عدد العمال الصنف

 ملیون دج 10 م دج 20<  9- 1 مؤسسة صغیرة
 ملیون  دج 100 م دج 200<  49-10 مؤسسة متوسطة
 ملیون دج 500-100 مل�ار ر�ح 2-200 250-50 مؤسسة متوسطة

 ، المتضمن القانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات.12/12/2001المؤرخ في  01/18من القانون  7، 5المواد  المصدر:
 

 خصائص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :ثان�ا
الكبیرة  المؤسساتالتي تمیزها عن  �العدید من الخصائص والمزا�ا المتوسطةو  الصغیرة المؤسسات تتمیز   

 في: الخصائص  براز هذه�مكن إ ، وللحالة االقتصاد�ة ل�عض الدول مالئمةوتجعلها أكثر 
وب لتأس�سها وتشغیلها و�التالي ـ�انخفاض ق�مة رأس المال المطل لمؤسساتاة التأس�س: تتمیز هذه ـسهول -

روض الالزمة والمخاطر المنطو�ة علیها، مما �ساعد على سهولة تأس�س وتشغیل مثل تلك محدود�ة الق
  ؛الشركات أو المؤسسات

في شخص مالكها أو  و المتوسطة الصغیرة لمؤسساتااستقالل�ة اإلدارة ومرونتها: تتركز إدارة معظم  -
اح ممكن لها ـلتحقیق أفضل نجام الشخصي من قبل أصحابها ـمالكیها لذلك فهي تتسم �المرونة واالهتم

 ؛و�ترتب على ذلك �ساطة التنظ�م المستخدم وسهولة التزود �االستشارات والخبرات الجدیدة
اعد على ـتشغیل غیر معقدة، فإنها تس أسالیب إنتاج و المؤسساتفرص العمل: �سبب استخدام هذه  إتاحة -

صاص قوى العمل �مختلف مهاراتها و�مستو�ات توفیر فرص العمل ألكبر عدد من العاملین، و�ذلك تكفل امت
 ؛ إنتاج�ة مختلفة

الیف الفنون اإلنتاج�ة و�ساطتها ومرونة ـالقدرة على التكیف مع المتغیرات المستحدثة: یؤدي انخفاض تك -
�صفة  دیث والنمو والتطور، وـالصغیرة مع متغیرات التح المؤسساتاإلدارة والتشغیل إلى تسهیل عمل�ة تكیف 

ات الكبیرة التي �صعب علیها تغییر ـف�ما یتعلق بتلب�ة رغ�ات وأذواق المستهلكین، �عكس المؤسس خاصة
 ؛خطط و�رامج وخطوط إنتاجها

العاملین فیها �النظر لممارستهم  مراكز تدر�ب ذات�ة ألصحابها و المؤسساتلتدر�ب الذاتي: تعتبر هذه لأداة  -
ال�ة، مما �حقق ـؤول�ات التقن�ة والتسو�ق�ة والمـتحملهم المس و اج ـأعمالهم �استمرار وسط عمل�ات اإلنت

 ؛اكتسابهم المز�د من المعلومات والمعرفة والخبرات
الصغیرة على مجاالت عمل متخصصة ومحددة فإن  المؤسسـاتارتفاع جودة اإلنتاج: �النظر العتماد  -

تركیز العمل، ذلك ألن  هما قر�نة التخصص والدقة  ودة وـالجودة ألن الج الب �الدقة وـإنتاجها یتسم في الغ
�عتمد على المهارة الحرف�ة وتصم�م اإلنتاج وفقا ألذواق  والمتوسطة الصغیرة المؤسساتالعمل في 
 ؛المستهلكین
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المستهلك الوس�ط  لك النهائي وـحاجات كل من المسته المؤسسـات: تش�ع هذه  غل�ة الطا�ع المحلي -
ممیز من المستهلكین �ما �سمح  ات عدد محدود وـإذ تلبي رغب ،الب سوقا محدودةـتواجه في الغ فهي ،المحلي

 ؛بتغط�ة سر�عة للسوق والتعرف على عادات الشراء وأنماط االستهالك
وسیلة النتشار التوطن الصناعي  المؤسساتتحقیق االنتشار الجغرافي للتوطن الصناعي: تعتبر هذه  -

صغار الصناع یتركزون في  االجتماعي واالقتصادي ذلك ألن الحرفیین و ورـجغراف�ا، فهي أداة إلحداث التط
فإنه �سهل توطینها �القرب من  والمتوسطة رةـالصغی المؤسسـاتر حجم ـق الحضر�ة، ونظرا لصغـالمناط

الصغیرة في توس�ع رقعة  المؤسساتدخالت الصناعات الصغیرة... وهكذا تعمل ـالمناطق التي توجد فیها م
  ؛الصناع�ةالتنم�ة 

�ارتفاع معدل دوران ال�ضاعة والمب�عات  المؤسساتال المستثمر: تتمیز هذه ـقصر فترة االسترداد لرأس الم -
�قلل �التالي  ال مما �مكنها من التغلب على طول فترة االسترداد لرأس المال المستثمر فیها وـأرقام األعم و

  .من مخاطر االستثمار الفردي فیها
 :تهاأهمی -ثالثا-
تعتبر المؤسسات ص وم ركیزة أساس�ة لمجمل البلدان المتطورة فهي تمثل النس�ة األكبر من حیث العدد في  

% من مجموع المؤسسات في كل من الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة وال�ا�ان واإلتحاد 99معظم البلدان فلقد بلغت 
ملیون مؤسسة  18ت المتحدة األمر�ك�ة، وملیون مؤسسة صغیرة ومتوسطة في الوال�ا 22، وتبلغ 2األورو�ي

% من مناصب الشغل المأجور وتساهم في 80إلى  4، وهي توفر ما بین 3ص و م في االتحاد األور�ي
 .4% في أمر�كا50% و66.52االتحاد األورو�ي بتشغیل 

مؤسسة خالل  618500تكشف أن عدد المؤسسات ص وم بلغ  2010أما في الجزائر فإن إحصائ�ات 
مل�ار دج  3444اسي األول وتشغل ما �فوق ملیون عامل، وتساهم في الناتج الداخلي الخام �أكثر من السد

 .5خارج قطاع المحروقات %75أي ما نسبته 
 المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر واقعها مشاكلها أهمیتها االقتصاد�ة  :المحور الثاني
عموما،الصغیرة و المتوسطة خصوصا �مراحل عدیدة منذ   لقد مرت المؤسسات الجزائر�ة :أوال واقعها 

االستقالل،فقد خاضت إصالحات ه�كل�ة كبیرة انتقلت من خاللها تدر�ج�ا من اقتصاد مركزي �عتمد على 
 األموال و الممتلكات العموم�ة إلى اقتصاد �عتمد على قوى السوق 

الحكومة الجزائر�ة بإصدار  : قامت1980-1962المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خالل الفترة  -1
،و الذي �عتبر كأول قانون عالج موضوع 1963جو�ل�ة 26الصادر في  63-277القانون رقم

االستثمار حیث أقصى رأس المال الوطني الخاص و أعطى األولو�ة في االستثمار لرأس المال 
لیؤكد على احتكار  في نفس الس�اق 1966األجنبي و للقطاع العام.و قد جاء قانون االستثمار لعام 

القطاعات اإلستراتیج�ة و الحیو�ة لالقتصاد من طرف الدولة،وان منح الرخص و االعتمادات 
على أساس معاییر CNIللمشار�ع الخاصة كان �الضرورة �مر عبر اللجنة الوطن�ة لالستثمارات

ترة الستینات و اخت�ار�ة معقدة و مجففة �حق القطاع الخاص،وأدى ذلك إلى تراجع نس�ة كبیرة في ف
 .6الس�عینات 
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عمدت السلطات إلى توقیف  :1988-1980المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خالل الفترة -2
االستثمارات الموجهة إلى المشار�ع الضخمة و �عود ذلك إلى مؤسسات العموم�ة التي كان ینتظر 

.كما تمیزت هذه المرحلة منها أن تبلغ مستوى النضج في بدا�ة الثمانینات لم تقم �الدور الموجه لها
�صدور العموم�ة الكبیرة إلى وحدات اصغر.�اإلضافة إلى المرسوم السابق،اصدر قانون جدید 

حیث تسعى من خالله إلى إقامة  1982اوت21الصادر بتار�خ 11-82لالستثمار و هو قانون رقم 
قل�ص دور القطاع قطاع خاص یتحمل أع�اء التنم�ة في الجزائر في ظل توجهات جدیدة تهدف إلى ت

العام و تشج�ع القطاع الخاص الوطني على االستثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 
الخاصة.إال أن القوانین التي كانت تسیر االستثمار الخاص عموما،وفي المؤسسات الصغیرة 

ئق وتوجیهه نحو فروع اقتصاد�ة معینة و شكل ذلك عا 7خصوصا تركز على تحدید سقف االستثمار
انشا دیوان 1983كبیر أمام تطور تلك المؤسسات و احتاللها المكانة الالزمة في االقتصاد.وفي عام 

للتوج�ه و المتا�عة و التنسیق لالستثمار الخاص و الذي كان من مهامه توج�ه االستثمار الخاص 
 ي.الوطني نحو نشاطات �مكنها االستجا�ة ألهداف التنم�ة و تكاملها مع القطاع العموم

�عد الصدمة البترول�ة المعاكسة في  :2001-1988المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خالل الفترة  -3
وفشل اإلصالحات المط�قة اتجهت الحكومة الجزائر�ة نحو الدخول في اقتصاد السوق ،1986سنة 

إلعطاء دور أكثر أهم�ة للقطاع الخاص خاصة في قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة .وفي 
�مثا�ة دفعة قو�ة لتطور  1988بتار�خ جو�ل�ة25-88لصدد كان صدور قانون االستثمار رقمهذا ا

هذه المؤسسات حیث تضمن هذا القانون العدید من التعد�الت مقارنة �القانون السابق.ورغم 
التسه�الت التي تضمنها القانون إال أن النتائج المحققة لم تكن في المستوى المطلوب و لهذا جاء 

الذي اهتم بتوج�ه و تشج�ع االستثمارات الوطن�ة و األجنب�ة،حیث  10-90النقد و القرض  قانون 
شكل قاعدة صل�ة لتشج�ع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على الظهور و النمو كما تم في هذه 

المتعلق بترق�ة  1993اكتو�ر12-93الفترة إصدار قانون جدید لالستثمار وفق المرسوم التشر�عي رقم
ستثمار و یهدف القانون إلى تحقیق المساواة في الحقوق بین المستثمر المحلي و األجنبي و اال

االستقرار قي النظام الضر�بي كما تضمن هذا القانون إجراءات تتعلق بتقل�ص األجل األقصى 
،و في سنة APSIلدراسة ملفات االستثمار و نص كذلك على إنشاء وكالة ترق�ة و دعم االستثمارات

تم إنشاء وزارة مكلفة �قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تتكفل بتهیئة المح�ط المالئم  1994
الصادر في  22-95لترق�ة نشاط هذه المؤسسات.كما تم اعتماد قانون الخوصصة وفقا ألمر رقم

،وهذا ما زاد من وتیرة االستثمارات الخاصة و خصوصا التي تكون في شكل المؤسسات 1995أوت 
التي لقیت عدة تعقیدات  1993و لكن من أثار تطبیق نصوص قانون سنة  ،8و المتوسطة الصغیرة

�سبب الجمود،فالمماطالت البیروقراط�ة و المشاكل المرت�طة �التسییر العقاري الصناعي ساهمت في 
 عدم فعال�ة القانون الموضوع.
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سا�قة إال أن المؤشرات : على الرغم من المجهودات المبذولة خالل الفترات ال2001ابتداء من  -4
االقتصاد�ة كانت ال تزال تشیر إلى ت�ع�ة الجزائر لنظام المحروقات �شكل كلي و لهذه قررت الدولة 

 ترق�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ذلك من خالل:
 تحسین مناخ االستثمار و التأكید على أهم�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من خالل: •

 و�كون تحت وصا�ة رئ�س الحكومة. CNIلالستثمار إنشاء مجلس وطني-
 �الوكالة الوطن�ة لتطو�ر االستثمار APSIإحالل الوكالة الوطن�ة لترق�ة االستثمار-
اإلشارة ضمن برنامج الحكومة لفعال�ة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التشغیل و إمكان�ات -

 النمو و تواجد ثروات معتبرة لم یتم استغاللها �عد.
لترق�ة هذه المؤسسات الذي  2001د�سمبر  12الصادر في  01-18إصدار القانون التوجیهي رقم •

اهتم بوضع تعر�ف دقیق للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تحدیده لتدابیر مساعدتها و دعم 
   ترقیتها. 

 مشاكلها : :ثان�ا
اجهها المشار�ع الصغیرة و : �شكل العقار أهم الحواجز التي �مكن أن تو مشكل العقار الصناعي -1

و هذا راجع إلى أن  9المتوسطة و یرجع هذا إلى عدة أس�اب منها مشكلة الحصول على مكان إلقامة مشروع
: 

في �عض البلدان النام�ة ال تتولى الحكومات عمل�ة إقامة مناطق صناع�ة تتالءم (تتوافق) مع  •
في تدبیر المكان المالئم إلقامة احت�اجات المستثمر�ن،مما یجد هذا األخیر صعو�ة كبیرة 

مشروعه،ومنه فتدبیر المكان المالئم و الم�اني الالزمة عبئ كبیر ال �قع إال على عاتق المستثمر 
 نفسه .

فاجل ،ظهور البیروقراط�ة من طرف الجماعات المحل�ة و الهیئات التي تشرف على التسییر العقاري  •
ثمر�ن ال �حصلون على أراضي إلقامة مشار�عهم و منح األراضي طو�ل ممل یجعل الكثیر من المست

 قد تنتهي هذه الطل�ات �الرفض غیر المبرر.
األمر الذي یؤدي إلى تمدیدات أو ،غ�اب التنسیق بین مختلف المؤسسات في انجاز أشغال المنفعة •

 ، وتتدخل في هذا المیدان ثالث هیئات عموم�ة و هي:10تأخیرات معتبرة في انجاز المشار�ع 

 SONELGAZركة الوطن�ة للكهر�اء و الغاز الش -
 EPEALالماء الصالح للشرب و الماء الصناعي  -
 PTTالبر�د و المواصالت  -
إن الحصول على مواد البناء من قبل الشركات العموم�ة أمر یخضع و یرت�ط �عدة إجراءات معقدة  •

هذه الممارسات ،القلة�اإلضافة إلى العجز المالحظ بهذا السوق الذي یتمیز �أنه سوق الحاجة أو 
 11ستؤدي في النها�ة إلى اللجوء اإلج�اري نحو السوق المواز�ة

إن الغ�اب الملحوظ لمكاتب الدراسات و التوج�ه االقتصادي و مشكل نقص المعلومات االقتصاد�ة :  -2
عل�ه مشكل  نقص المعلومات ف�ما یخص المح�ط الخارجي و االفتقار إلى الخبرة التنظ�م�ة و التسییر�ة،یترتب
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النقص الشدید في المعلومات مما یؤدي إلى عدم القدرة على اتخاذ قرارات االستثمار على أسس اقتصاد�ة 
رشیدة،كما یجعل أصحاب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة یتفاجئون �انخفاض و ارتفاع األسعار كما 

 وق.یتعرضون لنقص الخدمات أو �سقطون تحت س�طرة ال�ائعین و احتكارهم للس
إن توافر القدرات اإلدار�ة و التنظ�م�ة هي الحجر األساسي في نجاح أي  المشاكل اإلدار�ة و التنظ�م�ة : -3

اإلدارة الجزائر�ة  13مؤسسة،وٕاذا كان نشاط المؤسسة یتطلب االستجا�ة اإلدار�ة السر�عة تنفیذا أو تنظ�ما فان 
ر من مشار�ع االستثمار الجادة عطلت أو لم یوافق ال تزال بنفس روح الروتین الرسمي الممل،فهناك الكثی

 علیها في وقتها مما ض�ع على أصحابها و على االقتصاد الوطني فرصا اقتصاد�ة ال تعوض.
 ومن أهم هذه المشاكل هي:

كما أن الملك�ة الفرد�ة أو ،افتقاد صاحب المؤسسة الصغیرة أو المتوسطة عادة للكفاءة الالزمة •
ین األبناء و األقارب �صفة عاد�ة إلدارة المؤسسة .ومنه ممارسة الصالح�ات العائل�ة تستوجب تعی

 �شكل مركزي و �التالي تأثیر النمو السر�ع على المؤسسة.
إما لعدم معرفتهم �القواعد و األصول المحاسب�ة ،غ�اب الوعي المحاسبي لدى أصحاب هذه المؤسسة •

لى مكاتب محاسب�ة خارج�ة و بذلك ز�ادة أو لعدم خبرتهم في هذا المجال مما یؤدي معظمهم إ
 النفقات.

إهمال أصحاب هذه المؤسسات �أسس التنظ�م �شكل عام و عل�ه خلق الكثیر من المشاكل مثل:عدم  •
 القدرة على الفصل بین الملك�ة و اإلدارة و عدم الر�ط بین السلطة و المسؤولین.

م و غ�اب اللوائح و المنظمة لسیر عدم وجود تنظ�م واضح لألقسام �حدد االختصاصات و المها •
  14العمل داخل المؤسسة

عدم اتساق القرارات �سبب نقص القدرة و المهارة اإلدار�ة للمدیر المالك الغیر المحترف و تدخله في  •
 كافة شؤون المؤسسة.

تعدد مراكز اتخاذ القرار و اآلجال الطو�لة لمعالجة المسائل المتعلقة �المستثمر�ن الخواص و  •
و عل�ه یتضح أن نمط اإلدارة في هذه ،تعاملین االقتصادیین،�اإلضافة إلى الرشوة السائدةالم

المؤسسات یختلف تماما عن أنماط اإلدارة الحدیثة التي تأخذ �مفاه�م التخصص التوظ�في و تقس�م 
 طورة.العمل و تعو�ض السلطات الالمركز�ة في اتخاذ القرارات و غیرها من نظم اإلدارة العلم�ة المت

إن أسلوب التكنولوج�ا التقلید�ة �عد من ابرز خصائص المؤسسات  مشاكل المنافسة و التكنولوج�ا:-4
الصغیرة و المتوسطة في البلدان النام�ة و �عود السبب إلى عدم و جود متخصصین ذوي مؤهالت عال�ة 

حل�ة تمیز حكومي في ال�حث و التطو�ر،�اإلضافة إلى ذلك قد تواجه في حصولها على الخدمات الم
أو تحصل على خدمات محل�ة منخفضة الجودة و ردیئة النوع مما یؤثر على ،لصالح المؤسسات الكبیرة

األمر الذي �عرضها للمنافسة القاتلة من جانب هذه المؤسسات .إن العراقیل المرت�طة ،جودة اإلنتاج
تغیرات التي تحدث في البیئة �المنافسة تمس كل جوانبها قد یرجع هذا إلى عدم فهم و است�عاب ال

،آو عدم قدرتها على التغلب على التكالیف المنخفضة 15المح�طة �المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
 للمنافسة األكثر كفاءة التي تنشط في نفس المجال.
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�شكل عائق كبیر على المؤسسات الصغیرة و  16: إن الثقل الضر�بيمشكل الج�ا�ة الضر�ب�ة -5
فاقتطاع الرسوم و الضرائب المط�قة على ،جودة،و یتسبب في نقص إنشاء مؤسسات جدیدةالمتوسطة المو 

أنشطة هذه المؤسسات و ارتفاع الضغط الج�ائي كان من نتائجه توقف عدة مشروعات إنتاج�ة عن 
النشاط و �التالي فقدان العدید من مناصب الشغل،�اإلضافة إلى الحوافز الضر�ب�ة التي تخدم الهیئات 

بیرة لغرض تشج�ع التنم�ة الصناع�ة ما قد یخلق أنشطة مواز�ة التي تؤدي �المؤسسات الصغیرة و الك
المتوسطة إلى التهرب الضر�بي،إلى جانب و جود األحكام الجمرك�ة تتمیز �كثرتها و عدم قدرة اإلدارة 

 الجمرك�ة على التكیف مع هذه القوانین.
�ة المدر�ة من المشاكل األساس�ة التي ال �مكن لهذه �عتبر مشكل العمالة الفنمشكل العمالة: -6

 المؤسسات تجاوزها،و�رجع ذلك لعدة أس�اب أهمها:
 عدم مالئمة نظم التدر�ب و التعل�م لمتطل�ات التنم�ة في قطاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة. •
مزا�ا أفضل و  تفضیل العمالة الماهرة العمل في المؤسسات الكبیرة لقدرتها على دفع أجور أعلى و •

