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 مقدمة: 

ن هندددددام عوامدددددل تسدددددم  بعوامدددددل أ، الدراسدددددة فدددددي حقدددددل االقتصدددددادن مدددددمندددددا عل  تلقدددددد 

نها ان تلبدددددددي أوالتددددددي مدددددددن شددددددد، نتددددددداي السدددددددلع والخددددددددماتإنتدددددداي والتدددددددي مدددددددن خاللهدددددددا يددددددتم اال

منددددا علدددد  يضددددا تعل  أومددددن جهددددة اخددددرى  .وتحقددددق المنفعددددة للفددددرد والمجتمددددع، حاجيددددات االفددددراد

مددددددل فددددددي تناسددددددق ضددددددمن رض والتكنولوجيددددددا تعوالعمددددددل واأ رأسددددددمالان هددددددذا العوامددددددل مددددددن 

وهدددددددذا مدددددددا يعدددددددر  ، العديدددددددد مدددددددن القواعدددددددد واالجدددددددراءات التنظيميدددددددة، محددددددددد تضدددددددبط  إطدددددددار

ا لمسددددداهمتها فدددددي التنميدددددة ونظدددددر  ، و خاصدددددةأو المؤسسدددددة سدددددواء كاندددددت عموميدددددة أبالمنظمدددددة 

 حظيددددددت. ولقددددددد نهددددددا بمثابددددددة نددددددواة االقتصدددددداد الددددددوطنيأصددددددبحت تنعددددددت علدددددد  أاالقتصددددددادية 

ت مدددددددن طدددددددر  العديدددددددد المنظدددددددرين فدددددددي مجدددددددال االقتصددددددداد المؤسسدددددددة بالعديدددددددد مدددددددن الدراسدددددددا

ندددددواع هدددددذا اكفددددداءة ممكندددددة علددددد  اخدددددتال   بدددددأعل نتددددداي بهدددددد  الوصدددددول الددددد  اإل، والتسددددديير

 شكالها القانونية.االمؤسسات من حيث طبيعتها و 

المؤسسددددددة وتسدددددديير  قتصددددددادامددددددن خددددددالل  مجددددددالال الدراسددددددة فددددددي هددددددذا تلقددددددد تطددددددور 

ق بكدددددل عامدددددل مدددددن عوامدددددل االنتددددداي ا تتعل دددددكثدددددر تخصصدددددأاضدددددافة الددددد  دراسدددددات ، المؤسسدددددة

ومدددددددددن خدددددددددالل الوظدددددددددائ  أواقتصددددددددداد العمدددددددددل ، واالدارة الماليدددددددددة، كدددددددددودارة المدددددددددوارد البشدددددددددرية

التسدددددددويق ، محاسدددددددبة التكدددددددالي ، التمدددددددوين، المخدددددددزون  كدددددددودارةوالمصدددددددالا لهدددددددذا المؤسسدددددددات 

 والدراسدددددات المتواصدددددلة، و المؤسسدددددة لهدددددا نفدددددس الهدددددد أالمنظمدددددة  ت بدددددذلموالمبيعدددددات وظل ددددد

 تهد  ال  الوصول ال  الكفاء ة وضمان بذلم النجاعة واالستمرارية.
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كثدددددددددر أصدددددددددبحت أ، قدددددددددة بالمؤسسدددددددددةالمتعل   مدددددددددا اليدددددددددوم العديدددددددددد مدددددددددن المصدددددددددطلحاتأ

الحاضدددددددددددنات او ، كالمؤسسدددددددددددات الصدددددددددددغيرة والمتوسدددددددددددطة والمتناهيدددددددددددة الصدددددددددددغر اسدددددددددددتخداما

 .Start up و ريادة االعمال وقد يستعمل االسم الالتينيأالمقاوالت ، المشاتل

ن هندددددام عوامدددددل أ :سدددددباب بحيدددددثأولقدددددد كدددددان لظهدددددور هدددددذا المصدددددطلحات الجديددددددة 

ن لهددددا نفددددس الهددددد  وهددددو تحقيددددق أرغددددم ، ين المؤسسدددداتبددددو  يضددددا بينهدددداأ فروقدددداتو  مشددددتركة

فدددددددي كيفيدددددددة تحقيدددددددق االشدددددددباع لهدددددددذا  خدددددددتال االولكدددددددن يكمدددددددن ، المجتمدددددددع أفدددددددرادالمنفعدددددددة 

ت العاديدددددة والمقدددددداوالت هدددددو ان هددددددذا ن الفددددددرق الجدددددوهرس بددددددين المؤسسددددداأ :الحاجيدددددات حيدددددث