فرص اكبر و هذا ما قد یدفع صاحب المؤسسة الصغیرة و المتوسطة إلى تشغیل عمال �فتقرون 
و �مكن �مجرد إتقانه للعمل االتجاه إلى مؤسسات كبرى و ،للكفاءة و المهارة و تدر�بهم أثناء العمل

كفاءة و تحمل  على ذلك فهذه المؤسسات مضطرة إلى توظیف عمالة جدیدة �استمرار اقل خبرة و
أع�اء تدر�بهم �اإلضافة إلى دفع أجور مرتفعة ل�عض التخصصات النادرة لضمان �قائها في 

 .17العمل
من أهم العق�ات التي تعرقل نشاط هذه المؤسسات ضعف القدرة على التمو�ل مشكل التمو�ل:  -7

حاجاتها التمو�ل�ة،ومع اشتداد و�رجع ذلك إلى أنها تنشا برؤوس أموال محدودة ال تكفي للوفاء � 18الذاتي
الحاجة إلى المال اضطرت للجوء إلى التمو�ل الخارجي عن طر�ق القروض البنك�ة للحصول على أموال 
تحتاجها على عكس المؤسسات العموم�ة التي تتلقى الدعم من الدولة و قد أثرت تلك القروض البنك�ة 

 ل في:على المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تأثیرا سلب�ا تمث
ساهمت طب�عة السلف�ات من البنوك في تضخم حجم الدیون �سبب سعر الفائدة الناتج  تضخم االستدانة:

 من القروض الذي �كون �فوائد مماثلة لتلك التي تدفعها المؤسسات التنافس�ة قد تعرضها لمخاطرة أكبر.
ة المانحة للقرض من شروط تخضع هذه المؤسسات عادة لما تمل�ه علیها الجه الت�ع�ة للنظام البنكي:

 حتى تقبل هذه الجهة طل�ات منح القرض و قد �شكل مخاطرة على سیر تلك المؤسسة و مستقبلها.
�فضل توا�ع القروض التي كان من الممكن أن تتزاید إذا تمت تغط�ة هذه الحاجات  هبوط القدرة المال�ة:

 من خالل المساهمین األصلیین.
إذا ما وضعت المؤسسات المال�ة المتخصصة الشروط الصع�ة لتوفیر األموال وتتزاید حدة مشكلة التمو�ل 

الالزمة من حیث شروط االقتراض و طلب الضمانات عین�ة ذات ق�مة نادرا ما تتوفر لدى المؤسسات 
الصغیرة و المتوسطة و تفضیلها لتمو�ل أنشطة (تصدیر/استیراد) بدل من توظیف األنشطة التجار�ة 

�اب م�كانیزمات تغط�ة المخاطر المرت�طة �القروض الممنوحة للمؤسسات و هذا ما قد �اإلضافة إلى غ
یؤدي المستثمر�ن الصغار للجوء إلى السوق الغیر الرسمي لالقتراض منها �أسعار فائدة مرتفعة جدا،أما 
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 ف�ما یخص الجزائر فهي تعاني من صعو�ات مال�ة التي تقف كعائق أمام إنشاء أو توز�ع المؤسسات
الصغیرة و المتوسطة نظرا لعدم توفر آل�ة ائتمان�ة قادرة على تلب�ة متطل�اتها.و �مكن أن نستعرض �عض 

 19المشاكل األساس�ة التي تواجهها في مجال التمو�ل وهي :
 شروط الحصول على القرض لدى المؤسسات البنك�ة لتغط�ة حاجات االستثمار  •
 قرار منح القرض على مستوى العاصمة طر�قة التنظ�م البنكي الذي یتمیز �مركز�ة •
 غ�اب البنوك المتخصصة في عمل�ات االستثمار •
 االختالل اله�كلي لتسییر الدیون الضخمة للقطاع االقتصادي •

ثقل إجراءات معالجة ملفات القروض و مدة معالجتها �طیئة و طو�لة،و عل�ه فهي مجبرة على  •
یر أن البنوك تبتعد عن ز�ائنها في كثیر من غ،اللجوء إلى البنوك �سبب نقص مواردها المال�ة

األح�ان �سبب هشاشة هذه المؤسسات،وأص�حت هذه الوضع�ة ال تطاق �النس�ة للمؤسسات ذات 
 نسب النمو العالي التي أص�حت ملزمة على التخف�ض من استثماراتها.

 : و تضم هذه المشكالت ما یلي:المشكالت التسو�ق�ة -8
�اإلضافة إلى عدم وجود ،تسو�ق�ة و نقص المعلومات عن الظروف السوق�ةعدم االهتمام �ال�حوث ال •

 منشات متخصصة لتسو�ق منتجات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة.
نقص في االشتراك في المعارض الوطن�ة و الدول�ة نتیجة النظرة السلب�ة حول أهم�ة هذه المعارض  •

 و عدم وجود فائدة من المشاركة فیها.
رائ�ة للمستهلكین نتیجة انخفاض الدخول مما یؤدي إلى انخفاض اإلیرادات الب�ع�ة �سبب ضعف القوة الش

صغر الكم�ات المطلو�ة �اإلضافة إلى المنافسة القو�ة التي تتعرض لها من جانب المشروعات الكبیرة و 
     20مؤسسات التجارة الخارج�ة التي تستورد منتجات مماثلة

          
 :قتصاد�ة للمؤسسات الصغیرة في الجزائر ا األهم�ة اال:ثالث

 1- :مساهمتها في التشغیل  
تلعب المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دورا مهما في امتصاص الید العاملة الموجودة في السوق وذلك لما 
تتمیز �ه من خصائص تساعد على استعاب مختلف التخصصات والفئات من الید العاملة وهذا ما نوضحه 
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أن عدد المناصب المستحدثة في  إطار إنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  اعاله نالحظ الجدول من 
إلى  2007منصب سنة  2618054حیت أنتقل من  2016-2007عرف تطورا ملحوظا خالل الفترة 

، هذا وقد قدر العدد منصب3602515 �متوسط سنو�ي �قدر �حوالي  2016منصب سنة  5028612
 – 2016إلى غا�ة 2007اإلجمالي للمناصب المستحدثة خالل طول الفترة 

 مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات: 2

�عتبر قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من اهم وأبرز القطاعات المه�منة على النشاطات 
القتصاد�ة، ومن اهم القطاعات المساهمة في الناتج الداخلي الخام، إذا ما استثنینا ط�عا قطاع المحروقات، ا

 الخام حسب الشكل التالي: حیث �مكن عرض مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الناتج الداخلي
 

 الخام  في الناتج الداخلي ): مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة05الشكل رقم (

 
من خالل الشكل نالحظ ان معدالت مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخام 
خارج قطاع المحروقات في تزاید مستمر، وهذا ما یؤكد على ان للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة قدرة فعالة 

 ا ما حظیت �االهتمام والرعا�ة من قبل الدولة.وقو�ة في النمو والتنم�ة االقتصاد�ة إذ
 مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الصادرات خارج قطاع المحروقات: -3

 %2.93في الجزائر استطاعت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة اختراق االسواق الدول�ة حیث بلغت نس�ة 
 لشكل التالي یوضح ذلك.وا أمر�كيدوالر  ملیون  2015من حجم الصادرات �ق�مة بلغت 
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 دوالر مل�ار المحروقات خارج م ص م ):صادرات06الشكل رقم (

 المصدر: نشر�ة المعلومات اإلحصائ�ة بتصرف.
 
 مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الواردات: -4

ع السلع الغذائ�ة وهذا ما�مكن تعرف مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الواردات في قطا
 توض�حه في الجدل التالي:

 ):مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الواردات:08جدول رقم (
 الوحدة ملیون دوالر امر�كي

مجموع 
 المنتجات

2004 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 8224 9314 11005 9580 9022 9850 6027 3597 السلع الغذائ�ة

لع الخاصة الس
 �اإلنتاج�ة

4602 12295 13632 17423 17395 17622 15881 14333 

 15895 17709 19619 16687 13934 16437 15903 7312 سلع التجهیزات

سلع 
االستهالك 

 غیر الغذائ�ة

2797 5987 7328 9997 11199 10334 8597 8275 

 46727 51501 58580 54852 50376 47247 40212 18308 المجموع
 : نشر�ة المعلومات االحصائ�ة للوزارة.المصدر
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من خالل الجدول اعاله یتجلى ان هذا النوع من المؤسسات �ساهم �صفة فعالة في ز�ادة الواردات إال 
 إیراداتوهذا راجع للس�اسة العموم�ة المت�عة نتیجة انخفاض  األخیرتینانه عرف انخفاض في السنتین 

 المحروقات.
 

 الخاتمـة: 
األخیر نقول، إن الوضع الذي تع�شه جل مؤسساتنا والصغیرة والمتوسطة منها على الخصوص ل�س وفي 

واقعا حتم�ا بل نعتقد أنه أمرا ظرف�ا بإمكانها تجاوزه بتك�فها وتأقلمها مع المتغیرات السر�عة والمتتال�ة 
 لمح�طها؛ ولذلك نوصي �المختصر المفید �ضرورة:

 ل مؤسساتنا للتأقلم من جهة؛ـ تبني إستراتیج�ة شاملة تؤه
 ـ تطو�ر المح�ط وتك�فه مع المتطل�ات الجدیدة من جهة ثان�ة،

 وتعتمد هذه اإلستراتیج�ة على:
 . إرساء أسلوب التقاول من ال�اطن

 . تدع�م المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �مختلف اإلمكان�ات الماد�ة والمال�ة والتشر�ع�ة..
 وتطو�ر المنافسة... مستغلة في ذلك كل اإلمكان�ات المتوفرة،. ترق�ة الخدمات التكنولوج�ة 

. ومن الجانب الملح للسلطات العموم�ة معالجة العراقیل الموجودة المرت�طة �الوضع األمني واإلستقرار 
المؤسساتي والس�اسي والواقع البیروقراطي إلداراتنا ووضع مختلف اآلل�ات الممكنة للتصح�ح تجسیدا لهذه 

 یج�ة.اإلسترات
 

ونشیر مؤكدین أن التراجع أو حتى الت�اطؤ في إصالح هذا الوضع سیؤدي حتما إلى إنتكاسات كبیرة ال �مكن 
التحكم فیها ز�ادة إلى خسارة التضح�ات التي تم قبولها �صعو�ة من طرف المجموعة الوطن�ة؛ و�هذا التصور 

تستط�ع أداء وظائفها �صورة إقتصاد�ة نعتقد أن مؤسساتنا �شكل عام والصغیرة والمتوسطة �شكل خاص س
سل�مة وتتجه �التالي نحو بناء قدراتها التنافس�ة �ما �مكنها من ضمان إستمرار�تها و�قائها في هذا المح�ط 

 المتغیر، مع أننا نقر أن هذا الرهان صعب إال أنه ل�س مستح�ال.   
 

 :واال�حاالت  المراجع
1- SELLAMI AMARA, Petit et moyenne entreprise et développement économique, édition sned, 
Alger, 1985, p27. 

إ�مان مرعي، المشروعات الصغیرة والتنم�ة التجارب الدول�ة لمقارنة والحالة المصر�ة، مركز الدراسات  -2 
 .19، ص2005والس�اسات اإلستراتیج�ة قیلون 

 الملتقى الجزائر�ة، للمؤسسة التنافس�ة القدرة لدعم ج�ةإستراتی كمدخل التكنولوجي التجدید، حسین رح�م -3 
  29،30/10/2002 �سكرة، جامعة المح�ط، وتحوالت االقتصاد�ة المؤسسات تنافس�ة حول الدولي

4 - Jaque Roger, Machait, ressir nos PME, edDuned. Paris, 1991, P27. 
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لدعم القدرة التنافس�ة للمؤسسة الجزائر�ة، الملتقى رح�م حسین التجدید، التكنولوجي كمدخل إستراتیج�ة  - 5
  .29،30/10/2002الدولي حول تنافس�ة المؤسسات االقتصاد�ة  وتحوالت المح�ط، جامعة �سكرة، 

دراجي كر�مو، المؤسسات ص وم الواقع، التجارب والمستقبل في ظل التحوالت االقتصاد�ة العالمي، -
     ئر، جامعة الجزا2012أطروحة دكتوراه، 

ع�اشي كمال،دراسة لواقع االستثمارات الخاصة الصناع�ة �الجزائر و اتجاهاتها في ظل اإلصالحات  -7
 .169،ص2006جوان14مجلة العلوم االجتماع�ة اإلنسان�ة،جامعة �اتنة،العدد،االقتصاد�ة الحال�ة

 .173ع�اشي كمال،مرجع سابق،ص -8
 .177ع�اشي كمال،مرجع سابق،ص-9

سالم عبد السالم هللا،اقتصاد�ات الصناعات الصغیرة و دورها في تحقیق التصن�ع و فوت عبد ال-10
  65،ص1993التنم�ة،دار النهضة العر��ة،القاهرة،

الصادر عن وزارة الداخل�ة و الجماعات 1994أفر�ل22المؤرخ في 104الجر�دة الرسم�ة،المنشوررقم-11
 . 21،ص62المحل�ة،العدد

ملتقى دولي حول متطل�ات ،،دور حضانات المؤسسات الصغیرة و المتوسطةقاسم كر�م،مر�زق عدمان-12 
 . 547،الجزائر،ص2006افر�ل18-17تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،

الملتقى الوطني األول حول المؤسسات ،ش�ا�ك �سعدان،معوقات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة -13
 .67ص2002افر�ل 9-8الصغیرة و المتوسطة،االغواط،

لخلف عثمان،واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و سبل دعمها و تنمیتها،أطروحة مقدمة لنیل  - 14
 67،ص2004دكتوراه دولة،الجزائر،

لیلى اوالشي،التمو�ل المصرفي للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة،مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -15
 .63،�سكرة،ص2005الماجستیر،

 516د هللا بلوناس،مرجع سابق،صعبد الرحمان بن عنتر،عب - 1
الدورة ،عبد هللا بلوناس،مشكالت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و أسالیب تطو�ر قدرتها التنافس�ة -17

 .19،ص2003التدر�ب�ة حول تمو�ل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،سطیف،أكتو�ر 
18 -FILAN LOUIS JACQUES،management des PME :de la création a la croissance, édition 

Pearson éducation, Québec,2007،p170. 

رسالة ماج�ستار،معهد ،قو�قع ناد�ة،إنشاء و تطو�ر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الدول النام�ة -19
 40،ص2007العلوم االقتصاد�ة جامعة الجزائر،

 .68لخلف عثمان،مرجع سابق،ص -20
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 حالة الجزائر  –لمتوسطة في تحقیق التنم�ة المستدامة واقع مساهمة المقاولة الصغیرة وا
 

 جامعة البو�رة  أستاذ محاضر أ أوكیل را�ح
 

 :مقدمــــة
من  للرفع والجهود اإلمكان�ات تكر�س كل إلى سبق ف�ما مختلف دول العالم ومن بینها الجزائر لقد سعت

والمتوسطة  الصغیرةقاوالت الم ف�ه �ما صالخا للقطاع الس�اق ذات في مهتمة غیر العموم�ة المؤسسات مستوى 
إطار  ترق�ة تسعى إلى ما، نوعا صع�ة اقتصاد�ة ظروف من تشهده ما ضل وفي أنها إال تعامالته، ومختلف
من خالل التحلي �صفة المواطنة  الخاص خاصة القطاع  ترق�ة وثقافة روح لتكر�س مالئم وتنظ�مي تشر�عي

 المستدامة .و�ساهم في تحقیق التنم�ة  مما یدفع لمتوسطة المقاولة الصغیرة واالتي تكتسبها 
 :التال�ة اإلشكال�ة طرح خالل من المداخلة موضوع معالجة �مكن سبق ما خالل من

 ؟وما هي  عوائق نجاحها  الصغیرة والمتوسطة في تحقیق التنم�ة المستدامة قاوالتكیف تساهم الم
 ث إلى المحاور  التال�ة:وقصد اإللمام أكثر �الموضوع تم تقس�م ال�ح 

 الجزائر�ة. والمتوسطة الصغیرة المقاولة حول أساس�ة مفاه�م :األول المحور         

 .المستدامة التنم�ة  ماه�ة: الثاني المحور         
 واقع المقاوالت الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ة في تحقیق التنم�ة المستدامة. الثالث: المحور         

 
 الجزائر�ة. والمتوسطة الصغیرة المقاولة حول أساس�ة مفاه�م :األول المحور 

في اآلونة األخیرة تلقى اهتماما عالم�ا نظرا لما تقدمه من  الصغیرة والمتوسطة قاوالتأص�حت الم 
فرص عمل وتحسین الدخل والمساهمة في الناتج المحلي الخام...الخ. حیث سعت العدید من الجهات 

 لحكوم�ة والقطاع الخاص إلى توفیر البن�ة التحت�ة لها كي تنمو وتزدهر.الحكوم�ة وغیر ا
   الصغیرة والمتوسطةقاوالت أوال: مفهوم الم

الصغیرة والمتوسطة إن یختلف من دولة أخرى سواء كانت متقدمة أو نام�ة، كما انه قاوالت تعر�ف الم
و الظروف االقتصاد�ة داخل كل أع الدول، وذلك حسب اختالف الموق هذهیختلف داخل كل مجموعة من 

الصغیرة في أمر�كا قد تكون كبیرة في دولة ال تزال  قاولةدولة، وكذا اختالف مراحل التنم�ة التي تمر بها، فالم
الصغیرة والمتوسطة إال أنها  قاوالتفي المراحل األولى للنمو والتقدم، وعلى الرغم من االختالف في تعر�ف الم

خصائص والمیزات التي تجعل منها وسیلة مهمة للمساهمة في تنم�ة اقتصاد�ات معظم تتمتع �مجموعة من ال
الدول، واكتسابها لهاته الخصائص تجعل منها تلعب دورا مهما وهاما في اقتصاد�ات العدید من الدول 

  .على تولید اإلنتاج والدخل وز�ادة فرص العمل  المتقدمة والنام�ة من خالل قدرتها 
الصغیرة والمتوسطة  دقیق للمقاولة : صعو�ة تحدید مفهوم الصغیرة والمتوسطة قاوالتتعر�ف الم -أ

  1أدى ب�عض ال�احثین إلى التركیز على عدة معاییر لتعر�فها، حیث قسمت تلك المعاییر إلى:
 : وتشمل عدد العاملین، رأس المال، حجم اإلنتاج درجة االنتشار، حجم االستهالك السنوي معاییر كم�ة -
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 وتشمل المع�ار القانوني، المع�ار التنظ�مي، مع�ار االستقالل�ة، مع�ار حصة السوق معاییر نوع�ة:   -
 :وسوف نتعرض ألهم المعاییر فقط من خالل النقاط التال�ة 

الصغیرة  قاوالتالم : �عتبر هذا المع�ار من بین أكثر المعاییر شیوعا للتفرقة بینمع�ار عدد العاملین -
را لسهولة ق�امه عند ق�اس الحجم. ولكن على الرغم من ذلك ال یوجد اتفاق عام حول عدد العاملین والكبیرة نظ

عمال وكحد  50و  9الصغیرة والذي یختلف من دولة إلى أخرى، حیث یتراوح هذا العدد بین  قاوالت�الم
وح الحد األقصى لعدد عامل. ولكن في الدول المتقدمة كال�ا�ان وأمر�كا وانجلترا یترا 100و 50أقصى بین 

عامل، بینما �قل هذا العدد في الدول النام�ة كالهند  499و  200الصغیرة بین  قاوالتالعاملین في الم
 ومصر.