جديددددددد ويتصدددددد   نتدددددداي كددددددل مددددددا هددددددوإخيددددددرة هددددددي بددددددذاتها مؤسسددددددات ولكددددددن تتطلددددددع الدددددد  اأ

دخدددددال اضدددددافات إهدددددو موجدددددود ندددددوع مدددددن التمي دددددز عدددددن طريدددددق  ضدددددفاء علددددد  مددددداإو أ، بدددددداعباإل

ابا يسدددددتحق جدددددذ   بدددددل يجعدددددل منددددد  االبدددددداع منتوجدددددا، جديددددددة تجعدددددل منددددد  منتوجدددددا لددددديس روتينيدددددا

. المطبوعددددددةمددددددن خددددددالل هددددددذا  وسددددددنحاول. ميزاتدددددد  الجديدددددددة واكتشددددددا عليدددددد  ارتفددددداع الطلددددددب 

لمامددددددا ا  كثددددددر ادراكددددددا و أن نجعددددددل الطالددددددب يكددددددون أتتعلددددددق اساسددددددا بمجددددددال المقاوالتيددددددة  والتددددددي

ليهدددددا وهدددددذا الرتبددددداط العمدددددل إيتحدددددتم التطدددددر ق  الجاندددددب وهدددددذا مدددددن خدددددالل زوايدددددا مختلفدددددة بهدددددذا

مدددددوارد ماليدددددة وماديدددددة تتطلدددددع للوصدددددول و ، فدددددرادأيجمدددددع  المقددددداوالتي باعتبدددددارا يتطلدددددب فضددددداء

 بنجدددداح. هددددذا الفضدددداء المتشددددابم اتجسدددديده فددددي فكددددرة يددددراد ايتمثددددل اساسدددد، نالدددد  هددددد  معددددي  
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ولددددذا كدددددان مددددن الضدددددرورس واالجتمددددداع والتسدددديير وعلدددددم الددددنفس ، يتددددداخل فيددددد  علددددم االقتصددددداد

 التطرق ال :

طددددددور ق الدددددد  تالمقاربددددددات التددددددي تناولددددددت موضددددددع المقاوالتيددددددة مددددددن خددددددالل التطددددددر   -

 . الفكر المقاوالتي

ثقافددددددددة ، شددددددددرح مختلدددددددد  المفدددددددداهيم والمرتبطددددددددة بالمقاوالتيددددددددة مثددددددددل: روح المقاولددددددددة -

 التعليم المقاوالتي....، الحاضنات، المقاولة

 مختل  المدارس التي تناولت المقاوالتية -

 نماط واصنا  المقاولأ -

 خصائص المقاول -
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 1: "ريادة االعمال المقاوالتية" مفهوم

وهددددددذا المصددددددطلا انتشددددددر ، عمددددددال تعنددددددي دائمددددددا االسددددددتحداثد كانددددددت ريددددددادة األقدددددد 

وفددددي ، وذلددددم فددددي القددددرن السددددابق، عمددددال اليابانيددددةفددددي عددددالم اأ واسددددتخدم علدددد  نطدددداق واسددددع

كمددددا  .تعنددددي السددددبق فددددي ميدددددان مددددا، عمددددالصددددبحت الريددددادة فددددي مجددددال اأأاأخيددددرة  اآلونددددة

يدددددا يالقدددددي طلبدددددا كدددددر شددددديئا جديددددددا كل  و يبتأيضدددددا مدددددن يددددددير شددددديئا جديددددددا فدددددي ميدانددددد  أتعندددددي 

 ورواجا.

، جديددددددا عمدددددال اللقدددددب الدددددذس يمدددددنا لمدددددن ينشددددد  مشدددددروعادارة اأإالريدددددادة فدددددي حقدددددل 

بالمنظدددددددار اأوسدددددددع فدددددددان الريدددددددادة االداريدددددددة تشدددددددمل و ، او يقددددددددم فعاليدددددددة مضدددددددافة لالقتصددددددداد

 مشروع جديد. بتكاراو أشيئا جديدا  لتقديم الموارد المختلفة من يدير يضاأ

بددددددل يمارسددددددها كددددددذلم ، المشدددددداريع أدة بهددددددذا المعندددددد  ليسددددددت حكددددددرا علدددددد  منشددددددالريددددددا

 .المدراء العاملون في المشاريع والمنظمات الكبيرة

و بندددددداء خدددددد  انتدددددداجي االددددددرواد بتقددددددديم سددددددلع جديدددددددة  هددددددؤالء المدددددددراء يتمثددددددل نشدددددداط

، نشدددددددطة الجديددددددددةجديددددددددة ولضددددددمان بقددددددداء اسددددددتمرارية اأ او القيدددددددام بونشدددددداء شدددددددركات، جديددددددد

                                                           

 .71ص  6002، اعداد المشاريع الصغيرة والريادة، السكارنة خل  بالل 1
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دارة مدددددواردهم المحددددددودة بطدددددرق تختلددددد  عدددددن االسدددددلوب إالمددددددراء الدددددرواد  وجدددددب علددددد فانددددد  يت

 التقليدس المعتمد من قبل االخرين.