فعلى مستوى �عض  : یختلف هذا المع�ار من دولة ألخرى ومن قطاع إنتاجي إلى آخرمع�ار رأس المال
حجم رأس مال المؤسسة الصغیرة والمتوسطة یتراوح  -اكستانالفلبین، الهند، كور�ا الجنو��ة، �-الدول اآلسیو�ة

ألف دوالر. وفي �عض  700ألف دوالر، أما في �عض الدول المتقدمة ف�صل إلى  200إلى  35ما بین 
الدول األخرى تكتفي �مع�ار فرنسا وال�ا�ان یجمعان بینّ  نما تجمع بین عدة معاییر، فعلى سبیل المثال أن 

صغیرة ومتوسطة عندما یبلغ عدد عمالها  قاولةمالة ورأس المال معا، ففي فرنسا تعتبر المواحد أو مع�ار الع
ملیون فرنك أو ما �عادلها من أورو. أما في ال�ا�ان فتعتبر  5عامل ورأسمالها المستثمر أقل من  500أقل من 

 50لمستثمر أقل من عامل ورأسمالها ا 300صغیرة أو متوسطة عندما �كون عدد عمالها أقل من  قاولةالم
 ملیون ین �ا�اني
األفراد والمؤسسات العائل�ة  الصغیرة والمتوسطة شركات المقاوالت: وفقا لهذا المع�ار تشمل المع�ار القانوني

والتضامن�ة وشركات التوص�ة ال�س�طة �األسهم والمحاصة وشركات المهن الصغیرة اإلنتاج�ة والحرف�ة 
والفواكه والحبوب والمنتجات الخشب�ة واألثاث والمنتجات �أنواعها  وصناعات منتجات األل�ان والخضر

والمحالت التجار�ة والمطا�ع واألسواق المركز�ة والمزارع ومكاتب الس�احة والسفر�ات والشحن �اإلضافة إلى 
 .ورشات الص�انة واإلصالح وكذا أعمال العمارة والبناء

أو خاصیتین من  صغیر ة ومتوسطة إذا اتصفت بخاص�ة�مكن تصنیف المؤسسة إلى  المع�ار التنظ�مي:  
 2 :الخصائص التال�ة 

 الجمع بین الملك�ة واإلدارة -
 .قلة مالكي رأس المال -
 .محددة خدمة وأ سلعة في وتّركزه اإلنتاج نطاق ضیق -
 .نتاج�ةصغر حجم الطاقة اإل -
 .المحل�ة إلى حد كبیر -
 أو متوسطة المؤسسة تعتبر االستقالل�ة مع�ار للتمو�ل المحل�ة المصادر على كبیر و�شكل االعتماد -

 %. 50 بنس�ة مال�ا مستقلة األقل على كانت إذا صغیرة
 : المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مؤسسات تنافس�ة ول�ست احتكار�ة و�التالي فإنمع�ار الحصة السوق�ة  

 .حصتها في السوق محدودة
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 3مرت بثالث مراحل: ومح�طها االقتصادي: ثان�ا: تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة �الجزائر

اعتماد الجزائر غداة االستقالل النظام االشتراكي الذي �قوم على تحكم : )1982-1963المرحلة األولى ( -
الدولة في القوى االقتصاد�ة للتنم�ة وٕاعطاء األولو�ة للقطاع العام على الخاص أدى إلى تهم�ش دور قطاع 

PME-PMI  الخاص محدودا على هامش المخططات الوطن�ةو�قي تطور القطاع. 
حظي القطاع الخاص ألول مرة �عد صدور قانون االستثمار لسنة  ):1988-1982المرحلة الثان�ة( -

بدور في تحقیق أهداف التنم�ة الوطن�ة إال أنه لم �شجع على إنشاء مؤسسات صغیرة ومتوسطة �سبب  1982
  .�ه جزء من االدخار الخاص نحو نفقات غیر منتجة أو مضار��ةتحدید سقف االستثمارات مما أدى إلى توج

�سبب النتائج السلب�ة المسجلة على مستوى مختلف القطاعات ): 1988المرحلة الثالثة (انطالقا من سنة  -
 دفعت إلى تبني اقتصاد السوق كخ�ار بدیل. ومن أجل ذلك : 

دأ حر�ة االستثمار األجنبي وتشج�ع كل أشكال مكرسا مب 1990أفر�ل  14صدر قانون النقد والقرض في  -
 الشراكة؛

لتعز�ز إرادة تحر�ر االقتصاد والذي نص على المساواة  1993-10-05صدر قانون ترق�ة االستثمار في  -
إنشاء وكالة لدعم االستثمارات ،بین المستثمر�ن الوطنیین واألجانب أمام القانون، الحق في االستثمار �حر�ة

 )؛APSIومتا�عتها (
الخاص بتطو�ر االستثمار والقانون التوجیهي لترق�ة المؤسسات  2001في سنة  03-01صدر األمر رقم  -

والذي یهدف إلى تحسین المح�ط الخاص �المؤسسات الصغیرة  2001-12-12الصغیرة والمتوسطة في 
 .والمتوسطة

 4ثالثا: أهداف وخصائص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة:
 :الصغیرة والمتوسطةأهداف المؤسسات  .1
 یرمي إنشاء مؤسسة صغیرة أو متوسطة إلى تحقیق عدة أهداف نذكر منها:     

ترق�ة روح الم�ادرة الفرد�ة و الجماع�ة، �استخدام أنشطة اقتصاد�ة سلع�ة أو خدم�ة لم تكن موجودة من  -
 قبل، و كذا إح�اء أنشطة تم التخلي عنها ألي سبب كان.

�صورة م�اشرة و هذا لمستحدثي المؤسسات، أو �صورة غیر م�اشرة عن استحداث فرص عمل جدیدة  -
طر�ق استخدامهم ألشخاص آخر�ن، ومن خالل االستحداث لغرض العمل �مكن أن تتحقق االستجا�ة 

 السر�عة للمطالب االجتماع�ة في مجال الشغل.
ة، أو �فعل تقل�ص إعادة إدماج المسرحین من مناصب عملهم جراء اإلفالس ل�عض المؤسسات العموم� -

حجم العمالة فیها جراء إعادة اله�كلة أو الخوصصة و هو ما یدعم إمكان�ة تعو�ض �عض األنشطة 
 المفقودة.

استعادة كل حلقات اإلنتاج غیر المر�حة و غیر الهامة التي تخلصت منها المؤسسات الكبرى من أجل  -
أجر�ت على مؤسسة عموم�ة اقتصاد�ة في  إعادة تركیز طاقاتها على النشاط األصلي، و قد بینت دراسة

 مؤسسة صغیرة. 15قطاع اإلنجاز و األشغال الكبرى أنه �مكن عن طر�ق التخلي و االستعادة إنشاء 
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�مكن أن تشكل أداة فعالة لتوطین األنشطة في المناطق النائ�ة، مما یجعلها أداة هامة لترق�ة و تثمین  -
 و التكامل بین المناطق. الثروة المحل�ة، و إحدى وسائل االندماج

�مكن أن تكون حلقة وصل في النسیج االقتصادي من خالل مجمل العالقات التي تر�طها ب�اقي  -
 المؤسسات المح�طة و المتفاعلة معها و التي تشترك في استخدام نفس المدخالت.

لقدرة المال�ة و تمكین فئات عدیدة من المجتمع تمتلك األفكار االستثمار�ة الجیدة و لكنها ال تملك ا -
 اإلدار�ة على تحو�ل هذه األفكار إلى مشار�ع واقع�ة.

تشكل إحدى مصادر الدخل �النس�ة لمستحدثیها و مستخدمیها، كما تشكل مصدرا إضاف�ا لتنم�ة العائد  -
 المالي للدولة من خالل االقتطاعات و الضرائب المختلفة.

 ائلي.تشكل إحدى وسائل اإلدماج للقطاع غیر المنظم و الع -
-  

 را�عا: خصائص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة: 
للمؤسسات الصغیرة المتوسطة من الخصائص ما یؤهلها لتحقیق األهداف سالفة الذكر، و التي �مكن    

 تلخ�صها ف�ما یلي:
صغر الحجم و قلة التخصص في العمل، مما �ساعد على المرونة و التكیف مع األوضاع االقتصاد�ة  -

 وطن�ة، و�نمكن أن تكون دول�ة في ضل العولمة و التفتح االقتصادي العالمي.المحل�ة و ال
الضآلة النسب�ة لرأسمال هذه المؤسسات مما �سهل عمل�ة التمو�ل خصوصا إذا كان المستحدث أو  -

 المستحدثین �متلكون نصی�ا من رأس المال �صورته العین�ة أو النقد�ة.
صغر الحجم  عموما و قلة التخصص و ضآلة رأس المال  سرعة االستجا�ة لحاج�ات السوق، ذلك أن -

كلها عوامل تسمح بتغیر درجة و مستوى النشاط أو طب�عته، على اعت�ار أنه س�كون أقل كلفة �كثیر مما 
 لو تعلق األمر �مؤسسة كبرى.

ج و قدرة هذه المؤسسات على االستجا�ة للخصوص�ات المحل�ة والجهو�ة، ت�عا لدرجة وفرة عناصر اإلنتا -
 مستوى القاعدة اله�كل�ة.

دقة اإلنتاج و التخصص مما �ساعد على اكتساب الخبرة و االستفادة من نتائج ال�حث العلمي مما �ساعد  -
 على رفع مستوى اإلنتاج�ة و من خاللها تخف�ض كلفة اإلنتاج.

ف �سرعة مع سرعة اإلعالم و سهولة انتشار المعلومة داخل هذا النوع من المؤسسات �مكنها من التكی -
 األوضاع االقتصاد�ة و االجتماع�ة.

 
 المستدامة التنم�ة ماه�ة: الثاني المحور

 أوال: تعر�ف التنم�ة المستدامة:

 1992 حسب المكتب اإلحصائي لألمم المتحدة فقد عرف التنم�ة المستدامة في كتا�ه الصادر عام
سوف �سمح �الحفاظ على رأس المال الصناعي "�أنها تعني عدم توسع األنشطة االقتصاد�ة إال �القدر الذي 

انعقد في ر�و دیجانیرو �البراز�ل مؤتمر األمم  1992 ، وفي عام" والطب�عي، دون استبدال أي من هما �األخر
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المتحدة للبیئة والتنم�ة والذي عرف �قمة األرض، قد توصل المؤتمر إلى خمس اتفاق�ات كان أبرزها األجندة 
21.  

للتحرك من أجل تحقیق التنم�ة المستدامة وتتكون من أكثر من مئة منطقة عمل وهي خطة عالم�ة 
 21 وكانت أجندة. تمتد من التجارة والبیئة مرورا �الزراعة واقتالع الغا�ات، إلى نقل التكنولوج�ا و�ناء القدرات

نساني وقضا�ا �مثا�ة خطة عمل القرن الحادي والعشر�ن، إذ أشارت إلى أن هناك ارت�اطا ببن النشاط اإل
البیئة وأن القضا�ا العالم�ة تتطلب س�اسات محل�ة، كما أكدت أن ال�شر �عتمدون على األرض من أجل 

 .استمرار ح�اتهم، ولذلك فهناك حاجة ماسة إلى مشاركة المواطنین في التخط�ط لتطو�ر مجتمعاتهم
 (rio+10)مة في جوهانسبورغ�عد مضي عقد على مؤتمر ر�و، انعقد المؤتمر الدولي للتنم�ة المستدا

وقد ،2002سبتمبر 4أغسطس إلى  26 وذلك في الفترة من 21 لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تطبیق أجندة
صدر عن المؤتمر خطة عمل في المجاالت محددة مثل الم�اه والطاقة والسخونة العالم�ة والتنوع البیولوجي 

جارة والصحة ومساءلة الشركات الدول�ة، كما صدر عنه إعالن والموارد الطب�عة والقضا�ا المتعلقة �الت
 13.جوهانسبورغ �شأن التنم�ة المستدامة

مدیر حما�ة البیئة األمر�ك�ة على أنها: "تلك العمل�ة التي تقر  W.Ruckelshausوعرفها ول�مهاوس 
االقتصاد�ة والمحافظة �ضرورة تحقیق نمو اقتصادي یتالءم مع قدرات البیئة، وذلك من منطلق أن التنم�ة 

 ".على البیئة هما عمل�ات متكاملة ول�ست متناقضة
ومن هنا نستط�ع القول أن األصل في التنم�ة أنها تسعى لتحسین نوع�ة الح�اة، ولكن ل�س على 
حساب البیئة، أي أن التنم�ة المستدامة تسعى من خالل آل�اتها إلى تحقیق مجموعة من األهداف التي �مكن 

 :ف�ما یليتلخ�صها 
 للنمو، النوع�ة الجوانب على التركیز عبر المجاالت جم�ع في للسكان أفضل ح�اة نوع�ة تحقیق -

 .الكم�ة ول�س
 .وانسجام تكامل عالقة لتص�ح البیئة و�ین بینها العالقة وتطو�ر الطب�ع�ة، البیئة احترام -
 مناس�ة حلول ایجاد في لفاعلةا المشاركة على وحثهم القائمة، البیئ�ة �المشكالت السكان وعي تعز�ز -

 .مها
 كما جاء في المبدأ الثالث الذي تقرر في مؤتمر األمم المتحدة للبیئة والتنم�ة الذي انعقد في ر�ودیجانیرو

التنم�ة المستدامة �انها: "ضرورة إنجاز الحق في التنم�ة على نحو �كفل الوفاء �شكل منصف  1992
، كما أشار المبدأ الرا�ع الذي أقره المؤتمر إلى أنها: "14ج�ال الحال�ة والمقبلة�االحت�اجات اإلنمائ�ة والبیئ�ة لأل

"لكي تتحقق التنم�ة المستدامة ین�غي أن تمثل الحما�ة البیئ�ة جزءا ال یتجزأ من عمل�ة التنم�ة وال �مكن 
 ".التفكیر فیها �معزل عنها

 ثان�ا: أ�عاد التنم�ة المستدامة:
دامة الثالث مترا�طة ومتداخلة ومتكاملة، و�مكن التعامل مع هذه األ�عاد على إن أ�عاد التنم�ة المست

  . 14أنها منظومات فرع�ة لمنظومة التنم�ة المستدامة 
 .إال أن خطاب التنم�ة المستدامة السائد الیوم �ستند �شكل أكبر على ال�عد البیئي
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من خالل ز�ادة نصی�ه في السلع والخدمات و�راد منها تحسین الرفاه�ة لإلنسان التنم�ة االقتصاد�ة: .أ
 .الضرور�ة

وتركز على حما�ة وسالمة النظم اال�كولوج�ة وحسن التعامل مع الموارد الطب�ع�ة وتوظ�فها التنم�ة البیئ�ة: .ب
لصالح اإلنسان دون إحداث الخلل في البیئة المتضمنة لألرض والماء والهواء وما �كمن فیها من مصادر 

 .ي �قاء الح�اة ال�شر�ة والحیوان�ة والن�ات�ة. وٕادامتها وتحول دون استنزافها أو تلوثهاطب�ع�ة تسهم ف
وتشمل تنم�ة اإلنسان ال�شر�ة والعالقات الفرد�ة والجماع�ة والمؤسس�ة وما تسهم �ه التنم�ة االجتماع�ة: .ج

على النظم االقتصاد�ة من جهود تعاون�ة  أو تسب�ه من إشكال�ات أو تطرحه من احت�اجات ومطالب وضغوط 
 .والس�اس�ة واألمن�ة

 المحور الثالث: واقع المقاوالت الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ة في تحقیق التنم�ة المستدامة:
أضحت المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تعنى �أهم�ة متزایدة في جم�ع الدول حتى الدول الصناع�ة  

شغیلها لعدد أكبر من العمال وذلك لعددها المتزاید من سنة الكبرى نظیر مساهمتها في النمو االقتصادي، وت
ألخرى وسنحاول من خالل هذا المحور التطرق لواقع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر من جهة و 

 مجمل العوائق والتحدت التي تعاني منها لتحقیق لتنم�ة المستدامة من جهة أخرى 
 سطة في الجزائر:أوال: واقع المقاوالت الصغیرة والمتو 

أي منذ إبرام االتفاق مع ،1995بدأ االهتمام �قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر منذ  
صندوق النقد الدولي للشروع في برمج التصح�ح اله�كلي في ظل ذلك أعطت الدولة مجاال واسعا لدعم نمو 

ات الصغیرة والمتوسطة انطالقا من سنة وترق�ة هذه المؤسسات وسنورد في ذات الس�اق تطور عدد المؤسس
 2013إلى غا�ة سنة  2003

 2015-2003): تطور عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة خالل الفترة 01جدول (

 السنوات
عدد المؤسسات 

 الخاصة
عدد المؤسسات 

 الصناع�ة
عدد مؤسسات 
 الصناعة التقلید�ة

 المجموع

2003 207949 788 79850 288587 
2004 225449 778 86732 312959 
2005 245842 874 96072 342788 
2006 269806 739 106222 376767 
2007 293946 666 116347 41959 
2008 392013 626 126887 519526 
2009 455398 591 131505 587494 
2010 482892 557 135623 135623 
2011 511856 572 146881 659309 
2012 550511 557 160764 711832 
2013 601583 557 175676 777816 
2014 656949 542 194 562 852053 
2015 716895 532 217 142 934569 

من إعداد ال�احثین بناءا على نشرت المعلومات اإلحصائ�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة خالل الفترة المصدر: 
 http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique ،   ،2015إلى  2003الممتدة من 

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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تشكل أغلب�ة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر من المؤسسات الخاصة، حیث شهد عددها  
اإلجراءات أمام نشاطها من جهة وتطور ثقافة  وذلك �فعل تسهیل ،2000تطورا �الغ األهم�ة ابتداء من سنة 

المقاولة لدى خر�جي الجامعات من جهة أخرى . فهذه الز�ادة تفوق الضعف، حیث أن جم�ع اإلحصائ�ات 
- 2001المتوفرة تدل على أن أكثر من نصف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تم إنشائها ما بین 

و�روز اآلل�ات التي  2001سات الصغیرة والمتوسطة سنة وذلك �عد صدور القانون التوجیهي للمؤس،2007
وضعتها الدولة من أجل تسهیل إنشاء مثل هذه المؤسسات مدعمة �مكانیزمات فعالة وواقع�ة قابلة للتنفیذ 
ومك�فة مع المتغیرات االقتصاد�ة الجدیدة، ولعل من ابرز اآلل�ات الداعمة لها نذكر: صندوق ضمان 

ودعمت هذه اإلجراءات نشاء الوكالة  ،)CGCI PMEان قروض االستثمار (صندوق ضم،FGAR)القروض(
ف�النظر للجدول أعاله نالحظ أن عدد  . ) AND PMEالوطن�ة لتطو�ر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة   (

 777816عرف تطورا ملحوظا قدر بز�ادة إنشاء  2015المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عند بدا�ة سنة 
والعكس لنس�ة للمؤسسات العامة فعددها �سجل  261853�قدر بــــ  2003عددها سنة  مؤسسة �عدما كان

 خالل العشر�ة األولى من األلف�ة الثالثة وذلك نتیجة لعمل�ات الخوصصة 231انخفاضا �قدر بــــ
ل�شهد  2003سنة  79850لوحدات المتعثرة أما لنس�ة للمؤسسات التقلید�ة، فقد تم تسجیل ارتفاع �فوق 

 2015رتفاعا ملحوظا إلى غا�ة سنة ا
 2015-2003): منحنى تطور تعداد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجزائر�ة للفترة 03شكل رقم (

 
من إعداد ال�احث بناءا على نشرت المعلومات اإلحصائ�ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة خالل الفترة الممتدة من  المصدر:

تم االطالع عل�ه  http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique ،كترونيمن الموقع االل،2015إلى  2003
 . 29/12/2017بتار�خ 

http://www.mdipi.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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جع كما سبق نالحظ من المنحنى الب�اني ف�ما یخص المؤسسات العموم�ة انخفاض مستمرا وذلك را 
و�ینا للخوصصة، أما ف�ما یخص المؤسسات الخاصة ومؤسسات الصناعة التقلید�ة فهي في تزاید مستمر 

 15:نظیر عدة أس�اب نذكر منها 
 المؤسسات ظهور على شجع ما هذا واالتصال المعلومات ثورة �سبب الخدمات حجم ارتفاع •

 . الخدماتي الطا�ع ذات الصغیرة
  .والدول�ة المحل�ة األسواق في الحدیثة الخدمات مجال في االبتكارات ارتفاع •
 �عد خاصة العمل سوق  طل�ات كل تلب�ة على الدولة قدرة عدم إلى أدى ما هذا: السكاني النمو ز�ادة •

 السوق  اقتصاد نحو التوجه ز�ادة
  .العموم�ة المؤسسات خصخصة نحو الجزائر اتجاه �عد الخاصة األعمال نشاط ازدد •
  الدعم المانحة للتمو�لظهور آل�ات  •
 التمو�ل وخاصة المجاالت جم�ع في التسه�الت لها و�وفر عملها ینظم لها موحد قانون  وجود عدم •

  والتراخ�ص
:�الرغم من وجود تدخالت جر�ئة للسلطات الجزائر�ة في ثان�ا: تجر�ة الجزائر في مجال التنم�ة المستدامة

خاضعة لتقی�م النتائج المحرزة، وف�ما  ذكر �أنهـا غـیر منتظمـة وغـیر مجال التنم�ة المستدامة؛ إال أنه یجـب الـ
  16یلي نحاول ذكر أهم مجاالت التدخل:

 للشــرب الصــالح لمــاء التمو�ــل شــ�كات بهیــل عــادة الجار�ــة األشــغال تــرت�ط:المــائي التلــوث مجــال في .1
 وٕاعـادة نسـمة، ملیـون  2 سـكانها عـدد �فـوق  مـدن 10 ـلةه�ك إعـادة خالل من وهذا التطهیر، وشــ�كات

 الموارد وٕادارة تسییر لتحسین األورو��ة الدول مع الشراكة لم�ادرات إضافة للتصـف�ة، محطـة 24 ه�كـلة
 المائ�ة

 من أنواع اخت�ار: أهمها إجراءات عدة المجال هذا في لحكومة ا اتخذت: الجوي  التلوث مجال في.  .2
 الطاقة أو الكهر�ائ�ة للطاقة جدیدة مصدر إلى والتحول الملوثات، من ومخلفاتها هي خال�ة ون تك الوقود

 من الخالي البنز�ن وٕادخال وقودي كغازٍ  المم�َّع البترول غاز استخدام بتعم�م فبدأت الشمس�ة،
 المم�ع، البترول غاز إلى ُحِولت س�ارة 40000 حوالي م2009 سنة خالل �سجل حیث الرصاص،

 .اإلقل�م كافة عبر منتشرة محطة 160 ٕانجازو 
 نظام بتحدیث خاص برمج بتنفیذ القر�ب الوقت في س�شرع: والصناع�ة الحضر�ة النفا�ات مجال في .3

 اإلسالمي البنك طرف من ممنوح أمر�كي دوالر ملیون  26 ق�مته قرض �فضل النفا�ات وٕاخالء جمع
 حوالي كانت وٕان للقلق، ال�اعثة المشاكل أهم من ع�ةالصنا وال�قا�ا النفا�ات وضع�ة أن كما. للجزائر

 الوقت في معطلة معظمها أن إال للتلوث؛ مضادة أنظمة جهزت قد الصناع�ة الوحدات من %50
 الراهن

 التلوث لمكافحة الالزمة المعدات لشراء الحكومة سعت: الشاطئ�ة والمناطق ال�حر تلوث مجال في .4
 التلوث لمكافحة المغار�ي للبرنامج العالم�ة البیئة صندوق  تمو�ل �عد وهذا المخابر، وتجهیزات البترولي
  .المحروقات عن المترتب
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 تفضیل إلى الحالي الوقت في المنتهجة اإلستراتیج�ة تهدف: السهوب وحما�ة الغا�ات مجال في .5
 والعمل ،أخرى  جهة من البیئة أهم�ة ومراعاة جهة، من الفالحین طرف من المقبولة التقن�ة االخت�ارات

  .النجراف المعن�ة لألراضي أكبر أولو�ة وٕاعطاء السهوب من الهكتارات مالیین إلعادة المكثف
 للذاكرة سندا الخصوص، وجه على األثري  الثقافي التراث مثل: الثقافي التراث حما�ة مجال في .6

 التار�خي ثالترا ترم�م على الراهن الوقت في تعمل ورشات عدة فتح تم األغراض لهذه الجماع�ة،
 .وال�ة العمل�ة تخص حیث التار�خ�ة، للمكتس�ات االعت�ار وٕاعادة

 وعي أمام الطر�ق تمهد التي تلك هي الناجعة البیئ�ة الس�اسة إن: البیئي والتحس�س التر��ة مجال في .7
 الطور في البیئة حول دروس إدراج یتم حیث التعل�مي، لنظام اإل�كولوجي النظام تر�ط التي وهي ،بیئي

 إذاع�ة برامج أسست كما الثاني، للطور البیئ�ة التر��ة لمق�اس مدرسي كتاب وط�ع األول، التعل�مي
 مواض�ع ونشر معالجة في والخاصة العموم�ة المكتو�ة الصحافة تشاركها البیئة حول وتلفز�ون�ة
 .إ�كولوج�ة

 
  المستدامة التنم�ة لتحقیق والمتوسطة الصغیرة المؤسسات ودعم تطو�ر معوقات: ثالثا

على الرغم من أهم�ة ودور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في االقتصاد الوطني كما سبق و�ینا، إال أنها 
الزالت تواجه العدید من المعوقات التي تعترض طر�قه ا، وتعرقل مسیرا نحو التطور والتنم�ة المستدامة 

  :و�مكن حصر هذه المعوقات ف�ما یلي
 كبیرة �مجموعة والمتوسطة الصغیرة المؤسسات في االستثمار�ة لحركة متعلقةال الجهود كافة اصطدام •

  والتراخ�ص الوثائق من العدید تتطلب التي المعقدة البیروقراط�ة واإلجراءات اإلدار�ة العوائق من
 ضعف الخبرات اإلدار�ة  •
 لالستثمار المخصصة األراضي منح مدة طول •
 ضعف مشكلة - المحدودة المحل�ة األسواق مستوى  على - والمتوسطة الصغیرة المؤسسات تواجه •

 اإلیرادات ضعف إلى یؤدى مما الدخول مستو�ات انخفاض عن الناتجة للمستهلكین الشرائ�ة القوة
 17 نسب�ا رخ�صة سعار للب�ع المؤسسة واضطرار المطلو�ة الكم�ات صغر �سبب الب�ع�ة

 العاصمة، الجزائر مستوى  على والعمالء نوكالب بین المعامالت وتمركز القروض منح في المركز�ة •
 تأخر من تعاني الوطني، التراب عبر الموزعین للعمالء �النس�ة خاصة الملفات معالجة فإن ثم ومن
  .العاصمة إلى الملفات ونقل تنفیذ بتماطل عالقة له كبیر

 .كاإلعفاءات المؤسسة فیها تستفید التي لجوانب یتعلق ما في خاصة المال�ة المعلومات في نقص •
 .القروض منح عمل�ة تسییر في الشفاف�ة غ�اب •
 ال�حث مجال في عال�ة فن�ة مؤهالت ذوي  متخصصین وجود تتطلب والتي واالبتكار التجدید مشكلة  •

  18.والتطو�ر
 .اإلنتاج خطوط �عض في المرونة وعدم عموما التكنولوج�ة القدرات ضعف •
 .المحل�ة األسواق متطل�ات مع یتالءم �ما اإلنتاج لتطو�ر ةالالزم الحدیثة والمعدات اآلالت توفر عدم •
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 القدرة من و�قلل الص�انة تكالیف من یز�د مما سا�قا مستعملة أو قد�مة ومعدات آالت استعمال •
 .اإلنتاج�ة

 . ال�اهظة لتكال�فها نظرا والحدیثة التكنولوج�ة للتطورات والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مواك�ة عدم •
 .والمؤهلة المدر�ة لعمالةا وفرة عدم •
  .التحدیث نحو التوجه وضعف للعاملین والفني والتقني المهني المستوى  تدهور •
 .عال�ة مهارات تتطلب التي المهن تعلم عن الش�اب عدول •
 .العال�ة للتكلفة نظرا التدر�ب مجاالت محدود�ة •

 الخاتمة

 الصغیرة المؤسسات قطاع واك�ةم إلى سعت الجزائر�ة السلطات أن القول �مكن سبق ما خالل من

 والتشر�عات القوانین إلصدار فعمدت العالم، دول مختلف غرار على لها اهتمام مركز �شكل والمتوسطة واعت�اره

 الذي لدور منها إ�مانا الصناعات هذه وتطور لنمو المالئم المناخ تهیئة إلى الهادفة اإلصالحات من سلسلة واتخاذ

 الصغیرة المؤسسات قطاع �ه حظي الذي الدعم ورغم .المعاصرة القتصاد�اتا في المؤسسات هذه تلع�ه

 المعوقات من �مجموعة االقتصادي الواقع في الصطدامه نظرا وذلك فت�ا، مازال انه إال الجزائر في والمتوسطة

 صاد�ةاالقت س�اسات توجه مع انسجام لخلق الجزائر�ة السلطات سعي معه أضحى الذي األمر ذكرها سبق والتي

 .الوطني االقتصاد قاعدة توس�ع في القطاع هذا على أهم�ة منها إدراكا،ضرور�ا امرأ
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formation en entrepreneuriat peut renforcer leur confiance en leurs propres capacités 
d’entreprendre.  
Les résultats de notre recherche confirment également l’hypothèse stipulant qu’il existe 
une relation positive entre la formation en entrepreneuriat et l’intention entrepreneuriale. 
Notre recherche montre que la formation en entrepreneuriat influence directement 
l’intention entrepreneuriale des étudiants, aussi,la formation en entrepreneuriat  influence 
positivement les attitudes envers l'entrepreneuriat comme choix de carrière et le contrôle 
comportemental perçu, conduisant à une augmentation des intentions entrepreneuriales. 
Ainsi, les intentions entrepreneuriales des élèves sont influencées indirectement par la 
participation des étudiants à la formation en entrepreneuriat.  Notre modèle de  recherche 
est alors validé auprès de la population estudiantine (écoles supérieures de commerce 
algérienne). 
En définitive, nous  avons pu au terme de notre recherche, valider la supposition 
généralement admise  selon laquelle la participation des étudiants à une formation en 
entrepreneuriat influencerait positivement l’intention entrepreneuriale  des étudiants. Cet 
impact positif a pour effet d’encourager les investissements matériels, humains et 
pédagogiques engagés par l’état et visant d’une part à pousser et inciter les étudiants 
algériens à envisager l’entrepreneuriat comme une option de carrière et d’autres part à 
instaurer une culture entrepreneuriale au sein des écoles supérieures de commerce 
algériennes. 
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V- Discussion et conclusion 
Les résultats empiriques de cette recherche confirment toutes nos hypothèses de départ. 
De plus, ces résultats peuvent alors apparaître comme des outils de réflexion susceptible 
d’apporter de nombreux changements relatifs aux pratiques et au contenu des programmes 
d’enseignement et  en entrepreneuriat. 
Tout d’abord, d’un point de vue très descriptif, notre recherche montre clairement l’intérêt 
que portent les étudiants à la création d’entreprise. En effet, la majorité   des étudiants 
ayant bénéficié d’une formation en entrepreneuriat (88,61%) ont l’intention de créer une 
entreprise à l’issue de leurs études. Ce résultat est attendu du fait que la formation en 
entrepreneuriat prépare les étudiants interrogés  à la création d’entreprise. 
De plus, il apparaît que 86, 18 % des étudiants interrogés s’estiment capables de créer leur 
entreprise et, enfin, plus des deux tiers des étudiants interrogés soit 70,73%  ont déjà une 
idée ou un projet d’entreprise bien qu’ils n’aient pas encore finis leurs études. 
Concernant les antécédents immédiats de l’intention des étudiants de créer une entreprise, 
les résultats trouvés au terme de notre recherche s’accordent avec celles de d’Ajzen 
(1991). Nous avons trouvé que les attitudes des étudiants à l’égard de l’entrepreneuriat, les 
normes subjectives et le contrôle comportemental perçu par les étudiants affectent 
positivement l’intention entrepreneuriale des étudiants. Ces résultats confirment les 
hypothèses de base de la théorie du comportement planifié et démontre la légitimité et 
l’applicabilité de cette dernière dans la prédiction du comportement entrepreneurial. 
Nous démontrons dans notre recherche que  la formation en entrepreneuriat est liée 
positivement aux attitudes des étudiants à l’égard de l’entrepreneuriat. La formation en 
entrepreneuriat agit donc positivement sur l’attrait de la création d’entreprise. Il apparait 
clairement dans notre recherche que la formation en entrepreneuriat est en  mesure de faire 
de la création d’entreprise un choix de carrière plus attrayant et plus désirable pour 
l’étudiant. 
Par ailleurs, nous avions émis l’hypothèse que la formation en entrepreneuriat 
influencerait positivement le contrôle comportemental perçu  des étudiants. Nos résultats 
confirment cette hypothèse. Il apparait  clairement que la participation des étudiants à une 

Intention entrepreneuriale =1,997 
 (t = 8,367 ; p = 0,000) 

+  0,167 formation en entrepreneuriat 1 
(t = 2,042 ; p = 0,043) 

+ 0,208 formation en entrepreneuriat 2 
 (t = 2,298 ; p =  0,023) 

+ε 

F=10,809 ; p = 0,000 

R=39, 1 % R2= 15, 3% 
   N = 123                 α=5% 
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 Impact de la formation en entrepreneuriat sur le contrôle comportemental perçu par
les étudiants 

Le contrôle comportementale perçu  est expliqué de l’ordre de 19,4% par la formation en 
entrepreneuriat (R2 = 0,194) avec un test de Ficher (F) d’une valeur de 4,745 et une 
probabilité (p) de 0,000 (< 5 %).  
Nous confirmons que la formation en entrepreneuriat  influence positivement le contrôle 
comportemental perçu par les étudiants avec l’équation suivante : 

 Impact de la formation en entrepreneuriat sur l’intention entrepreneuriale des
étudiants 
L’intention entrepreneuriale est expliqués de l’ordre de 39,1% par la formation en 
entrepreneuriat (R2 = 0,391) avec un test de Ficher (F) d’une valeur de 10,809 et une 
probabilité (p) de 0,000 (< 5 %).  
Nous confirmons que la formation en entrepreneuriat  influence positivement l’intention 
entrepreneuriale des étudiants avec l’équation suivante : 

Contrôle comportemental perçu  = 2,517 
(t = 11,539 ;  p = 0,000)  

+ 0,156 formation en entrepreneuriat 2  
(t = 2,178 ; p = 0,031) 

+ε 
F=4,745 ; p =  0,031 

R=19, 4 % R2= 3, 8% 

   N = 123       α=5% 

Attitudes à l’égard de l’entrepreneuriat =2,519 
 (t =16,225; p = 0,000) 

+0,155 formation en entrepreneuriat 1 
(t = 2,861; p = 0,005) 

+ε 

F=8,188 ; p = 0,005 

R=25, 2 % R2= 6, 3% 

    N = 123                 α=5% 
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Nous confirmons donc que l’environnement familial  influence positivement l’intention 
entrepreneuriale des étudiants. 
• Impact de l’avis des amis sur  l’intention entrepreneuriale des étudiants.
Pour tester notre hypothèse, nous allons procéder à une analyse à  travers un test T. Ainsi 
nous pourrons par la suite voire leur signification afin d’affirmer ou d’infirmer 
l’hypothèse. 
  D’après le test de T, on peut affirmer que la variable « Avis des amis » est significative 
avec (10,719)** et un degré de significativité de 1% .  
Nous confirmons donc que l’avis des amis  influence positivement l’intention 
entrepreneuriale des étudiants. 
De ce fait, on peut affirmer l’hypothèse H2 , les normes subjectives influencent 
positivement l’intention entrepreneuriale des jeunes diplômés. 

 Impact du contrôle comportemental perçu sur l’intention entrepreneuriale des
étudiants 
L’intention entrepreneuriale est expliquée de l’ordre de 6,9% par le contrôle 
comportemental perçu (R2 = 0,069) avec un test de Ficher (F) d’une valeur de 9,001 et une 
probabilité (p) de 0,000 (< 5 %).  
Nous confirmons que le contrôle comportemental perçu influence positivement l’intention 
entrepreneuriale des étudiants avec l’équation suivante : 

 

 

 
 

 

 Impact de la formation en entrepreneuriat sur les attitudes des étudiants à l’égard
de l’entrepreneuriat 
Les attitudes des étudiants à l’égard de l’entrepreneuriat  sont expliquées de l’ordre de 
25,2% par la formation en entrepreneuriat (R2 = 0,252) avec un test de Ficher (F) d’une 
valeur de 8,188 et une probabilité (p) de 0,000 (< 5 %).  
Nous confirmons que la formation en entrepreneuriat  influence positivement les attitudes 
des étudiants à l’égard de l’entrepreneuriat avec l’équation suivante : 

Intention entrepreneuriale  = 2,202 
(t = 7,485; p = 0,000) 

+0,290 Contrôle comportemental perçu 
(t = 3,000 ; p = 0,003) 

+ε 
F=9,001 ; p=0,003 

R=26, 3 % R2= 6, 9% 

       N = 123    α=5% 
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Études Commerciales, 30 (19,23 %)  provenant de l’École Supérieure de Commerce et 33 
(21,15%) provenant de l’École Nationale Supérieure de Management.  

IV- Analyse des résultats empirique 
1- Vérification des échelles de mesure : 
La fiabilité et la cohérence du questionnaire est largement acceptable car le coefficient de 
fiabilité Alpha de Cronbachdans cette recherche est égale 0,704. Donc, il dépasse la norme 
théorique aligné à 0,6. Cela implique que le questionnaire est fiable pour réaliser une 
étude correcte. 
2- Test des hypothèses : 
Dans cette recherche, nous avons utilisé le test t à échantillon unique  ainsi que la méthode 
de régression linéaire  simple et multiple comme méthodes d’analyse statistique pour 
vérifier nos hypothèses. 
 La régression linéaire nous permet de confirmer et de tester l’existence de relations de 
dépendance entre deux ou plusieurs variables en précisant le taux de variation des 
variables dépendantes expliquées. De plus, elle nous permet non seulement de vérifier les 
relations entre des variables continues (échelles de Likert), mais aussi de tester l’impact de 
plusieurs variables multidimensionnelles sur chacune des dimensions d’une variable 
dépendante. Dans le cadre de notre recherche nous avons utilisé la régression linière 
simple pour tester la validité de la première, troisième, quatrième, ainsi que la cinquième 
hypothèse.  La régression linéaire multiple a été utilisée pour tester la dernière hypothèse. 
Le test t à échantillon unique quant à lui e été utilisé pour  tester la validité de la deuxième 
hypothèse. 
 Impact des attitudes envers l’entrepreneuriat sur l’intention entrepreneuriale des
étudiants 
L’intention entrepreneuriale est expliquée de l’ordre de 11,6 % par les attitudes des 
étudiants à l’égard de l’entrepreneuriat (R2 = 0,116) avec un test de Ficher (F) d’une 
valeur de 15,887 et une probabilité (p) de 0,000 (< 5 %).  
Nous confirmons que les attitudes envers l’entrepreneuriat influencent positivement 
l’intention entrepreneuriale des étudiants avec l’équation suivante : 

 Impact des normes subjectives sur l’intention entrepreneuriale des étudiants
• Impact de l’environnement familial sur l’intention entrepreneuriale des étudiants.
Pour tester notre hypothèse, nous allons procéder à une analyse à  travers un test T. Ainsi 
nous pourrons par la suite voire leur signification afin d’affirmer ou d’infirmer 
l’hypothèse.  D’après le test de T, on peut affirmer que la variable « Environnement 
familial » est significative avec (9,863)**  et un degré de significativité de 1% . 

Intention entrepreneuriale = 1,750 
(t = 5,223 ; p = 0,000) 

+  0,447 Attitudes envers l’entrepreneuriat  
(t=3,986 ; p=0,000) 

+ε 
F=15,887 ; p=0,000 

R=34, 1 % R2=11, 6% 
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capturent une proportion significative de la variance de l'intention ou du comportement 
après que les variables actuelles de la théorie aient été prises en compte ». 
Par la suite, Krueger et Carsrud (1993) furent les premiers à inclure la formation en 
entrepreneuriat lorsqu’ils ont appliqué et testé le modèle de la théorie du comportement 
planifié. Ils ont souligné qu'un programme de formation à l’entrepreneuriat peut avoir un 
impact sur l’intention entrepreneuriale ainsi que sur ses  antécédents qui ont été identifiés 
dans le modèle de la théorie du comportement planifié. 
Fayolle, Gailly et Lassas-Clerc (2006) ont souligné que, bien que la formation en 
entrepreneuriat influence positivement l’intention entrepreneuriale des étudiants, elle a un 
impact positif, mais pas très significatif, sur leur contrôle comportemental perçu.  
Les résultats de la recherche de Souitaris, Zerbinati et Al-Laham (2007) ont montré que la 
participation des étudiants à une formation en entrepreneuriat  a  impacté positivement 
l’intention entrepreneuriale   des étudiants ainsi que  les normes subjectives. Cependant, 
ils n’ont pas pu démontrer l’existence d’une corrélation positive entre la participation des 
étudiants à une formation entrepreneuriat et leurs contrôle comportemental perçu. 
Or, ainsi que l’ontmontréPeterman et Kennedy (2003) et Athayde (2009) la formation en 
entrepreneuriat influencent positivement l’intention entrepreneuriale chez les étudiants, 
mais aussi leurs attitudes vis-à-vis de l’entrepreneuriat ainsi que leur contrôle 
comportemental perçu. 
Walter et Dohse (2012) ont démontré uniquement l’effet positif de la formation en 
entrepreneuriat sur les attitudes des étudiants à l’égard de l’entrepreneuriat. 
Yaqub et al. (2015) montrent dans leur étude que la formation en entrepreneuriat a une 
influence positive sur les attitudes des étudiants vis-à-vis de l’entrepreneuriat  mais aussi 
sur leur contrôle comportemental perçu. 