 2تابع لمفهوم والمقاول المقاوالتية : 

حيددددددث تناولتدددددد  العديددددددد مددددددن المقاربددددددات ومددددددن زوايددددددا أيضددددددا  مفهددددددوم المقاولددددددة متعدددددددد

فمددددددن وجهددددددة النظددددددر  .ربدددددداتالمقدددددداول مددددددرتب  بهددددددذا المقا مفهددددددومهددددددذا مددددددا يجعددددددل ، مختلفددددددة

ندددددددد  الشددددددددخص الددددددددذس يوقددددددددع عقدددددددددا مددددددددع ا المقدددددددداول: علدددددددد   المقاربددددددددة االقتصددددددددادية يعددددددددر  

ثدددددم مدددددع ، عمدددددال مختلفدددددةأ مجموعدددددة  جدددددل ضدددددمان انجددددداز عمدددددل اوأالسدددددلطات العموميدددددة مدددددن 

دخدددددال إصدددددبحت تحدددددي  بددددد  تدددددم أالتطدددددور الدددددذس عرفددددد  االقتصددددداد العدددددالمي والمخددددداطر التدددددي 

قدددددداول ليصددددددبا الشددددددخص الددددددذس يشددددددترس أو يسددددددتأجر عنصددددددر عدددددددم اليقددددددين فددددددي تعريدددددد  الم

 أكيد.بسعر أكيد ليبيع بسعر أو ينتج بسعر غير 

تناولهددددددا  ن المقاوالتيددددددة تددددددم  أعمددددددال": رغددددددم اأ ريددددددادة "تــــــاريم مفهــــــوم المقاوالتيــــــة 

حيددددددث كددددددل ، الددددددذين يختلفددددددون مددددددن حيددددددث تخصصدددددداتهم مددددددن طددددددر  العديددددددد مددددددن البدددددداحثين

وعلمدددددداء التسدددددديير ، علمدددددداء االقتصدددددداد اولهدددددداتنفلقددددددد  ينظددددددر مددددددن زاويتدددددد  الدددددد  هددددددذا المجددددددال

ددددددإسدددددداهم فددددددي  وكددددددل ذلددددددم، وعلمدددددداء االجتمدددددداع، وادارة االعمددددددال ق ثددددددراء هددددددذا المجددددددال والتعم 

                                                           
مجلة افاق  76زينة واقع التعليم المقاوالتي في الجزائر ودورا في استيدامة المشاريع المقاوالتية ص عرابش /أمينة بديار 2

 6072للبحوث والدراسات العدد الثالث المركز الجاامعي اليزس جانفي 
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و المقاوالتيددددددة يعددددددود الدددددد  أعمددددددال ن مفهددددددوم ريددددددادة اأأ"غيددددددر ، كثددددددر فددددددي دراسددددددت  وتحليلدددددد أ

  المقدددددددداول سددددددددنة الددددددددذس عددددددددر  " JOSEF SHUMPETER"  االقتصددددددداد النمسدددددددداوس 

و أرادة والقددددددددرة لتحويدددددددل فكدددددددرة جديددددددددة الدددددددذس لديددددددد  اإل، هدددددددو ذلدددددددم الشدددددددخص نددددددد أب 0591

عمددددددال فددددددي اأسددددددواق فوجددددددود قددددددوس لددددددرواد اال وبالتددددددالي، بتكددددددار ندددددداجاإاختددددددراع جديددددددد الدددددد  

ن يكددددددددون رواد تنشددددددددأ منتجددددددددات ونمدددددددداذي عمددددددددل جديدددددددددة تددددددددؤدس أ، والصددددددددناعات المختلفددددددددة

 كو النمو االقتصادس عل  المدى الطويل.عمال هم محر  اأ

 PETERو 0591سدددددنة " FRANK H KNIGHT "دمدددددا بالنسدددددبة لدددددا

DRUCKER  تتمحددددددددددور باأسدددددددددداس حددددددددددول ، عمددددددددددالن ريددددددددددادة االأنهمددددددددددا يعتبددددددددددران أفنجددددددددددد

 .  لدي  لوضع مهنت  ما يعكس نوع القدرة التي هو، وسلوم رائد اأعمال، المخاطرة

 مفاهيم مرتبطة بالمقاوالتية

   الثقافة المقاوالتية: - 1 

 و مجموعددددددة مدددددن االفددددددراداوالمعلومددددددات المكتسدددددبة مددددددن فدددددرد  هدددددي مجمددددددل المهدددددارات