Ainsi, nous pouvons formuler les hypothèses suivantes : 
H4 : la formation en entrepreneuriat influence positivement les attitudes des étudiants 
envers l’entrepreneuriat.  
H5 : la formation en entrepreneuriat influence positivement le contrôle comportemental 
perçu des étudiants.  
H6 : la formation en entrepreneuriat influence positivement l’intention entrepreneuriale 
des étudiants.  

III- Méthodologie de recherche :  
Notre recherche  a  été  réalisée  par  le  biais  d’un  sondage  auprès  d’étudiants 
provenant  de  trois écoles supérieures algérienne.   
L'échantillon est constitué des étudiants en dernière année master de l'ensemble des trois 
écoles du pôle universitaire de Kolea, à savoir : les trois groupes de la spécialité « 
Management et Entrepreneuriat » de l’École des Hautes Etudes Commerciales (EHEC), le 
groupe de la spécialité « Organisation et Management des Entreprises » de l’École 
Supérieure de Commerce (ESC) et le groupe de la spécialité « Management des 
Organisations » de l’École Nationale Supérieure de Management(ENSM).  
Le choix de l'échantillon est principalement influencé par deux facteurs : tout d’abord, les 
étudiants en dernière année sont considérés comme ayant participé à l’ensemble du 
programme de la formation en entrepreneuriat. Ensuite, dès l'obtention de leur diplôme, ils 
sont censés, soit chercher un emploi au sein d’une entreprise, soit créer leur propre emploi 
en créant une entreprise. A ce stade, les intentions entrepreneuriales sont susceptibles 
d'avoir été formé. 
La   collecte  de  données  a  été  effectuée  entre  le  24  janvier et le 28 février 2016. Nous 
avons recueilli 123 questionnaires dont 93 (59,62 %) provenant de l’École des Hautes 
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II- Hypothèses de la recherche :  
La synthèse des travaux de recherche mentionnés  ci-dessous nous permet d’emmètre   six 
hypothèses de recherche (figure 3). Nous  tenterons par la suite de préciser et 
d’argumenter les relations qui en découlent. 

Figure 3 : la modèle conceptuel de la recherche 

Source : Élaboré par nous-même. 

La théorie du comportement planifié représente le fondement théorique de cette recherche. 
De ce fait, l'applicabilité du modèle de la théorie du comportement planifié à notre 
échantillon sera  testée.  
Cette théorie stipule que tout comportement humain est intentionnellement planifié. Tout 
comportement humain  est donc prédit par l’intention d’adopter le comportement. 
L’intention est elle-même déterminée par  trois antécédents : les attitudes envers le 
comportement,  les normes subjectives et le contrôle comportemental perçu (Ajzen, 1991). 
Par la suite, de nombreuses  recherches effectuées dans des milieux universitaire et dont 
l’échantillon est principalement constitué  d’étudiants ont montré l’existence d’un lien 
positif entre les attitudes envers l’entrepreneuriat, les normes subjectives, le contrôle 
comportemental perçu et l’intention entrepreneuriale (Kolvereid, 1996 ; Krueger, Reilly et 
Carsrud, 2000 ; Autio et al., 2001 ; Tounes, 2006 ; Boissin, Chollet et Emin, 2007). 
Conformément à la théorie du comportement planifié, nous émettons les hypothèses 
suivantes : 
H1 : les attitudes envers l’entrepreneuriat influencent positivement l’intention 
entrepreneuriale des étudiants.  
H2 : les normes subjectives influencent positivement l’intention entrepreneuriale des 
étudiants. 
H3 : le contrôle comportemental perçu influence positivement l’intention entrepreneuriale 
des étudiants. 
Ajzen(1991,199) précise que « la  théorie du comportement planifié est, en principe, 
ouverte à l'inclusion de prédicteurs supplémentaires s'il peut être démontré qu'ils 
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Entre autre, il prend la forme d’une évaluation de l’individu du degré de connaissances, de 
contrôle, et des ressources dont il doit disposer pour émettre le comportement voulu. 
Le contrôle comportemental perçu peut influencer directement le comportement sans pour 
autant passer par l’intention. 
Comme nous pouvons le constater aussi, ces trois variables explicatives de l’intention sont 
corrélées. Elles se rapportent directement ou indirectement à deux aspects indissociables 
de la pensée humaine à savoir : l’aspect affectif représenté par les attitudes et les normes 
subjectives et l’aspect raisonné représenté par le contrôle comportemental perçu. 
De ce fait, l’association des effets de ces trois variables conduit à l’émergence d’une 
forme d’intention qui va être à son tour le déterminant du comportement. En somme, un 
individu est donc plus susceptible d’accomplir un comportement donné si son intention 
comportementale ainsi que  ses déterminants sont plus forts et positifs (Ajzen,  1991) 

2- Le modèle de l’événement entrepreneurial de Shapero et Sokol (1982) 

Les travaux de Shapero et Sokol (1982)  ont porté sur l’étude des facteurs qui influencent 
l’évènement entrepreneurial. Le modèle qu’ils ont développé est considéré comme étant 
un modèle pionnier dans le champ de l’entrepreneuriat. Ils ont conclu que l’évènement 
entrepreneurial est le résultat de la combinaison et de l’interaction de trois variables :  
 Les déplacements (négatifs, positifs ou situation intermédiaire)
 Les perceptions de désirabilité.
 Les perceptions de faisabilité.

Krueger et Carsrud (1993)  ont quant à eux proposé un modèle simplifié de la théorie du 
comportement planifié d’Ajzen (1991)  en le rendant compatible avec d’autres modèles 
s'intéressant à l’évènement entrepreneurial et en particulier le modèle de Shapero et Sokol 
(1982)  pour expliquer l’acte de création d’une entreprise car ce dernier ne fait pas 
explicitement référence à l’intention entrepreneuriale. 
Le modèle final proposé combine entre deux concepts pour expliquer le déclenchement de 
l’évènement entrepreneurial : le concept de l’intention issu de la théorie du comportement 
planifié et la notion de déplacement issu des travaux de Shapero et Sokol (1982). La figure 
ci-dessous illustre clairement le contenu de ce modèle. 

Figure 2 : Le modèle de la formation de l’événement entrepreneurial de Krueger et 
Carsrud (1993). 

Source : TAOUAB, (O) : « Essai empirique sur les déterminants de l’acte entrepreneuriale 
dans le secteur textile marocain », in revue EuropeanScientific Journal, Mars, 2014, 
vol.10, N°.7, pp.414-424. 
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1- La théorie du comportement planifié de I. Ajzen (1991) 
Dans la théorie du comportement planifié (TCP), le concept d’intention se voit attribué 
une place centrale dans la genèse du comportement étant donné qu’elle représente le 
déterminant immédiat du comportement (Ajzen, 1987). En effet, selon cette théorie tout 
comportement qui requiert une certaine planification peut être prédit par l'intention d'avoir 
ce comportement.Selon Ajzen (1991) : « L’intention traduit l’intensité avec laquelle un 
individu  est prêt à essayer, le niveau d’effort qu’il prévoit investir pour adopter un 
comportement. » 

Les résultats de nombreuses recherches confirment le pouvoir explicatif de cette théorie 
dans le contexte de notre recherche. En effet, puisque l’acte entrepreneurial requiert une 
certaine planification, on suppose donc une intention préalable à l’action. (Bird, 1988 ; 
Katz et Gartner, 1988 ; Krueger et Carsrud, 1993). 

Figure 1 : La théorie du comportement planifié d’Ajzen (1991) 

Source : TOUNES, (A) ; « L'intention entrepreneuriale des étudiants : le cas 
français », in revue des Sciences de Gestion, N°219, Mars, 2006, pp. 57-65. 

Comme on peut le constater dans la figure ci-dessus, l’intention d’un individu est 
déterminée par trois antécédents : 
 Les attitudes associées au comportement :
L’attitude vis-à-vis du comportement désigne le degré d’évaluation, favorable ou 
défavorable, qu’un individu a du comportement en question (Ajzen, 1991). Elle est 
déterminée par l'ensemble total des croyances comportementales reliant le comportement 
à diverses conséquences de l’action (Ajzen, 1987, 1991, 2005). 
En d’autres termes, l’attitude vis-à-vis du comportement dépend de l'évaluation que fait la 
personne des résultats et conséquences attendus qui l’encourage ou, au contraire, le 
décourage à émettre le comportement en question. 
 Les normes subjectives :
Les normes subjectives impliquent la pression sociale perçue par l’individu à réaliser ou 
pas un comportement (Ajzen, 1991). Les normes subjectives sont reliées aux motivations 
de l’individu à se comporter conformément à l’opinion d’autrui. En effet, un individu est 
susceptible d’adopter un comportement si des personnes dont l’opinion importe à ses yeux 
approuvent le comportement en question (Ajzen, 1987, 1991, 2005). 
 Le contrôle comportemental perçu :
Le contrôle comportemental perçu est la facilité ou la difficulté perçu par un individu pour 
émettre un comportement. Il s’agit du degré de faisabilité perçu par l’individu relatif à la 
réalisation du comportement (Ajzen, 1987, 1991, 2005). 

http://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2006-3-page-57.htm
http://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion-2006-3-page-57.htm
http://www.cairn.info/revue-des-sciences-de-gestion.htm
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La formation en entrepreneuriat et son impact sur l’intention 
entrepreneuriale des étudiants 

Cas des écoles de commerce et d’économie du pôle universitaire de Koléa 

SALAOUATCHI Hichem Sofiane  - Maitre de conférences A  HEC Alger. AIT 
ABASSE Hafida Fella Doctorante à l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales 
BOUDELLA Youcef,  Maître de conférences A  université de Boumerdès  

Introduction:  
L'entrepreneuriat est considéré  comme le moteur du développement économique car il 
constitue un instrument efficace pour animer l’économie  d’un pays (Drucker, 1985). 
L’entrepreneuriat apparait alors comme apporteur d’alternatives intéressantes aux 
problèmes économiques et sociaux par le biais de création d’emplois, création de richesse, 
l’exploitation de nouvelles opportunités et de nouvelles ressources, et du renouvèlement et 
renforcement  du tissu économique. C’est dans cette perspective que l’entrepreneur est 
devenu une figure centrale et indispensable dans la dynamique économique. (Baumol, 
2002). Il représente le moteur de la croissance économique (Baron and Shane, 2007). 
Bien que des formations et des programmes d’enseignement en entrepreneuriat soient 
aujourd’hui proposés dans la plupart des universités et grandes écoles dans le monde 
entier, peu de travaux sont consacrés à l’étude de l’influence de ces programmes de 
formation à  entrepreneuriat sur l’intention entrepreneuriale des étudiants. Ce thème de 
recherche a été peu abordé et reste donc largement inexploité. Il ressort du peu de travaux 
relatifs à ce thème, que la formation peut avoir un effet positif ou négatif sur le niveau 
d'intention des étudiants (Krueger et Carsrud, 1993). 
Notre recherche entend des lors se focaliser sur l’intention entrepreneuriale. Plus 
particulièrement, cet article s’interroge sur l’effet de la formation en entrepreneuriat, des 
variables psychologiques, socioculturelles et économiques  sur l’intention entrepreneuriale 
des étudiants. L’objectif de cet article est donc de comprendre, de décrire et d’expliquer 
l’intention entrepreneuriale des étudiants en gestion suivant une formation en 
entrepreneuriat au niveau des écoles supérieures en Algérie.  
Après avoir défini  le cadre conceptuel de notre recherche, nous chercherons à vérifier les 
différentes hypothèses émises. Nous exposerons ensuite les résultats de notre analyse 
empirique. 

I- Cadre théorique et problématique de la recherche :  
Note revue de la littérature révèle que deux théories peuvent servir de socle théorique à 
notre recherche. La première étant de la théorie du comportement planifié d’Ajzen (1991) 
qui est une extension de la théorie de l’action raisonnée de Fishbein et Ajzen (1975). 
 Ces deux modèles ont été amplement utilisées, en psychologie sociale, pour prédire de 
multiples comportements tels que la perte de poids, l’arrêt de la cigarette, les choix de 
carrière etc. D’autres part, Ils ont été appliquées dans d’autres disciplines et 
particulièrement en gestion, et ce pour la prédiction de nombreux comportement tels 
l’intégration de nouvelles technologies, le comportement du consommateur ainsi que 
l’acte entrepreneurial.  
La seconde théorie est celle de la formation de l’évènement entrepreneurial de Shapero et 
Sokol (1982)  repris par Krueger et Carsrud (1993). En effet, lorsque l’acte entrepreneurial 
est perçu comme un processus, l’intentionnalité y est primordiale. L’acte de création 
d’entreprise, dans cette perspective, serait donc sans conteste représentatif d’un 
comportement intentionnel ou planifié. 
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Conclusion 
  There are many dimensions to the establishment of institutions. As academics, we must 
realize that our contribution must be to build theoretical knowledge about 
entrepreneurship and to provide students with the necessary managerial skills for the 
entrepreneurial profession to carry out practice and increase entrepreneurial awareness. 
This can be achieved through teaching examples, Case studies in enterprises and by 
bringing entrepreneurs into lectures, the teaching of entrepreneurship theory and good 
management skills are consistent with academic standards, yet there are educational 
difficulties in teaching the practice of the enterprise, in part because of the variability 
within enterprises. 
The findings and recommendations of this paper are based on empirical results to generate 
value added through entrepreneurial opportunities that make the difference between 
traditional and new knowledge economies. In this context, entrepreneurial opportunities 
are linked to the generation and exploitation of knowledge, which is a major factor of 
production in this economy. , The University experiences many cultural, educational, 
institutional and legislative challenges in order to be successful in a global competitive 
environment. 
 As a result of these challenges, the phenomenon of leading universities has emerged with 
a common strategy of entrepreneurship at all levels of university, and this is not surprising 
since since its inception, the University has been an innovation to cover the needs of 
society. In this way, the leading university is a tool that not only provides the workforce 
and value added with the creation or transformation of knowledge but also improves 
individual values and attitudes towards these issues. 
However, most studies reveal a tendency to use case studies and a lack of a strong 
theoretical framework to understand the interrelationships between factors that require the 
development of university entrepreneurship missions. 
It is important to realize that not all universities are completely technological. In this 
sense, strategies need to be adapted to each type of university because the technology has 
a strong knowledge production and relationship with the industry and its key competitive 
advantages, while the rest of the colleges have a multidisciplinary approach that helps to 
exploit many areas such as human resource phenomenon, biological science. ..etc. In 
short, the results of this study bring implications to the university authorities on the human 
and capital potential entrepreneurs (employees, academics, researchers and students). In 
this sense, the University will develop several strategies, structures and culture geared 
towards strengthening: 
(01). Better methods of quality education and personal growth training that supports 
entrepreneurship and entrepreneurship; 
 (02). Better strategies for incentives. The implications of the industry also indicate the 
need for strong cooperative agreements between the university and industry. In particular, 
SMEs require these mechanisms to survive in a competitive environment because the 
company's main strategic advantage is its knowledge and human capital in the new 
economy, 
(03). The university generates ideas and qualified human resources while the industry has 
the economic resources to turn ideas into economically useful products. 
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4.The direction of phrases for the fourth axis (Animation of the training):
Table (07): The direction of phrases for the fourth axis (Animation of the training) 

Phrase Average 
Standard
deviation 

Direction 

The trainer explained the content 3,87 1,135 Okay  
The trainer masters the content of the training 3,70 1,082 Okay  
The trainer facilitated the exchange between him and the 
trained 

4,02 1,207 Strongly 
Agree 

The trainer favored between the trained 3,72 1,192 Okay  
The trainer was able to manage the time planned training 3,49 1,159 Okay  
The trainer used innovative material 2,81 1,116 neutral 
The trainer consolidated the training with activities 
(from theory to practice) 

2,83 1,185 neutral 

Mean expressions of the fourth axis 3,4924 ,74696 Okay  
Source: Based on SPSS.19 output 

Comment: In the table above, students in the study agree that the supervisor's explanation 
was easy and content control, which helped to establish information, which helped to 
create a space of interaction between students and supervisor. 

5.The direction of phrases for The fifth axis (Organization of the training):
Table (08): The direction of phrases for The fifth axis (Organization of the training) 
Phrase Average Standard deviation Direction 
The places where the training was conducted were 
appropriate 

4,11 1,108 Strongly 
Agree 

The period chosen for the training was adequate 3,51 1,300 Okay  
The choice of the hours 3,32 1,353 neutral 
It was easy to reconcile the training with my classes 
and my other occupations 

3,53 1,396 Okay   

The number of people trained per group favored 
learning 

4,09 1,100 Okay  

Mean expressions of The fifth axis 3,7106 ,82442 Okay  
Source: Based on SPSS.19 output 

Comment: We note from the above table that the students in the study agree in their 
answer that the members of the composition succeeded in choosing the place and that the 
number of the group did not interfere with the learning process, but the students seemed to 
desirability of the timing of the evening classes because their activity and interaction less 
because of the depletion of their capacity in the morning Active and dynamic. 
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2.The direction of phrases for the first axis (Achievement of training objectives):

Table (05): The direction of phrases for the second axis (Achievement of training 
objectives) 

Phrase Average 
Standard 
deviation 

Direction 

The objectives of the training were clear and precise 3,72 1,036 Okay  
The organization of objectives was consistent with the 
content of the training 

3,43 1,137 Okay  

The objectives of the training were achieved 3,47 1,100 Okay  
Mean expressions of the second  axis 3,5390 ,96197 Okay  
Source: Based on SPSS.19 output 

Comment: In the table above, we note that the students in the study agree that the training 
objectives were clear and consistent with the content of the training. 

3.The direction of phrases for the third axis (Content of the training and
methodology used): 

Table (06): The direction of phrases for the third axis (Content of the training and 
methodology used) 

Phrase Average 
Standard 
deviation 

Direction

The content of the training meets my needs and my 
expectations 

3,21 1,141 neutral 

There was a good balance between theory and practice 2,70 1,301 neutral 
The methodology used facilitated the understanding of 
the content 

3,36 1,112 neutral 

The documentation provided was sufficient 3,21 ,977 neutral 
The documentation provided was relevant 3,62 ,898 Okay  
Mean expressions of the third axis 3,2213 ,69060 neutral 
Source: Based on SPSS.19 output 

Comment: In the above table, students are neutral in their response to whether the content 
of the training responds to their projects. The reason for the language factor is that most 
students have made observations that most documents are in French, which is not easy to 
understand. 
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If there is no consistency in the data, the value of the parameter is equal to zero. On the 
contrary, if the data is completely constant, the value of the parameter is equal to the 
correct one. Therefore, we verified that the questionnaire was validated through the Alpha 
s' Cronbach test. It indicates the stability of the tool used, and the following table shows 
that. 

Table (03): shows the value of the Kronbach alpha for the questionnaire 

Source: 
Based on SPSS.19 output 

Comment: Note from table (03) that the coefficient of "Alpha Kronbach" equals (α = 
0.795), and thus we can say that the items of axes of the instrument of measurement is 
characterized by good stability, and so there the possibility of generalizing its results on 
each the sample society. 
E. View the results of the study 
The results of the study are presented in the trend tables of the questionnaire, according to 
the weighted average of the sample responses on the expressions in a similar format Likert 
Scales 
In order to know the direction of the respondents' opinions based on the SPSS 19.0 
outputs. To make these results more clear, we have converted them into data in the form 
of tables as follows: 
1.The direction of phrases for the first axis (Satisfaction of expectations):
We can illustrate the direction of the expressions for the first axis in the following table: 

Table (04): The direction of phrases for the first axis (Satisfaction of expectations) 

Phrase Average Ecart type Direction 
Avant la formation, j’ai été informé (e) de son contenu et 
ses objectifs 

3,30 1,159 neutral 

was interested to follow the training 4,64 ,529 Strongly 
Agree 

The training I have to follow the training 4,04 1,083 Okay  
I had the opportunity to interact with the trainers before the 
training 

2,72 1,174 neutral 

Mean expressions of the first axis 3.67 ,59 Okay  
Source: Based on SPSS.19 output 

Comment: In the table above, we note that the students in the study agree that the training 
satisfies their expectations of the realization of their entrepreneurial projects. 

Reliability statistics 
Alpha de 
Cronbach 

Number of 
elements 

,795 24 
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which means that it is a non-head economy This led to agreements with universities and 
the Directorate of Vocational Training Centers to encourage the spirit of entrepreneurship 
among young people and to highlight the successful experiences, while gradually 
withdrawing from granting loans and financing projects for unqualified youth, which 
represents 4.87%, especially In the projects that proved ineffective and weak, we find 
(12.1%). The female labor force represents a total of 1,000,934.1 workers for the year 
2015. which represents 3.18% This is confirmed by the study of (Lee, L. & al,2011), It is 
noted that the category of disabled persons represents 0%. Although the rights allocated 
by the Algerian legislator to the disabled are only part of the care and responsibility of the 
public authorities and all members of society, the realization of these rights requires 
awareness, flexibility and facilitation towards this group. Their souls and their integration 
into public life. 

Third. From the student side 
A. Study and sample society: 
The study community consists of a group of students from the University of Laghouat 
from different disciplines. A sample was selected Study randomly from students who are 
on the graduation doors of the three phases Bachelor's, Master, Ph.D. Various disciplines 
(economics, languages, media, chemistry). The sample size was (47) university students. 
B.Data collection tools 
In the field study, we relied on a questionnaire that allows us to evaluate at the end of the 
training, in addition to identifying the entrepreneurial desire of the students from different 
disciplines, knowing which of them has a contractual interest and establishing private 
institutions. 
C.Components of the questionnaire: 
- presentation of the questionnaire form: 
The questionnaire was presented to the respondents in a deliberate manner. Most of the 
questions were specific and closed in order to facilitate statistical processing. We divided 
this questionnaire according to parts. 
-The first axis (satisfaction of expectations): measure the degree of satisfaction of the 
trained (student) 
- The second axis (Achievement of the objectives of the training): determine the 
achievement of the educational objectives set 
- The third axis (Content of the training and methodology used): judging the relevance 
of the content to the needs expressed and the methodology used 
- The Fourth Axis (Animation of the training): estimate the intervention (animation) of 
the resource person (the trainer) 
- The fifth axis (Organization of the training): to consider the conditions of supervision: 
the places, the material and logistics of formation, etc. 
D. Stability measurement and the questionnaire is valid: 
In order to test the reliability of the validity of the questionnaire and to ascertain the 
credibility of the respondents in the answer to the questionnaire, the coefficient of Alpha 
Kronbach was used to achieve the desired purpose, since the coefficient of alpha 
Kronbach takes values between zero and one. 
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 - Spread the spirit of competition among local companies, and the attendant benefits of 
this is the reduction of monopoly and stimulate companies to improve the quality of 
services and products. 
Research Design 
First. House of entrepreneurship 
In 2014, the National Agency for Youth Employment Support, the Laghouat branch and 
Amar Telidji University, decided to establish a contracting house that seeks to educate 
students about entrepreneurship and establishment of an institution. 
A. House of entrepreneurship tasks: 
    The mission of the House of Entrepreneurship is to generalize the process of raising 
awareness of students at the level of all faculties of the University of Laghouat and the 
emergence of a new generation of entrepreneurship through: 
• Establishing a culture of entrepreneurship among students;
• Training students on entrepreneurship;
• Incorporate the institution-wide measure of establishment in the university and Master.
B. Objectives of the House of Contracting: 
• Promoting corporate culture;
• Starting new ideas for innovative projects;
• Strengthening the construction network;
C. Activities of the House of Contracting: 
Organizing study days on entrepreneurship; 
• Organization of business training courses;
• Organizing the "Entrepreneurial Stars Competition" in partnership with the National.
Second. National Agency for Youth Employment Support Branch of Laghouat 
The National Agency for Youth Employment in Laghouat was established in accordance 
with the decision of the General Directorate No. 042-1998 of 14-03-1998. The National 
Program for the Employment of Youth in Laghouat was implemented in coordination with 
banks and financial institutions to establish small and medium enterprises in various fields 
through granting them For loans and administrative and penal facilities. 

Table 02: Projects funded under ANSEJ by educational level and sex for 2016: 

Source : Prepared by researchers in the light of the Statistics Department, National 
Agency for Youth Support and Employment, Laghouat Branch 

As can be seen from table (02), the holders of the formative and university certificates 
represent 82.92% and 12.19% respectively. This indicates a clear imbalance in the 
structure of the economy, which failed to absorb the qualifications and competencies, 

Number of 
disabled 

Number of 
women out of 
total 

the percentage 
% 

Total 
Number 

Education level 

0 0 4.87 2 Without qualification 
0 4 82.92 34 Level of vocational 

training 
0 1 12.19 5 University level 
0 5 100 41 Total 
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First, entrepreneurship scholars have viewed human capital as a determinant, 
 Of entrepreneurial intentions  We define it as “the skills and knowledge that individuals 
acquire through investments in schooling, on-the-job training,and other types of 
experience” There may be a positive relationship between performance and human capital 
investment if it can be deployed to perform tasks  An entrepreneurship education may 
cultivate a student’s attitudes and intentions, as well as the founding of a new firm. 
Second, entrepreneurship education is associated with entrepreneurial self-efficacy, 
which may increase entrepreneurial intentions   Entrepreneurial self-efficacy refers to a 
belief in one’s ability to successfully perform the various roles and tasks of 
entrepreneurship  It is well known as one of the triggers of entrepreneurial intentions 
entrepreneurship education could enhance entrepreneurial self-efficacy because it is 
associated with four of its determinants, which are (1) enactive mastery, (2) vicarious 
experience, (3) verbal persuasion, and (4) emotional arousal As students enroll in 
entrepreneurship education, they are exposed to examples of successful business planning 
or proactive interaction with successful practitioners  These pedagogical elements 
facilitate coping strategies, which help maintain motivation and interest, leading to greater 
expectations of success and increased entrepreneurial self-efficacy. 
5. Training on Entrepreneurship
Is a necessary link between the university and the economic world. This initiative works to 
alert the students and encourage them to establish an institution by providing the necessary 
means for them to start the project. In the same direction, other initiatives such as lectures 
were initiated regularly at the university level. A group of economic actors and agencies 
acting to support and operate the youth under the title * House of Entrepreneurship 201442 
*,These activities demonstrate the will of the actors in the world of economics and the 
world of the university to work in close coordination in order to give young university 
graduates an open form of economic life, initiative and entrepreneurial spirit. 
6.The importance of adopting support for entrepreneurial initiatives:
Entrepreneurship plays a large role in many areas, especially in terms of employment, 
economic and social development, The developing countries, which are on the way, attach 
great importance to the following elements43: 
- The ability of enterprises to adapt to changing market needs, to find new products and to 
reduce production costs for the unit. 
- The availability of hard currency through import compensation and export participation 
often if the body has the conditions to do so. 
- Contribute to meet some of the needs of large projects through subcontracting, whether 
raw materials or basic needs. 
- Work on the establishment of infrastructure projects, and this is what we notice in the 
Arab countries, especially Algeria through the authorization of most of the construction 
projects, paving roads, etc., to the contractors and this through tenders and legal auctions. 

42 . http://www.lagh-univ.dz. 
43 . Mustafa Tawiti,” Operational Sector Strategies in Support of Entrepreneurship Initiatives - The 
Algerian Experience as a Model –“,journal of  Qasdi Marbah,N°07,2015,p02 
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3.4. The angle of infrastructures 
Entrepreneurship training programs would be nothing without their development within 
structures. The challenge is there: structuring all the educational resources available to 
trainers and students to contribute to the success of learning. 
Reality of structures dedicated to entrepreneurship are disparate from one place to another. 
To understand the different types of structure and their evolution, Schmitt (2005 and 
2008) proposes the following typology40: 
Initialization of the relationship between university and entrepreneurship. It 
translates into 
made by a strong impulse often given by the state in the development of 
dedicated to entrepreneurship, by incentive or even obligation in some cases. This impetus 
is also reflected at the university level leading to actions (training, advice ...) and resources 
(teachers, researchers, local ...) in favor of entrepreneurship. The countries concerned in 
this study by this development are Albania, Algeria, Iran, Lebanon, Morocco, or even 
Vietnam. 
The institutionalization of the relationship between university and entrepreneurship. 
It must be understood that entrepreneurship tends to settle permanently in the university. 
To achieve this, it requires the development of actions and means to continue the 
construction started during the initialization phase. The translation of the university point 
of view is done through the setting up of structures allowing the accompaniment, for 
example, of the research, the innovation and the creation of company. Through the 
meaning of this relationship, it is possible to note the multiplication of actions and 
resources dedicated to entrepreneurship within the university without there being any 
articulation, or even coherence between these different elements. In the sense of this 
relationship, the state is always present. It plays an important role, direct or not, especially 
for the financing of these structures. 
Germany, Austria, Belarus, Brazil, France, Mexico, Poland, Switzerland and Turkey, in 
some ways, are in this situation, with the establishment of more or less different structures 
according to the countries. 
Integration of the relationship between university and entrepreneurship. It consists of 
bringing 
actions and resources dedicated to entrepreneurship more or less scattered within the 
university, but also to decompartmentalize training programs and research, as we show the 
different countries in the field. In this case, it was necessary to develop new forms of 
organization within the university, which partially modified its traditional organization. 
4. The Main Effects of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intentions
The literature has identified two theoretical perspectives that argue that entrepreneurship 
education is positively related to entrepreneurial intentions: human capital theory and 
entrepreneurial self-efficacy41: 

40 .Obid,pp :135,136 
41 . Tae Jun Bae  & al,” The Relationship Between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial 
Intentions: A Meta-Analytic Review”, Entrepreneurship: Theory and Practice ,vol 
38,N°02,2014,pp:219,220. 
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These training programs are found in all subjects taught at the university. Again, there are 
disparities. Indeed, awareness and training programs in management and engineering are 
modest in human sciences or hard sciences. 
Regarding the presence of an awareness program or training, it is still necessary to note 
the importance of one or more leaders in the field of entrepreneurship within the 
university. Indeed, the introduction of a training program is the most difficult, especially 
with regard to university colleagues not always convinced of the interest of his teaching39. 
3.2. The angle of the content 
The main works from this angle highlight above all the main teaching topics. The table 
(Table 01) below summarizes the main lessons learned in four phases: idea generation, 
business opportunity assessment, entrepreneurial project and development and growth. 

                Table 01: Educational schedule in entrepreneurship training programs 
  8 :30 10 :30                           12 :00    14 :00                           16 :00 

Sunday Management techniques Management techniques 
Monday marketing marketing Project management 
Tuesday Raising Law Previous experiences 
Wednesday Strategies for Small and Medium Enterprises  Business Plan 
Thursday Business Plan 

         Source: Director of the House of entrepreneurship at the University of Laghouat 

3.3. The angle of teaching methods 
Behind this angle of view lies essentially the different individual learning characteristics 
of the person concerned. 
Figure (05): The different teaching methods according to the learning styles of Kolb 
(1976) 

 
 

Source: Aziz Bouslikhane,op.cit,p1304 

39 . Aziz Bouslikhane,op.cit,p130 

Type 1 
Experience concrete 

Type 3 
Conceptualization 

accommodator 
- Role games 
- Simulation 
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- Step-by-step discussion 
- Logbook 
-Projects from the field 

divergent 
- Movies 
- Reading applied 
- Dialogue 
- Discussion limited to subject 
- Case 
- Examinations of problems 

convergent 
- Restricted learning groups 
- Discussion with arguments 
- Experiences 
- Analysis work 

assimilator 
- Theoretical reading 
- Conferences 
- Programmed teaching of concepts 
- Theoretical exam on concepts 
- Theoretical work 

      Type 2 
Reflective observation 

         Type 4 
Concrete experimentation 
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There are different types of entrepreneurship education targeted at specific stages of 
development. Researchers have enumerated various types of entrepreneurship education, 
targeting specific individuals35, for example, education to educate students who have no 
experience in starting a business, and the purpose of teaching entrepreneurial awareness Is 
to allow students to develop entrepreneurial skills, help them choose a career36, most 
university-level programs are aimed at increasing entrepreneurial awareness and preparing 
aspiring entrepreneurs37. 
3.The development of entrepreneurship education within universities:
Since Myle Maces gave the first course in entrepreneurship in Havard in 1947, the number 
of universities offering courses and programs in entrepreneurship has not stopped growing 
in recent years. showed that over the last two decades, universities offering these types of 
courses and programs around the world, have gone from a few to 1500. Specifically, there 
are disparities between some countries that are in the initialization stage and others are in 
the process of institutionalization or integration of this relationship. As emphasized, it is 
also important to take into consideration the very conceptions of education adopted in 
different national cultures. Reading the research on the teaching of entrepreneurship, it is 
possible to highlight five angles of view that will be used to analyze the actions 
implemented within universities in entrepreneurship education: the angle of the training 
programs, the angle of the contents, the angle of the teaching methods, the angle of the 
infrastructures38. 

3.1. The angle of training programs 
Figure (04): Theoretical foundations of entrepreneurship development programs 

Source: Béchard J.-P., Toulouse J.-M. , ”Fondements théoriques des programmes de 
développement en Entrepreneurship : une étude exploratoire ”, Cahier de recherche, 
HEC, Montréal, N° ,01,1995,p09. 

35 . Liñán, F,” Intention-based models of entrepreneurship education”, Piccola Impresa/Small Business, 
vol03, N°11,2004,p33. 
36 . Ibid. 
37 . Weber, R,” Evaluating entrepreneurship education”, Munich: Springer,2012,p12. 
38 .Aziz Bouslikhane, ”Enseignement de l’entrepreneuriat : pour un regard paradigmatique autour du 
processus entrepreneurial” , thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de Nancy 2, 2011, p 12 
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(Krueger ,1993) argue that individual’s entrepreneurial intentions are also impacted by 
their subjective norm which is influenced by perceived expectation level from those who 
are important to him or her like relatives, parents, friends, colleagues and so forth to their 
certain behaviors and individual’s obedience to these expectations31. 
D. Family background factors 
Some researches discuss the impact of family background factors on individual’s 
entrepreneurial intentions. Current researches explain families’ impact on individual’s 
entrepreneurial intentions mainly from role molding perspective and believe parents play 
an important role in student 's entrepreneurial career32. 
E. Social environment factors 
state that social environment factors like legal rules, government support is an important 
factor influencing individual’s entrepreneurship. Scholars indicate that social environment 
factor is an adjusting variable which impacts individual’s entrepreneurial intentions33. 
The process of developing entrepreneurship among students in the college is a 
comprehensive and dynamic system in which entrepreneurship education in colleges and 
universities is the main driving force, because the family, social and government 
environment is the auxiliary support, as shown in Figure 03. 

Figure (03): Developing students' entrepreneurial abilities 

Source: Prepared by the researchers 

2. Teaching Entrepreneurship at the University
Entrepreneurship education consists of “any educational program or process of education 
for entrepreneurial positions and skills”34. 

31 . Norris F. Krueger & D.V. Brazeal, “Entrepreneurial Potential and Potential Entrepreneurs ”, theory 
& Practice, vol18,N°03,1994,p91. 
32 . Osuafor, Abigail&Okonkwo, Ifeoma, “influence of Family Background on Academic Achievement of 
Secondary School Biology Students in Anambra State”, An International Multidisciplinary Journal, 
Ethiopia Vol 07,N°03, 2013,p159. 
33 . Frank H. Stephen & al, “The Impact of Institutions on Entrepreneurial Activity”, Manage. Decis. 
Econ., N° 26,2005,p415 

34 . Alain Fayolle & Heinz Klandt,” International Entrepreneurship Education: Issues and Newness”, 
Edward Elgar Publishing,  2006,p02. 
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Figure (02): A model of planned behavior Ajzen 

Source: Source : Ajzen, I, “The theory of planned behaviour”, Organizational 
Behaviour and Human 
               Decision Processes, Vol 50, N°01,1991,p182. 

Some researchers have proposed new models about entrepreneurial intentions (Davidsson, 
1995; Elfving, Brännback, & Carsrud, 2009; Krueger & Brazeal,1994)27.  
These models analyze many different factors affecting individual’s entrepreneurial 
intentions. They can be divided into three categories: individual or psychological factors, 
family background factors and social and environmental factors28. 

C. Individual/psychological factors 
Many researchers have explored the impact of individual’s gender on their entrepreneurial 
intentions. Some researchers find that males have stronger intentions than females29, Some 
stereotyped images caused by their responsibilities of supporting the family, raising the 
children may have negative influence on females’ entrepreneurial intentions 30. 

27 . Elfving, J& al,op.cit,p24. 
28 . See the : 

-Davidsson, P, “Determinants of Entrepreneurial Intentions”, Paper prepared for the RENT IX 
Workshop, Piacenza, Italy, Nov. 23–24, 1995,p23. 

-Elfving, J& al,”Toward a Contextual Model of Entrepreneurial Intentions”, In A.L.Carsrud, & 
M.Brännback (Eds).Understanding the Entrepreneurial Mind, Opening the Black Box. New York: Springer, 

2009,pp ;25-28. 
-Krueger, N. F,Jr & Brazeal, D. V,”Entrepreneurship Potential and Potential Entrepreneurs”, 
Entrepreneurship Theory and Practice, vol 18,N°03,1994,p94. 
29 . Matthews, C. & Moser, S., “A Longitudinal Investigation of the Impact of Family Background and 
Gender on Interest in Small Firm Ownership.” Journal of Small Business Management, 
vol34,N°02,1996,p31. 
30 . Lee, L., & al, “Entrepreneurial Intentions: the Influence of Organizational and Individual 
Factors”, Journal of Business Venturing,vol 26,N°01,2011,p124. 

Attitude 
toward the 

Subjectiv
e norm 

Intentio
n

Behavior 

Perceived 
behavioral 



475 

A.(Entrepreneurial Even Model) Shapero and Sokol (1982): 
The basic idea of the model is that the individual initiates a significant change in his life 
orientation, such as deciding to set up his own organization. This decision must be 
preceded by an event that stops and breaks the routine. (As shown in the figure below). 

Figure (01): Shapero & Sokol model 

Source: Salami Munira& Qureshi Yousef,” The entrepreneurial orientation of women 
in Algeria”, Journal of the researcher, University of Ouargla,N°08,2010,p61.   

B. Theory of planned behavior(ICEK  AJZEN,1991) 
Human behavior directs three kinds of considerations: "Beliefs Behavioral", "Beliefs 
Normative" and "Beliefs Control". Behavioral beliefs result in either a favorable or 
unfavorable attitude toward behavior, and standard beliefs lead to the emergence of a 
family and friends influence standard Control beliefs lead to the emergence of the 
individual's perception variable, the extent to which he can control his behavior, and the 
variables of "attitude towards behavior, influence of friends and family, The individual's 
ability to control his behavior combined to form a "intention towards behavior"26. 

26 . Rim Ramadan, “The impact of students' attitude towards entrepreneurship in their intention to 
initiate pioneering work”, Damascus University Journal of Economic and Legal 
Sciences,vol28,N°02,2012,p370. 
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1. Transfer education and training programs in entrepreneurship, taking into account
relevant contextual differences. 
2. Consider the characteristics of entrepreneurship education programs in successful
universities in order to improve the situation at Laghouat University as well as in other 
Algerian universities. 
3. Assisting deans and curriculum managers who accept the critical importance of
entrepreneurship as part of business management education. 