 بويجددددددددادمددددددددوال وذلددددددددم وذلددددددددم بتطبيقهددددددددا باالسددددددددتثمار فددددددددي رؤوس اال، ومحاولددددددددة اسددددددددتغاللها

الدددد  وجددددود هيكددددل  باإلضددددافةبددددداع فددددي مجمددددل القطاعددددات الموجددددودة إ، فكددددار مبتكددددرة جديدددددةا

ولين والتخطددددددي  التحفيددددددز ردود أفعددددددال المقددددددا، فاتوهددددددي تتضددددددمن التصددددددر   .تسددددددييرس تنظيمددددددي

 Y .Gasseو J P Sabourinوحسدددب نمدددوذي  التنظددديم والرقابدددة.، التخددداذ القدددرارات
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وظهددددددور المقدددددداولين  يلخددددددص مفهددددددوم المقاوالتيددددددة ويبددددددرز المراحددددددل التددددددي تقددددددود لبددددددروز 1989

الدددددددذين تدددددددابعوا تكويندددددددا فدددددددي مجدددددددال المقاوالتيدددددددة....  خصبددددددداأو  مددددددن بدددددددين فئدددددددة المتمدرسدددددددين

د عالقدددددددددة بدددددددددين التوجهدددددددددات المقاوالتيدددددددددة للفدددددددددرد وبدددددددددين نددددددددد  توجدددددددددأحيدددددددددث الحددددددددد  الباحثدددددددددان 

 .3االمكانيات المقاوالتية"

 حاضنات االعمال : - 2

نهدددددددا هيئدددددددات أعلددددددد  ، عمددددددداللحاضدددددددنات اأ NABIAمريكيدددددددة "تعدددددددر  الجمعيدددددددة اأ

عمدددددال الجدددددددد وتدددددوفر لهددددددم ورجددددددال اأ، تهدددددد  الددددد  مسدددددداعدة المؤسسدددددات المبدعددددددة الناشدددددئة

 عبددددددداء ومراحدددددددلأ الددددددددعم المدددددددالي لتخطدددددددي ، مددددددداكنواال الخبدددددددرات، الوسدددددددائل والددددددددعم االمندددددددي

 .ونشدددددددر منتجدددددددات هدددددددذا المؤسسدددددددات كمدددددددا تقدددددددوم بعمليدددددددات تسدددددددويق، سددددددديسأاالنطدددددددالق والت

ول أيعدددددددود تددددددداري   وتعتبدددددددر الواليدددددددات المتحددددددددة االمريكيدددددددة رائددددددددة فدددددددي هدددددددذا المجدددددددال حيدددددددث

 .4"0595ال  سنة  BATAVIAحاضنة 

 

 

                                                           

فة جامعة الجل، عمال"دار المقاوالتية ودورها في تحفيز الطالب الجامعي لولوي عالم اأ، فتيحة عبيدس، هوارس معراي3 
  777جامعة االغواط ص 7العدد 01جلة دراسات العدد االقتصادس المجلد م نموذجا"

  . 772صنفس المرجع ، فتيحة عبيدس، هوارس معراي 4
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   5روح المقاولة : - 3 

Stumpf وBlok (0551)   رادة تجريددددددددددددددددددب إفددددددددددددددددددان روح المقاولددددددددددددددددددة بأنهددددددددددددددددددا : يعر

 مكانية التغيير.إن  توجد أ، و القيام بأشياء بشكل مختل أ، أشياء جديدة

Marion وalbert (0551) تعددددددددددددددود الدددددددددددددد  الكفدددددددددددددداءات ، يعتبددددددددددددددر روح المقاولددددددددددددددة

، فكدددددارمجموعدددددة مدددددن اأ، فهدددددي قبدددددل كدددددل شددددديء مسدددددألة ذهنيدددددة، المرافقدددددة للعمدددددل المقددددداوالتي

 الفرص. ستغاللا و كتشا و اوقدرة عل  المالحظة ، طريقة تفكير

Fayolle (2001  فعر ) فهدددددددددا مدددددددددن خدددددددددالل خصدددددددددائص ومميدددددددددزات المقددددددددداول الدددددددددذس

 عن المسير والمخترع. يختل 

 6كما تم تعري  روح المقاوالتية :

والمعرفددددددددة فددددددددي مجددددددددال ، تغددددددددذيها قاعدددددددددة معرفيددددددددة، علدددددددد  انهددددددددا ممارسددددددددة وسددددددددلوم

  ولددددددذا فهددددددي تعدددددددر  ، وتعكددددددس المهددددددارات والقددددددددرات ،المقاولددددددة هددددددي وسدددددديلة لتحقيدددددددق الغايددددددة

                                                           
قاوالتي للطلبة الجامعيين اشرا  بن ثابت بوزيان جامعة مصطف  اسطمبولي معسكر السنة قايدس امينة تطور التوج  الم 5

  .00ص 6071/ 6072الجامعية 

Yifan wang l’évolution de l’intention et le développement de l’esprit d’entreprendre les élevés 

ingénieur d’une école française une étude longitudinal France école centrale de lille2010 p39  

الملتق  الدولي  ،البرامج التكوينية واهميتها في تعزيز روح المقاولة، اليمينة فاتلة وبرني لطيفةعن  00نفس المرجع ص 6
 , 02ص 6070/افريل 02/01/00جامعة محمد خيضر بسكرة يوم ، حول المقاوالتية التكوين وفرص االعمال
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ددددددانهددددددا قدددددددرة فرديددددددة أعلدددددد   س المددددددال والمغددددددامرة فددددددي أل المخدددددداطرة بددددددر و جماعيددددددة علدددددد  تحم 

وعليدددد  ، فضددددل مددددزيج مددددن المددددواد المختلفددددةأبتكددددار باسددددتخدام بمعندددد  اإل .تقددددديم شدددديء جديددددد

 تهديدا. خرون رؤية الفرص ضمن ما يراا اأ فهي القدرة عل 

 ن روح المقاولة وروح المؤسسةالفرق بي - 3

 بدددددين المؤسسدددددة والمقاولدددددة خدددددتال االساسدددددا أمصددددددرا  بدددددين المصدددددطلحين ان الفدددددرق 

والتدددددي  والماديدددددة والبشدددددرية، كاندددددت المؤسسدددددة هدددددي مجموعدددددة مدددددن المدددددوارد الماليدددددة ذاإ :حيدددددث

قدددددل التكدددددالي  أن بلغدددددرض الوصدددددول الددددد  هدددددد  معدددددي  ، سدددددلوب تسدددددييرس علمدددددياتوجددددد  وفدددددق 

ز يددددن المقاولددددة تتمأ نجددددد، خدمددددة تحقددددق نفددددع للمجتمددددع وأنتدددداي سددددلعة إساسددددا فددددي أوالمتمثددددل 

كمدددددا ، بتكددددداراال  هدددددو جديدددددد وتعتمدددددد فدددددي ذلدددددم علددددد نتددددداي مددددداإنهدددددا تحددددداول أعدددددن المؤسسدددددة ب

 كبددددددراربدددددداح اوتنشددددددد الدددددد  تحقيددددددق ، سددددددتقالليةاالوتسددددددع  الدددددد  ، كثددددددر مخدددددداطرةأنهددددددا تكددددددون أ

 يكددددددون ، بددددددين الشددددددباب ولددددددةن غددددددرس روح المقانددددددرى أ ولددددددذا .فكددددددارلهددددددذا اأ بسددددددبب ملكيتهددددددا

خددددرى نجددددد أجهددددة  والمخدددداطرة. ومددددن التأكدددددمددددن عدددددم ، بالمشددددروع صددددعب بسددددبب مددددا يحددددي أ

فيتطلدددددب  وبالتدددددالي، بتكدددددارس االهدددددذا المشدددددروع  ايدددددره ربددددداح التددددديبسدددددبب اأ اكثدددددر تحفيدددددز أ  اندددد

والمخددددددداطرة والثقدددددددة فدددددددي  كقبدددددددول التحدددددددس اسددددددتعدادات هامدددددددة، المبدددددددادرين لألفدددددددرادن يكددددددون ا

 .النفس
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يفرقدددددددددون بدددددددددين مفهدددددددددوم كدددددددددل مدددددددددن روح المؤسسدددددددددة وروح  ينن المدددددددددؤلفانجدددددددددد  ولدددددددددذا

 7:المقاولة

مجموعدددددددة مدددددددن المواقددددددد  يمثدددددددل اذ  :L'esprit d'entrepriseروح المؤسسدددددددة 

 .والمقاول زاء مفهوم المؤسسةإ يجابيةالعامة واإل

فباإلضدددددافة الددددد  ذلدددددم هدددددو ، شدددددمل مدددددن مفهدددددوم روح المؤسسدددددةأروح المقاولدددددة فهدددددو 

فدددددداأفراد الددددددذين يملكدددددون روح المبددددددادرة لهددددددم ارادة تجريددددددب  .بددددددادرة والنشددددداطكثددددددر بالمأمدددددرتب  