Literature review 
1. Definition of Entrepreneurial Intentions
Individual’s entrepreneurial intentions are the important variables to predict their 
entrepreneurial behaviors. But researchers have no an identical definition about 
individual’s entrepreneurial intentions. On one hand, referring to individual’s 
entrepreneurial intentions, the current literatures adopt some similar conceptions, like 
career orientation23. 
Reasonably enough, given the ostensibly straightforward usage of the terms 
“entrepreneurial” and “intent” in common parlance, many studies appear to take 
entrepreneurial intent as being a more or less self-defining concept (Audet, 2004; Autio et 
al., 1997; Boyd & Vozikis, 1994; Davidsson, 1995; Krueger et al., 2000; Lee, Chua, Chen, 
& Wong, 2004; Lee & Wong, 2004; Raijman, 2001). This is problematic, first because the 
implicit meaning of entrepreneurial intent used by these authors, the intention to start a 
firm, conflicts with the term “entrepreneurial intentions” as used by Jenkins and Johnson 
(1997) to mean the “desires of the individual entrepreneur” who is already up and running 
in business, second, because the term entrepreneur is itself a vague and imprecise term 
that is interpreted and operationalized differently by scholars with respect to intent 24. 
1.1.Definition of Individual Entrepreneurial Intent 
individual entrepreneurial intent is perhaps most appropriately and practically defined as a 
self-acknowledged conviction by a person that they intend to set up a new business 
venture and consciously plan to do so at some point in the future. That point in the future 
might be imminent or indeterminate, and may never be reached. Those with 
entrepreneurial intent need not ever actually set up a new business because myriad 
personal circumstances and environmental factors may militate against this. Some with 
entrepreneurial intent may advance to being nascent entrepreneurs, that is, those 
undertaking advanced actions formally to set up a new firm25. 
1.2. The Influencing Factors of Individual’S Entrepreneurial Intentions 
The researchers conducted a deep and broad discussion on the factors influencing 
entrepreneurial intentions to measure their entrepreneurial intentions. They propose 
several models of analysis, including: 

23 .  Gowtham Raaj,” Impact of education on entrepreneurial intention and motivation -a comparative 
study between MBA and non MBA students in Bharathiar university”, GE- International Journal of 
management research, vol 02, N°12, 2014, p02. 
24 . Edmund R. Thompson, “Individual Entrepreneurial Intent: Construct Clarification and 
Development of an Internationally Reliable Metric”, Entrepreneurship: Theory and Practice, vol 
33,N°03,2009,p672. 
25 .Ibid, p676. 
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Evaluation of entrepreneurship education and entrepreneurial spirit 
(entrepreneurship and creativity) among students 

FERHAT     AHMIDA   PHD      Université of Laghouat 
RIM  AMMAM   PhD student    Université of Laghouat  

Introduction 
Entrepreneurship is the process of finding and achieving values for entrepreneurs (Morris 
& Jones, 1999)19 , The promotion of entrepreneurship has become a high priority policy 
theme, as well as the growing interest in technological progress and strong international 
competition, where entrepreneurship is a driving force for innovation(Drucker, 1999)20, 
As a result, a wide range of programs and services have been implemented to provide a 
better infrastructure for new projects, for example, part of these initiatives. The university-
level contracting house targets students to become entrepreneurs in the future, thus 
promoting great economic growth and increased employment21. 
  Alumni of universities are seen as an important source for future entrepreneurs in 
dynamic and innovative areas such as information technology and biotechnology. In fact, 
successful universities in the US underline the important role of academic institutions as 
catalysts for high-technology start-ups: If the 4.000 companies founded by MIT graduates 
and faculty formed an independent nation, the companies would make that nation the 24th 
largest economy in the world22. 
Therefore, great attention has been given to formal education in entrepreneurship at the 
university level, and public authorities and economists stress the importance of promoting 
entrepreneurial aspirations among young and highly educated people by supporting 
students and graduates in their entrepreneurial activities. 
Therefore, this study came to answer the following problem: 
   How can the university develop the entrepreneurial spirit of university students? 
The importance of studying 
The importance of this study stems from: 
1. To assess the development of the educational situation at Laghouat University.
2. Exploring the role of the Entrepreneurship House to teach entrepreneurship and support
to students within Laghouat University. 
3. Provide suggestions for the development and improvement of entrepreneurship
education programs in Algerian universities. 
 Objectives of the study 

19 . Ulrika Westrup,” Internal entrepreneurship in the public sector: the challenges of integrating 
innovative project into the regular organization”, Journal of Public Administration vol 
16,N°04,2013,p98. 
20 . Muthuraman Subrahmanian &al,” Entrepreneurial Intent of Prospective Graduates in Sultanate of 
Oman”, 12th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Academic Conferences and 
publishing limited,  2017,p653 
21 . Roberts, E.B,” Entrepreneurs in High Technology: Lessons from MIT and Beyond”, Oxford: Oxford 
University Press,1991,p02. 
22 . Christian Lüthje & al, “Fostering entrepreneurship through university education and training: 
Lessons from Massachusetts Institute of Technology”, 2nd Annual Conference on: Innovative Research in 
Management May 9 – 11, 2002, Stockholm, Sweden, 2002, p02. 
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Les jeunes qui ont quitté l’Algérie dans les années 1980 -pour poursuivre leurs études à 
l’étranger (Étas-Unis, Canada, Europe occidentale…etc) ; et qui y sont restés après 
l’obtention deleur diplôme- sont devenus cadres, fonctionnaires et dans certains cas 
entrepreneur18, cette nouvelle génération d’immigrés encourage les membres de leur 
famille restés au pays (frères, sœurs, cousins, etc.) à créer leur propre entreprise en leur 
apportant l’essentiel du capital nécessaire. 
La situation macroéconomique peut être considérée favorisable pour entreprendre et créer 
de nouvelles activités, vue les réformes économiques et les avantages fiscaux octroyés aux 
entreprises issues du financement des organismes de soutien pour l’emploi (ANSEJ, 
ANJEM, CNAC…etc.). En outre, les principes de l’économie sont adaptées aux 
méchanisme du marché et du libre échange, mettant fin à une culture sociale fortement 
imprégnée de la présence de l’État dans tous les domaines de la vie politique, économique 
et sociale. 
En revanche, des énormes difficultés se dressent sur le chemin des rentrepreneurs et/ou 
des artisans, car la privatisation et le désengagement de l’État n’ont pas mis fin au pouvoir 
de la bureaucratie, aux pratiques clientélistes des pouvoir publics et aux lenteurs 
administratives qui mettent en péril la culture entrepreneuriale en Algérie. 
Conclusion : 
Le problème du financement et les contraites administratives sont considérés l’obstacle 
majeurs qui inhibent la volenté de création des entreprises par les jeunes en Algérie. En ce 
qui concerne la culture entrepreneuriale l’influence de l’environnement est déterminante 
car les rapport socio-culturelle substitent l’assitance et le soutien des organismes de 
financement. 
Mais il reste boucoup à identifier en ce qui concerne le role des aptitudes à entreprendre, 
car la préférence pour le risque nécessite d’être appréhender pour déceler les contraintes 
qui freine le processus d’engagement du secteur privé dans le développement économique. 
Recommandations : 
1. L’analyse approfondie de l’environnement socioculturel des entrepreneurs;
2. L’encouragement à la création de nouvelles sources de financement des projets des
jeunes entrepreneurs ; 
3. L’engagement des individus et des organisation dans le processus de lutte contre les
activités de malvesation ou de corruption qui sont considérées entant que crime 
économique ; 
4. La réforme des régles d’excercise de l’activité administrative liée aux services des
PME, par la selection et la formation des cadres spécialisés en management public ; 
5. Le contrôle des pratiques de bureaucratie excercées contre le création des entreprises.
6. 

18 Madoui M. et Bouyacoub A. (dir) (2003). Entreprise, entrepreneurs et gouvernance des Pme/Pmi. Les 
Documents du Griot, n° 16. 
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– émergence d’une organisation
– création d’une valeur. Chacune de ces réalités cherche à « produire de la nouveauté », à
tel point que le changement s’impose à l’entrepreneur comme un mode de vie. Bref, une 
démarche entrepreneuriale est une démarche d’innovation et de changement et qui admet 
le projet comme principe fondateur. 
Les motivations d’entreprendre  
Les motivations d’entreprendre sont de différents ordres et de différentes natures, à savoir 
: 
– Désir, besoin, volonté d’entreprendre ;
– Désir d’indépendance (d’être libre) ;
– Goût du pouvoir (d’être son propre patron) ;
– Volonté de "se réaliser", d’accomplissement ;
– Besoin de reconnaissance sociale ;
– Passion pour un produit, une activité ;
– Challenge, défi, fun ;
– Recherche du pouvoir.
1- Les motivations internes vs motivations externes  
Le projet entrepreneurial peut être stimulé par des motivations internes (désir d’autonomie 
et d’indépendance) ou par des motivations externes (les encouragements, les incitations).  
2- Les motivations « push » vs « pull »  
Les motivations «push» signifient que le futur entrepreneur est poussé par différents 
mobiles (déplacement, licenciement…) à lancer son projet entrepreneurial. Alors que les 
motivations «pull» viennent du fait que cet entrepreneur est attiré par des opportunités 
d’affaires (partenariat,).  
Diagnostique des motivations chez les entrepreneurs algériens 
Malgré les efforts économiques introduites pour l’encouragement des entrepreneurs à la 
créations des projets ; la croissance économique reste très modeste, cela peut être 
expliquer par les priorités et les motivations sur lesquelles les entrepreneurs créent leurs 
propres entreprises. L’action pour la plupart des entrepreneurs est réduite a sa seule 
finalité économique (recherhce du profit et goût du risque).d’autres éléments comme les 
normes sociales, les croyances, les motivations psychologiques (désir d’accomplissement 
de soi, recherche d’une reconnaissance sociale), la culture, les réseaux sociaux, le territoire 
ou l’impact de l’immigration sur le développement local, sont nécessaires à 
l’appréhension de l’acte d’entreprendre. 
En ce qui concerne l’influence des facteurs exogène liés à l’environnement on peut citer 
deux éléments éssentiels qui favorisent la culture entrepreneuriale: 
- Les relations familiales :  
Vue que la plupart des jeunes patrons de PME soulignent des difficultés d’accès au crédit 
et l’incapacité des banques à les accompagner dans leurs projets d’investissements. Les 
garanties demandées aux PME s’élèvent parfois à 150% du prêt accordé, sans oublier les 
différentes hypothèques exigées parallèlement17.  
- L’immigration :   

17 Mohamed Madoui, Entreprises et entrepreneurs en Algérie et dans l'immigration. Essai de sociologie 
économique, Karthala, 2012, p. 60. 
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– Introduction de nouvelles méthodes de production ;
– Introduction de nouvelles formes d’organisation de l’industrie ;
– Conquête de nouveaux marchés ;
– Accès à de nouvelles sources d’approvisionnement. Une nouveauté qui correspond à un
besoin, à un manque, à un dysfonctionnement dans le marché, dans la production, dans les 
coûts d’exploitation, dans la chaîne de distribution, dans la stratégie marketing ou dans 
quelque autre domaine.  
b) L’Envergure
L’envergure d’un projet s’exprime par son élargissement : Un projet peut s’élargir par la 
complexification de la production en cherchant à ajouter un produit, un service, un 
événement ou une activité économique à la production initiale tout en recrutant et en 
rejoignant un plus grand nombre de personnes.  
c) La Mobilisation
La sollicitation des pairs signifie que le promoteur doit : 
– s’assurer que le projet peut avoir un réel effet et qu’il amènera à une reconnaissance
sociale ; 
– faire connaître le résultat concret de son projet entrepreneurial aux autres est un premier
pas vers la réussite du projet ; 
– montrer à ses pairs la production réalisée.
4- Les étapes et composantes d’un projet entrepreneurial  
Pour développer un projet entrepreneurial, il faut l’approcher selon une perspective de 
processus. Un tel processus entrepreneurial est dynamique, fluide, ambigu, et chaotique. 
Les étapes du projet entrepreneurial sont au nombre de trois :  
– Etape 1 : La réflexion  – réfléchir et comprendre –
– Etape 2 : L’élaboration – planifier et surprendre –
– Etape 3 : La mise en œuvre – réaliser et entreprendre –
a) La reflexion et la conception
La réflexion : réfléchir et comprendre 
– Vérifier sa volonté et sa capacité à entreprendre
– Trouver, définir et valider l’idée
– Idée d’affaires/concept/Business model
– Adéquation Homme/Projet et gestion des contraintes
b) L’Elaboration
L’élaboration : planifier et surprendre 
– l’étude de viabilité commerciale
– l’étude de faisabilité technique
– l’étude de viabilité financière
– l’étude juridique Introduire la notion de plan d’affaires
c) La mise en œuvre
La mise en œuvre : réaliser et entreprendre 
– Installer la nouvelle entreprise
– Premiers mois d’activité Comment vient, par exemple, l’idée de créer une entreprise et
par quelles étapes cette idée est-elle conduite à sa réalisation ? La démarche 
entrepreneuriale s’accomplit en interaction constante avec le milieu puisqu’elle se rattache 
aux quatre notions clés suivantes : opportunité  
– innovation
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Elle est liée aux auteurs du projet ; elle se développe au fur et à mesure de l’élaboration du 
projet. Elle associe la conception et la réalisation, marie l’idée à la réalité.  
b) La Complexite
Elle est liée à ce qui est imprévisible, parce que le projet contient beaucoup d’éléments qui 
l’influencent. Elle requiert analyse, mobilisation, audace d’agir malgré l’incertitude qui 
demeure. Si un projet peut être défini comme une vision qui sert à organiser le futur, c’est 
bien parce que le futur est incertain et en partie imprévisible, et c’est justement cela qui 
fait la valeur du projet. La complexité et l’incertitude introduisent dans le projet une 
tension qui mobilise les ressources cognitives de l’analyse et de l’anticipation, de la 
créativité et du réalisme. 
c) La Singularite
Elle est liée à la fois aux contextes et aux particularités des personnes, des lieux et du 
moment. Chacun des apprenants impliqués dans un projet arrive avec son histoire 
personnelle, ses particularités, ses manières d’agir et de réagir. C’est l’incarnation du 
projet si l’on peut dire, avec toute la réalité qui le fait être.  
d) Les Opportunites
Elles sont présentes dans l’environnement et nécessitent un état d’éveil, une sensibilité aux 
problèmes ou aux besoins du milieu et une disposition à se sentir concerné par ce qui se 
passe autour de soi.  
3- Les fondements d’un projet entrepreneurial  
Un projet entrepreneurial réussi doit répondre à certaines conditions.  
– Le projet entrepreneurial :
• développe des caractéristiques entrepreneuriales ;
• a une portée et des répercussions ;
• est innovant ;
• a de l’envergure ;
• peut être jugé à l’aide d’indicateurs entrepreneuriaux.
– Bases d’un projet entrepreneurial réussi :
• Innovation ;
• Envergure ;
• Mobilisation.
a) L’Innovation
Un projet entrepreneurial doit apporter une solution originale (inédite) à un problème ou 
une action novatrice qui souhaite répondre à un réel besoin... Il peut se traduire dans la 
manière de fabriquer, de concevoir ou de présenter la production. Pour être 
entrepreneuriale, il faudrait que l’action soit novatrice et s’inscrive dans une 
problématique économique, communautaire ou technologique, et réponde à un besoin du 
milieu, à la nécessité d’un meilleur fonctionnement ou même à un simple souhait de 
bienêtre.  
– Nouveaux destinataires, publics cibles ou partenaires atteints par le projet
– Nouvelles façons de fabriquer, de construire, de produire, d’entretenir, de réparer, de
créer, de communiquer, de présenter, de structurer, d’organiser, d’inaugurer, etc. 
– Nouvelles utilités à un produit, à un service ou à un événement.
– Nouvelles manières de mettre en marché un produit, un service ou un événement.
– Production de nouveaux produits ou découverte de nouvelles qualités propres à des
produits existants ; 
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– la persévérance ;
• Continuer/terminer ce qui a été commencé jusqu’à l’obtention d’un résultat satisfaisant.
• Faire preuve de constance et de ténacité afin de mener à terme un projet et d’atteindre
l’objectif fixé. La culture entrepreneuriale se décline en trois éléments : 
– des connaissances partagées par des individus d’une même société qui veulent relever
des défis ; 
– des attitudes et des valeurs (créativité, sens de la responsabilité, autonomie, confiance
en soi, solidarité, leadership, tolérance à l’échec, etc.) ; 
– des compétences de savoir faire, savoir être et savoir agir.
La culture entrepreneuriale a comme but l’accomplissement d’une société alerte, 
responsable et en mesure de s’assumer pleinement. Dans un tel projet, les entrepreneurs 
jouent un rôle capital. En effet, l’expérience des entrepreneurs peut être exposée et faire 
l’objet de témoignage, d’exemples à suivre par les jeunes générations. En conclusion, Il 
est importe de dire que l’entrepreneuriat peut être «le fruit», alors que la culture 
entrepreneuriale peut être comparée à «l’arbre» ; l’analogie du «champ» et de la 
«moisson» illustre aussi très bien ces réalités distinctes, mais interdépendantes.  
Connaissance du projet entrepreneurial  
Devenir entrepreneur implique :  
– Entreprendre devrait s’inscrire dans une logique de projet (personnel et professionnel) et
non dans une logique d’adaptation 
– Il n’y a pas de bon projet en soi, ni de bon entrepreneur, mais un projet en cohérence
avec l’environnement, les ressources, les compétences, les motivations et les buts de 
l’individu.  
1- Le projet entrepreneurial :  
Definition  
Un projet entrepreneurial peut être défini comme suit :  
«Produire de la nouveauté, innover, mener des actions en vue d’un bien, d’un service, 
d’un événement à créer qui a une valeur dans le milieu parce qu’il répond à un besoin». 
Au point de départ, le projet entrepreneurial s’appuie sur l’idée d’une production, d’une 
action productive qui crée un bien, un service, un événement. L’événement peut être une 
exposition, un spectacle, une semaine thématique, une production artistique, un 
symposium, un festival, un concours ou quoi que ce soit d’autre que les élèves auront à 
préparer et à réaliser avec toute la motivation et la compétence dont ils sont capables. 
Définir l’essentiel de ce qui fait la culture entrepreneuriale :  
– Le projet comme possibilité de faire advenir un futur souhaité.
– Le projet comme mode d’organisation du futur.
– Le projet comme principe fondateur d’une démarche d’innovation et de changement. Le
projet entrepreneurial est décrit comme un moyen de développer des compétences ; 
d’apporte une solution à un problème et répond à un besoin ; et de génère une action que 
l’on fait connaître à un public cible ;  
2- Les conditions fondamentales du projet  
Un projet, pour être véritable, doit réunir les quatre conditions faisant preuve d’unité ; 
singularité; complexité et d’opportunités.  
a) L’Unite



483 

• Expression de différenciations ;
• Évaluation des risques ;
• Gestion de relations.
4- Les valeurs entrepreneuriales 
La culture entrepreneuriale se compose de caractéristiques qui ont le pouvoir de favoriser 
une action efficace et qui contribuent à l’actualisation du potentiel. Ces caractéristiques 
sont la confiance en soi, le leadership, l’esprit d’équipe, la motivation, le sens des 
responsabilités, la solidarité, la débrouillardise, l’effort, l’initiative, le sens de 
l’organisation, la créativité, la détermination et la persévérance. Ces valeurs sont 
définissables par les attitudes et les comportements qui les expriment.  
– la confiance en soi ;
• Se sentir capable de faire quelque chose, d’entreprendre et de mener à terme un projet,
grâce à ses connaissances et à ses compétences. 
– le leadership ;
• Proposer des actions, des idées.
• Influencer « positivement » les autres dans la réalisation de la tâche.
• Prendre les décisions nécessaires et passer à l’action.
– l’esprit d’équipe ;
• Travailler et coopérer avec les autres tout en étant respectueux. C’est créer avec d’autres
en synergie d’action. 
– la motivation ;
• Avoir des raisons d’apprendre et de relever un défi.
– le sens de la responsabilité ;
• Respecter ses engagements en faisant ce qui doit être fait et ce qui a été convenu par le
groupe. 
– la solidarité ;
• Se sentir responsable des choix et des décisions du groupe dans l’atteinte d’un but
commun. 
– le débrouillardise ;
• Mettre en action ses ressources internes (compétences, connaissances et habiletés) et ses
ressources externes (outils, personnes-ressources, organismes, entreprises, etc.) lorsque 
surgissent des difficultés et des embûches. C’est recourir à ses connaissances et à ses 
habiletés pour faire face à l’imprévu. 
– l’effort ;
• Avoir la volonté de travailler fort.
– l’initiative ;
• Faire des choix, devenir autonome et prendre des décisions sans avoir besoin de
supervision. C’est passer à l’action 
– le sens de l’organisation ;
• Choisir de bonnes méthodes pour être efficace dans la réalisation du travail.
– la créativité
• Exprimer des idées, proposer des solutions novatrices, des pistes de recherche, etc.
– la détermination ;
• Se concentrer sur ce qu’il y a à faire, sur l’atteinte d’un objectif.
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promotion semblent être des raisons amenant l’individu à envisager la carrière 
d’entrepreneur. 
Le système scolaire peut également aider à créer et à développer des caractéristiques 
entrepreneuriales potentielles chez les jeunes étudiants, en présentant des modèles à imiter 
et en donnant les connaissances requises au démarrage d’une société. Cela est d’autant 
plus vrai que, comme nous l’avons vu, de nombreuses caractéristiques entrepreneuriales 
ne sont pas nécessairement innées mais peuvent être acquises. 
Il existe bien d’autres éléments succeptibles d’influencer positivement ou négativement 
l’entrepreneuriat. Ainsi, une intervention étatique trop importante, une administration trop 
lourde, une fiscalité étouffante ou une législation trop compliquée peuvent lilmiter 
l’entrepreneuriat16. Il va de soi que la situation économique stimulera ou, au contraire, 
freinera l’émergence d’entrepreneurs. Ainsi, la création d’une entreprise peut constituer 
une alternative au chômage. 
La promotion de la Culture Entrepreneuriale et de ses valeurs  
Le développement de la culture entrepreneuriale passe par un effort de sensibilisation et de 
promotion. 
1- Les raisons  
Parmi les raisons de promouvoir la culture entrepreneuriale dans un pays : – Stimuler la 
compétitivité, l’innovation, la productivité et la croissance économique ; – Faire de 
l’entrepreneuriat un choix de carrière désirable. – Améliorer la capacité des individus à 
vivre avec l’incertitude et à répondre positivement au changement. – Rattraper un retard 
par rapport à d’autres pays au chapitre de la création d’entreprises. – Contrebalancer 
l’information déjà abondante en matière d’employabilité. – Valoriser la richesse et son 
rôle dans le développement économique et social. – Prendre en charge des initiatives de 
promotion à moyen et long terme, car le secteur privé est peu enclin à le faire.  
2- Les fondements  
Pour pouvoir engager un processus de changement, il faut mobiliser différentes de 
ressources personnelles, à savoir : les ressources émotives ;les ressources cognitives et les 
ressources interactionnelles. Les ressources émotives sont le moteur de l’action. L’esprit 
d’entreprise trouve en elles sa motivation première et son déclenchement. Les ressources 
cognitives servent à penser l’action, à donner forme à l’avenir par l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un projet. Elles donnent sens au projet entrepreneurial. Le passage à l’acte 
nécessite une action concrète et la mobilisation des ressources des différents milieux 
(Ressources interactionnelles). En effet, on ne peut pas entreprendre seul, avec 
uniquement l’énergie tirée de la motivation, avec uniquement l’intelligence de sa vision et 
de projet. Ce dernier fait appel à la capacité de l’entrepreneur de tisser des liens avec son 
environnement.  
3- Les moyens  
Les moyens sont multiples allant de l’éducation ; à l’apprentissage par projet, à la 
sensibilisation et à l’information.  
– Repères
• Identification des opportunités d’affaires ;
• Définition des visions ;