مكانيدددددددددة إوهدددددددددذا نظدددددددددرا لوجدددددددددود  .و القيدددددددددام باأشدددددددددياء بشدددددددددكل مختلددددددددد ا، شدددددددددياء الجديددددددددددةاأ

و رغبدددددددة فدددددددي انشددددددداء أن يكدددددددون لدددددددديهم توجددددددد  أفدددددددراد لددددددديس بالضدددددددرورة هدددددددؤالء اأ، التغييدددددددر

دفهم يسددددددع  لتطددددددوير قدددددددرات ن هددددددأ، مهنددددددي مقدددددداوالتي و حتدددددد  تكددددددوين مسددددددارأالمؤسسددددددة 

  فكددددددارهم والتصددددددر  أوهددددددذا عددددددن طريددددددق عددددددرض ، تماشددددددي والتكي دددددد  مددددددع التغييددددددرتخاصددددددة 

 .والمرونة نفتاحاالبكثير من 

تتطلددددددب تحديددددددد الفددددددرص ، ن روح المقاولددددددةأكثددددددر ويعتبدددددرون أوهندددددام مددددددن يتعمقددددددون 

 من أجل تحويلها لمؤسسة.، وارد الالزمة والمختلفةموجمع ال

  

                                                           

التوج  المقاوالتي للمرأة في الجزائر ،سالمي منيرة   6002"دراسة ميدانية تناولت طالبات عل  ابواب التخري من جامعة ورقلة  
  6001/7، مذكرة ماجستير جامعة قاصدس مرباح ورقلة الجزائر 6000 ص62 .
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   اوالتيتطور الفكر المق

مددددددن المنظددددددرين  ان نبددددددرز مسدددددداهمات العديددددددد سددددددنحاول الدراسددددددةمددددددن خددددددالل هددددددذا 

وتيدددددارات ومددددددارس ، لددددد  حقبدددددات تاريخيدددددةإوالدددددذين ينتمدددددون ، االقتصددددداديين فدددددي هدددددذا المجدددددال

 .مفهوم ومصطلا المقاوالتية مختلفة وهذا ما سيسما بوثراء

صددددددداديين قتن ان كدددددددل مدددددددن االالدراسدددددددات تبدددددددي  فيمدددددددا يخدددددددص االقتصددددددداديين نجدددددددد أن 

cantillon وJ B Say المقاوالتيدددددة  وائدددددل الدددددذين تنددددداولوا موضدددددوعيعتبدددددران مدددددن الدددددرواد اال

(" cantillon وJ BSay). حددددددددددددددول انشددددددددددددددائها  حيددددددددددددددث اهتمددددددددددددددا باالقتصدددددددددددددداد والمؤسسددددددددددددددات

 وتطورها وتسييرها.

اكتسددددددب ، و المقدددددداولأعمددددددال ان تطددددددور مصددددددطلا رائددددددد اأ يددددددرى  Verinكمددددددا نجددددددد 

 فيجدددددب cantillon حتدددد  ولدددددو تدددددم  تناولددددد  قبدددددل، سدددددابع عشدددددرمعندددداا الحدددددالي خدددددالل القدددددرن ال

مأهددددددددو  cantillonن أبدددددددد schumpeterشددددددددار اليدددددددد  اان ننددددددددوا لمددددددددا   اتصددددددددور  ول مددددددددن قددددددددد 

 8" لمجمل وظيفة المقاول اواضح

والددددذس ، كثيددددرا بنشدددداطات المقدددداول هددددتما المنظددددر الثدددداني الددددذس  J B SAYيعتبددددر 

نشددددداء المؤسسدددددات والدددددذس كدددددان يحلدددددم تدددددتم عدددددن طريدددددق ا، ميدددددة االقتصددددداديةتنال كدددددان يدددددرى ان

                                                           
8 khttps://www.erudit.org/fr/revues/ipme/1997-v10-n2-ipme5006372 

Louis Jacques Filion Le champ de l'entrepreneuriat : historique, évolution, tendances Volume 

10, numéro 2, 1997p132133/ Diffusion numérique : 16 février 2012 بتصر    مترجم من طر  الباحث  

 



12 
 

ن كددددل مددددن أونجددددد  ....بددددأن تنتقددددل الثددددورة الصددددناعية التددددي حدددددثت فددددي انجلتددددرا الدددد  فرنسددددا 

CANTILL0N وj b say دددد، المقددددداول الددددد ينظدددددران  كانددددا ل للمخددددداطر مدددددادام انددددد  كمتحم 

وغالبددددددددا ، وليددددددددةأمددددددددادة  المقدددددددداول يشددددددددترس  cantillon الخاصددددددددة. وحسددددددددبموالدددددددد  أيسددددددددتثمر 

 ومدددددن هدددددذا المنطلدددددقكيدددددد. أليدددددتم تحويلددددد  وبيعددددد  بسدددددعر غيدددددر ، كيددددددابسدددددعر  منتدددددوي فالحدددددي

نددددد  أيمكددددن تعريفدددد  علدددد   سدددددتثماراالفددددي نظرنددددا يمكددددن اعتبدددددار المقدددداول كمسددددتثمر حيددددث ان 

فكلمدددددددة  مؤكددددددددة.غيدددددددر  خدددددددرى امدددددددوال أقصدددددددد الحصدددددددول علددددددد  ، مؤكددددددددة بدددددددأموالالتضدددددددحية 

شدددددار االدددددذس  خدددددتال اال والمجازفدددددة. ولكدددددنالتضدددددحية بدددددذاتها تشدددددير الددددد  عامدددددل المخددددداطرة 

ددددد، ن المقددددداول يحددددداول اغتندددددام الفدددددرص لتحقيدددددق الدددددرباأهدددددو  ون اليددددد  البددددداحث ل ولكدددددن مدددددع تحم 

 ربدددداح كددددل منهمدددداامددددن حيددددث يفددددرق بددددين الرأسددددمالي والمقدددداول  sayخطددددار ولددددذا نجددددد ان اأ

ولدددددددددددددددددذا يعتبدددددددددددددددددر ، والتغييدددددددددددددددددر باإلبدددددددددددددددددداعيدددددددددددددددددرى ان المقددددددددددددددددداول يتصددددددددددددددددد   schupeterو

schumpeter معددددددددايير المقدددددددداول الددددددددذس نسددددددددمع عندددددددد    تحديددددددددد ول الددددددددذس توصددددددددل الدددددددداال

مددددددن خددددددالل اسددددددهامات  بقدددددددر كبيددددددر الدددددد  تددددددو ضدددددديا  schumpeter ولقددددددد حدددددداول .اليددددددوم

 JB SAYوهدددددذا مدددددن خدددددالل كتابدددددات ، مفهدددددوم المقددددداول الددددد  االنجلوسكسدددددون  وايصدددددال

 9 صبا ينعت بأب ريادة االعمالأسس هذا المجال و أول الذس وضع باعتبارا اال

دمدددددج فدددددي كتاباتددددد  تيدددددارين أ JB SAYان  :  االشدددددارة هدددددويجدددددب ان تجددددددر بددددد ومدددددا

بريطانيددددددا  وتيددددددار الثددددددورة الصددددددناعية فددددددي، الفيزيوقراطيددددددون  وهمددددددا، صدددددداحب عصددددددرا كبيددددددرين

                                                           
 .نفس المرجع السابق 9
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 فكدددددار الددددد  فرنسدددددا مثدددددل مدددددادم سدددددميث الدددددذس نقدددددل اأأبددددد ويعتبدددددر مدددددن المعجبدددددين .العظمددددد 

 .(1816SAY)10حدثت الثورة الصناعية االنجليزية 

Schumpeter  ويربطهدددددددددددا ، ظهدددددددددددور مجدددددددددددال المقاوالتيدددددددددددة لددددددددددد ا ىدأالدددددددددددذس هددددددددددو

الفدددددرص الجديددددددة فدددددي المؤسسددددددة  سدددددتغاللايكمدددددن فددددددي  جدددددوهر المقاوالتيدددددة .باإلبدددددداعساسدددددا أ

سدددددهامات  فدددددي إ نجدددددد ان .دةبتوليفدددددات جديددددد، مدددددن خدددددالل اسدددددتخدام مختلددددد  المدددددوارد الوطنيدددددة

و الوحيددددد هدددد ولدددديس .هددددذا المجددددال تبددددي ن الدددددور الددددذس يلعبدددد  المقدددداول فددددي التنميددددة االقتصددددادية

ولكددددن نجددددد العديددددد مددددن االقتصدددداديين قبلدددد  اشدددداروا الدددد  ذلددددم  باإلبددددداع المقاوالتيددددة الددددذس ربدددد 

 Higgins 1959 Baumol 1968 schloss 1968و Clarck 1899مثددددل 

 Leibenstein 1978و

 11ونجد ان نظرة االقتصاديين للمقاول هو:

 Higgins 1959 ); , penrose 1959 االعمدددددددددددالكاشددددددددددد  لفدددددددددددرص  -

 ( 0000Kirznerو.