16 P. A. JULIEN et M. MARCHESNAY,1996, op. cit. 
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influence du milieu socioculturel qui fournit une explication au fait que certains groupes 
ethniques se révèlent plus entrepreneurs que d’autres, ainsi qu’au fait que l’entrepreneuriat 
apparaisse souvent comme un phénomène régional7.  
L’influence de la religion, par exemple, permet d’expliquer le comportement plus ou 
moins entrepreneurial de la population de certains pays. Le catholicisme tend à prôner 
l’appartenace à une institution, soit un certain conformisme, tandisque le protestantisme se 
concentre davantage sur l’individu qui, dans sa pratique de sa religieuse, ne recourt pas à 
une intermédiation institutionnelle8. 
De même, certaines contraintes religieuses, telles que l’interdit du prêt à intérêt dans 
certains milieux islamiques, limitent également l’entrepreneuriat9. 
SHAPERO a également montré que l’entrepreneur peut être une personne déplacée, telle 
qu’un immigré10. Le marché, au sens large du terme, leur permet en effet fréquement de 
s’intégrer au sein du pays d’accueil. 
Le contexte familial peut aussi se révéler un élément motivant. Beaucoup d’entrepreneurs 
ont un membre de leur famille, souvent le père, qui exerce ou a exercé une profession 
indépendante. Ils ont grandi dans un milieu familial où il est souvent question 
d’entreprises et d’entrepreneurs. Il peut également s’agir d’amis. On peut affirmer que la 
valeur d’exemple a une influence favorable sur le développement de l’entrepreneurship11. 
Toutefois, la famille et l’entourage ne semblent pas seulement intervenir à titre d’exemple 
dans le développement du caractère entrepreneurial. En s’inspirant des notions freudiennes 
de dévelopement de la personnalité, KETS DE VRIES a voulu montrer que les 
entrepreneurs sont des personnes déviantes ou marginales incapables d’aacepter l’autorité 
d’autrui ou de s’adapter à une organisation12. Suite à un processus de socialisation peu 
réussi dans leur petite enfance, ceux-ci auraient tendance à créer leur propre 
environnement. Cette théorie a toutefois fait l’objet de multiples critiques13. «Après avoir 
connu des heures de gloire, l’école de rensée des traits de personnalité tend maintenant à 
disparaître» constate L. FILION14. 
Certaines études ont montré que fréquement les entrepreneurs créent leur propre entreprise 
afin d’échapper à leur milieu de travail15. 
L’expérience professionnelle relative à un emploi antérieur peut être déterminante dans le 
choix de devenir entrepreneur. Un sentiment de faible responsabilité, un manque de 
pouvoirn un désaccord avec la politique de l’entreprise, un licenciement ou une absence de 

7 L. J. FILION, Le champ de l’entrepreneuriat : historique, évolution et tendances, Revue Internationale 
P.M.E., vol. 10, n° 2, 1997. 
8 M. CASSON, The Entrepreneur, an economic Theory, Oxford, Martin Robertson, 1982. 
9 P. A. JULIEN et M. MARCHESNAY, L’entrepreneuriat, Paris, Economica, 1996. 
10 A. SHAPERO , The displaced, unconfortable entrepreneur, Psychology Today, vovember 1975. 
11 L. J. FILION, Le champ de l’entrepreneuriat : historique, évolution et tendances, Revue internationale 
P.M.E., vol. 10, n°2, 1997, p. 138. 
12 M.F.R. KETS DE VRIES, The entrepreneurial Personality : a person at the crossroads, Journal of 
Management Studies, Février 1977. 
13 E. CHELL, J. HAWORTH et S. BREARLEY, The entrepreneurial Personality, Concepts, cases and 
categories, Londres, Routledge, 1991. 
14 L. J. FILION, 1997, op.cit., p. 138. 
15 G. BANNOCK, The economics of small firms : return from the wildernes, Oxford, Basil Blackwell, 1981 ; 
E. CHELL, The entrepreneurial personality: a few ghosts laid to rest?, International Small Business Journal, 
1985, vol. 3, n° 3. 
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LAUFER3, dans une étude réalisée auprés de dirigeants français créateurs d’entreprises, 
retient en définitive trois motivations principales : le désir d’autonomie , le désir de statut 
et de pouvoir ainsi que le désir de réalisation individuelle. 
Le désir d’autonomie ou d’indépendance doit etre important chez l’entrepreneur 
propriétaire-dirigeant. Parce qu’il a généralement des difficultés à se soumettre à une 
autorité, parce qu’il ne veut pas se laisser dominer par les autres et refuse de subir les 
événements, il entend rester seul maître à bord. Le désir de statut et de pouvoir est un 
aspect important de dominer, pour ne pas se laisser dominer, et le besoin de prestige, de 
considération personnelle et de reconnaissance d’autrui. Le désir de réalisation 
individuelle ou d’accomplissement est l’élément le plus motivant de la démarche 
entrepreneuriale. Il se traduit par l’envie d’agir sur les choses, le besoin de rechercher les 
défis, la volonté de vaincre des obstacles, le désir de résoudre des problèmes complexes, 
l’envie de ne pas ménager ses efforts. 
À côté des motivations décrites par LAUFER, il en existe certainement une multitude 
d’autres. On peut citer par exemple la volonté d’assurer un revenu ou un emploi pour sa 
famille. Il ressort toutefois de nombreuses études que la motivation financière n’est pas 
une des préoccupations fondamentales de l’entrepreneur P.M.E. Comme le soulignait déjà 
le rapport BOLTON4, les satisfactions psychologiques à être son propre patron semblent 
plus motivantes que l’argent ou l’opportunité de gains financiers importants. L’argent ne 
semble pas être le souci majeur, excepté peut- être comme étalon du succès personnel et 
social. Le profit peut toutefois être considéré comme une contrainte5. En effet, 
l’entrepreneur doit veiller à couvrir ses couts ainsi qu’à générer suffisamment d’argent que 
pour faire face à la croissance et à de vouveaux investissements. 
Pour P.A. JULIEN et MARCHESNAY, les motifs «sont souvent implicites, complexes et 
complémentaires». Chaque entrepreneur cbéit à des motivations diverses et conduit son 
entreprise en fonction de celles-ci. Du point de vue micro-économique, la performance ne 
peut s’apprécier qu’en fonction de ces objectifs. Si l’entrepreneur décide de se consacrer à 
la création ou à la direction d’une P.M.E. , la performance de celle-ci dépendra bien 
entendu de la fonction d’utilité de ce dernier. Le caractère inquantifiable de certaines 
composantes de cette fonction rend le calcul de performance extrêmement difficile. 
2- L’influence de l’environnement  
Certaines facteurs extérieurs peuvent favoriser l’apparition et le développement des 
qualités et des motivations de l’entrepreneur. Max WEBER considère que le système de 
valeur est fondamental pour expliquer le comportement des entrepreneurs6. 
On peut distinguer pllusieurs facteurs incubateurs du comportement entrepreneurial chez 
un individu : l’environnement socioculturel, le contexte familial, l’expérience ou le milieu 
professionnel et le système scolaire. 
L’environnement socioculturel semble jouer un rôle important dans la motivation à 
devenir entrepreneur. Le système de valeurs véhiculées par la société, les relations 
sociales, les croyances religieuses, l’évolution politique, la législation en vigueur…sont 
autant de facteurs qui conditionnent la démarche entrepreneuriale. C’est d’ailleurs cette 

3 J.C. LAUFER, Comment on devient entrepreneur, Revue Française de Gestion, nov. 1975. 
4 J.E. BOLTON, Report of the committee of inquiry on small Firms, Cmmd. 4811, Londres, HMSO, 1971. 
5 P.A. JULIEN et M. MARCHESNAY, L'entrepreneuriat, Paris, Economica, 1996. 
6 M. WEBER, The protestant ethic and the spirit of capitalism, Londres, Allen and Unwin, 1930. 
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tabous Ce sont des sujets qui constituent les manifestations d’une peur collective. Les 
tabous peuvent se matérialiser sous la forme « d’événements-catastrophes pouvant affecter 
les produits de l’entreprise et que les dirigeants sont incapables de prévoir parce qu’un tel 
exercice est pour eux trop anxiogène ».  
2- La Culture d’Entreprise  
La culture d’entreprise est définie par Gibb comme « un ensemble de valeurs, croyances et 
attitudes communément partagées dans la société et étayant la notion de ’manière de 
vivre’ entrepreneuriale désirable et favorisant la poursuite d’un comportement 
entrepreneurial effectif par des individus ou groupes d’individus ».  
3- La Culture Entrepreneuriale  
La culture entrepreneuriale serait en effet constituée de qualités et d’attitudes exprimant la 
volonté d’entreprendre et de s’engager pleinement dans ce que l’on veut faire et mener à 
terme. Elle se veut être comme une culture du projet, une culture toute particulière 
puisqu’elle vise à produire de la nouveauté et du changement. Elle se veut aussi être une 
culture de création et de construction. La culture entrepreneuriale ne doit plus être 
considérée uniquement comme un moyen de créer de nouvelles entreprises, mais plutôt 
comme une attitude générale qui constitue un atout précieux dans la vie quotidienne et 
professionnelle de tout citoyen, compte tenu de la portée des caractéristiques qui la 
définissent. Dans « La culture entrepreneuriale, un antidote contre la pauvreté », Fortin 
propose que la création de richesse passe par le développement d’une culture 
entrepreneuriale qui est préférablement endogène en priorisant le développement de 
valeurs comme l’autonomie, la responsabilisation, la créativité et la solidarité Avant de 
passer la troisième section, il s’agit à ce stade de définir d’autres concepts dérivés comme 
par exemple : L’esprit d’entreprise vs esprit entrepreneurial. L’esprit d’entreprise concerne 
la connaissance de l’entreprise et de l’entrepreneur, alors que l’esprit entrepreneurial 
consiste essentiellement en une volonté d’agir pour créer du changement, de la nouveauté, 
pour fixer des buts et réaliser des projets. 
L’importance des motivations et d’environnement pour entreprendre 
En vue d’identifier les raisons qui empèche l’esprit d’entreprise chez les chefs 
d’entreprises il faut munir une analyse des motivations de l’entrepreneur puis une étude 
d’impact de l’environnement. 
1- L’analyse des motivations de l’entrepreneur  
Faire preuve d’un esprit d’entreprise et réunir un certain nombre des caractéristiques 
entrepreneuriales ne suffit pas à expliquer l’esprit de création et d’entreprise. Le passage à 
l’action implique une motivation. 
Devenir le chef d’une entreprise rentable est certes la garantie d’un revenu intéressant, 
d’un status social enviable et de l’estime des autres, mais pour plusieurs auteurs, ce n’est 
pas la motivation première de l’entrepreneur. La réalisation personnelle leur paraît plus 
déterminante. 
McCLELLAND2, nous l’avons vu, est le premier à mettre en évidence l’importance du 
besoin de réalisation personnelle de l’entrepreneur. 

2  D.C. McCLELLAND, The achieving society , Princeton, New Jersey, Van Norstrand, 1961. 
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Introduction 
Malgrés les éfforts déployés pour l’encouragement du secteur productif privé des PME en 
vue de diversifier l’économie et restituer l’équilibre budgétaire en Algérie, sa part reste 
très modeste dans la valeur ajouté à l’échelle macroéconomque, une essaie d’estimation de 
la contribution des PME, toutes activités confondues, à la production intérieure brute en 
2009, a fait révélé que cette dernière s’élève à 35% hors hydrocarbures1, ce qui signifie 
qu’une grande part est générée par les grandes entrepises. 
Plusieurs études ont été entamé pour le dignostique des problèmes économiques que 
fassent les entrepreneurs en Algérie, trois principales aspects ont toujours été abordés 
(économique, financier et politique).  
Vue nature du sujet de l’entrepreneuriat qui nécessite une étude interdesciplinaire, cette 
étude entame une démarche basé sur l’analyse du phénomène d’entreprise d’une 
perspective de la sociologie économique. 
Pour bien décortéquer le problèm cette étude comporte sept points comme suite : 
1- Définition de la culture entrepreneurial ; 
2- L’importance des motivations et d’environnement pour entreprendre ; 
3- La promotion de la culture entrepreneuriale et de ses valeurs ; 
4- Connaissance du projet entrepreneurial ; 
5- Les motivations d’entreprendre ; 
6- Diagnostique des motivations chez les entrepreneurs algériens ; 
7- Conclusion. 

Définition de la culture entrepreneuriale  
Pour définir la le terme « culture entrepreneuriale » il faut distinguer entre les notions de 
culture, de culture d’entreprise et de culture entrepreneuriale.  
1-  La Culture  
La culture est définie comme étant un ensemble d’informations partagé et transmis entre 
des individus et des générations d’individus. C’est un socle de références portent sur des 
valeurs, des aspirations, des croyances, des modes de comportement et des relations 
interpersonnelles. – Les croyances, valeurs et normes Ils définissent un certain nombre de 
règles de comportement auxquelles les membres du groupe doivent se soumettre sous 
peine de sanctions, voire d’exclusion. – Les mythes et histoires Ils font référence au passé 
de l’entreprise et se transmettent sous la forme de récits idéalisés basés sur des faits réels. 
Le mythe joue un rôle sécurisant. Il est le reflet d’un passé, mais aussi le garant d’un 
avenir. – Les rites collectifs Il s’agit d’actes qui se répètent permettant de manifester un 
consensus. Le respect du rite correspond à une volonté de se rassurer, en manifestant son 
appartenance à un groupe. Toute technique de gestion est susceptible de devenir rituelle 
dès le moment où les détenteurs du pouvoir la singularisent, voire la théâtralisent. – Les 

1  Revue du Ministère de l’Industrie et des Mines, Algérie Industrie, Novembre-décembre 2017,  p. 28. 
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	- استغلال الفرص: إن الأشخاص الرياديين يستطيعون الحصول على ميزة من خلال استغلال الفرص المتاحة والمتمثلة بالتغير المستمر لحاجات الزبائن إلى منتجات وخدمات جديدة. فالشخص الريادي يكتشف الفرص بسبب حصوله على المعلومات وحسن استخدامها على نحوٍ أفضل من الآخرين وبالم?
	-  الرؤية: تعدّ الرؤية الواسعة والبعيدة المدى من الخصائص المهمة للريادي فهي تجعلهم يتنبؤون بالمستقبل ويحلمون به، ويعملون على جعله حقيقة واقعة من قبلهم أو من قبل الآخرين وإن الرؤية تعبر عن مجموعة المهارات الفكرية والخاصة أو امتلاك المعرفة والجوانب العلمية و?
	- المبادرة: تشمل على نحو أساسي "اتخاذ المبادرة من خلال توقع واستغلال فرص جديدة والمشاركة في الأسواق الناشئة، وتساعد استراتيجية المبادرة في منح المنظمة القدرة على تقديم عروض جديدة للأسواق تتفوق من خلالها على المنافسين، ويظهر الفعل الريادي للمنظمة من خلال:
	  الإدارة العليا: تطوير رؤية المنظمة، اختبار لأفراد ملائمين لها، إقامة البنية التحتية الريادية لها (الهيكل، النظم، الثقافة).
	  الإدارة الوسطي: تسمح أو تمنح المبادرات الريادية، تعمل على تكييف هذه المبادرات للحاجات والخصائص المنظمية، الاهتمام بتطوير هذه المبادرات وتحديد وجمع الموارد اللازمة لها، الشروع بتنفيذ المشاريع الناتجة عن هذه المبادرات الريادية. ويتضح في ضوء المفاهيم أعلاه?
	- المخاطرة: تتميز المنظمات الريادية باتخاذها المخاطرة كسلوك ريادي تكون فيه النتائج المستقبلية غير مؤكدة أو غير مضمونة بدرجة عالية، ويمكن أن تكون المخاطرة نفسها متنوعة ومن ضمنها المخاطرة المالية، النفسية، الاجتماعية، فضلاً عن: (المخاطر الشخصية ومخاطر الأعما?
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	المحور الثالث- التجربة اليابانية في المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومقومات نجاحها.
	يعتبر الاقتصاد الياباني ثاني أكبر الاقتصاديات في العالم من ناحية حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعتبر نصيب الفرد الياباني من الناتج المحلي الإجمالي الأعلى في العالم.
	ولقد مر الاقتصاد الياباني بعدة مراحل منذ الحرب العالمية الثانية حيث تعتبر الفترة بين عامي      1945م-1955م فترة إعادة الأعمار بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، في حين أن الفترة الذهبية للاقتصاد الياباني هي الفترة بين عامي 1955م- 1970م حيث ...
	كما هو معلوم فإن اليابان قد بنت نهضتها الصناعية معتمدة بالدرجة الأولى على المقاولات             والمشروعات الصغير، حيث أن المشروعات الكبيرة ما هي إلا تجميع لإنتاج الصناعات الصغيرة التي تتكامل أفقيا ورأسياً وأمامياً وخلفياً مكونه فيما بينها تلك المشرو...
	وكانت أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير المقاولات في اليابان هي وضع تعريف واضح ومحدد للمقاولات، فقد نص القانون المسمى القانون الأساسي للمقاولات.
	والذي يعتبر بمثابة دستور للمقاولات، حيث يشدد هذا القانون على ضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجه المقاولات ومحاولة تذليلها .
	- نظام ضمان القروض المقدمة للمقاولات وتقوم به  Credit Guarantee Corporation، والتي تمتلك 52 فرعاً منتشرة في أنحاء متفرقة من اليابان .
	ولاشك بأنه من خلال هذا النظام أصبحت عملية تمويل المقاولات من مؤسسات التمويل عمليه سهلة وميسرة.
	3-الدعم الفني :
	أنشئ نظام خاص بالدعم الفني للمقاولات يقوم من خلاله الأخصائيون بتقديم الخدمات الإرشادية والذي تشرف عليه هيئة تنمية المقاولات اليابانية ولعل من أهم خدماتها:

	- الرد على استفسارات المقاولين.
	- دراسة الوضع القائم للمقاولات والتغلب على العقبات التي تواجهها .
	- دراسة المواقع المناسبة لإنشاء المشاريع وتقديم الإرشادات الخاصة بذلك .
	4- التدريب : أعدت الحكومة اليابانية برامج تدريبية خاصة بالمقاولات يقوم بها معهد خاص، يقدم المعهد البرامج التالية :
	5- الإدارة : تهدف البرامج الإدارية إلى إيجاد مناخ صحي لنمو المقاولات عن طريق تحسين مجالات الإدارة بها وتقديم التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال وتقديم خدمات إرشادية تتعلق بالإدارة والتمويل والضرائب وقوانين العمل.
	7- الإعفاء من الضرائب: اتخذت الحكومة اليابانية إجراءات متعددة تتعلق بالإعفاء من الضرائب لتشجيع المقاولات، لعل من أهمها :
	8- الحماية من الإفلاس :
	10- نظام الشركات التعاونية:

	المصدر : المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2018، الذي يقيس ريادة الأعمال في 137 دولة حول العالم-بتصرف– على الرابط: https://www.sasapost.com/global-entrepreneurship-index-2018/
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