 , HESS , 0003OXEN FELDTو (ELY 1893منشدددددددددأ للمؤسسدددددددددة  -

0000SCHLOSS )/ 

                                                           
10/ Louis Jacques Filion p134 
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 ,Laffontو Leibenstein1968, 0000Kihlstrom) كمتحمددددددددددددددددددددددددددل للمخددددددددددددددددددددددددددداطر -

0001Buchanan وDi Pierro ) 

 (Hayek 1937 ;1959الذس يعرض  ) بالجديد، السوق  بوعالمالمقاول يقوم  -

والتدددددددي يعوضدددددددها  كددددددددأالتمدددددددة عدددددددن عددددددددم المقددددددداول يتحمدددددددل مسدددددددؤولية المخددددددداطر الناج -

 (.0020Kenightرباح التي يجنيها من نشاطات  باعتبارا صاحب المبادرة)باأ

فدددددددي الظدددددددرو  والشدددددددروط التدددددددي  للعمدددددددل المقددددددداول علددددددد  مسدددددددتوى عدددددددال مدددددددن الرغبدددددددة -

 (. Hozelitz1952 /1968) التأكديكتنفها الغموض وعدم 

نقبددددددددددددل مقتددددددددددددرح  تيددددددددددددةالمقاوال ن االشددددددددددددارة الدددددددددددد  اسددددددددددددهامات االقتصدددددددددددداديين فدددددددددددديإ

Baumol1993 :الذس صنفها ال  تيارين 

وهددددددددي تمثددددددددل المقدددددددداول ، ول الددددددددذس ينظددددددددر الدددددددد  المقدددددددداول كمددددددددنظم للمؤسسدددددددداتاأ

 .Kirzner 0003وKenight 0020و say 0013الكالسيكي الذس كتب عن  

وهدددددددي تمثدددددددل مدددددددا وصدددددددف   ومبددددددددع، والثددددددداني الدددددددذس ينظدددددددر الددددددد  المقددددددداول كمبتكدددددددر

schumpeter. 

دخدددددددال عناصدددددددر العقالنيدددددددة فدددددددي السدددددددلوم إة وعددددددددم القددددددددرة علددددددد  ونظدددددددرا للصدددددددعوب"

فدددددددي عددددددددم ، نتقدددددددادات الموجهدددددددة لالقتصددددددداديينحدددددددد االأيمثدددددددل  وهدددددددذا مدددددددا، المعقدددددددد للمقددددددداول

علددددددددد  خلدددددددددق علدددددددددم السدددددددددلوم  وعددددددددددم القددددددددددرة، اسدددددددددتطاعتهم فدددددددددي تطدددددددددوير علدددددددددم االقتصددددددددداد
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فدددددي ومقبدددددول ، هدددددو كمددددي مددددا وصددددل الددددد  حددددددود casson 1982ونجدددددد ان  .االقتصددددادس

 نهدددددا غيدددددرأرفدددددض االقتصددددداديين للنمددددداذي التدددددي تصدددددن  علددددد  كمدددددا أن ، م االقتصددددداديةالعلدددددو 

هددددذا مددددا و هددددذا مددددا يمثددددل حدددددود علددددم االقتصدددداد فددددي مجددددال المقاوالتيددددة ، قابلددددة للقيدددداس الكمددددي

 ." لسلوم المقاول أفضلل ال  السلوكيين لفهم يجعل عالم المقاوالتية يتحو  

   12:الصناعيةالخطوات االولى للمقاول في اقتصاد ما قبل 

 (1697-1735) Richard contillon 

وان ذوس عدددددواأ، ز بدددددين اأعدددددوان ذوس اأجدددددور اأكيددددددةيعتمدددددد علددددد  المقددددداول ويمي ددددد

حيددددددث المقدددددداول يتحمدددددددل  الصددددددن  الثددددددداني ويصدددددددن  المقدددددداول فددددددي، اأجددددددور غيددددددر اأكيدددددددة

دون ضدددددمانات حدددددول مدددددالءة  تجددددداا طدددددر  ثالدددددث، المخددددداطر مدددددن خدددددالل تقدددددديم التدددددزام ثابدددددت

 .المقاول وعموما دون ثروة ل أو راعي العمي

خدددددرى أولكدددددن مدددددن جهدددددة ، بفضدددددل مشددددداريع يددددددفع باالقتصددددداد نحدددددو التطدددددور المقددددداول

وحتددددددد   كدددددددان مقددددددداوال Cantillonونجدددددددد حتددددددد  ، ن المجتمدددددددع ال يثدددددددق بددددددد  ويرفضددددددد انجدددددددد 

                                                           

12 Sophie BOUTILLIER CLERSE (UMR-CNRS 8019) Université du Littoral Côte d’Opale 

Réseau de recherche sur l’innovation. André TIRAN LaboratoireTriangle (UMR-CNRS 5206) 

Université de Lyon2  

 La théorie de l’entrepreneur, son évolution et sa contextualisation. P214 من طرف الباحث مترجم   
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ومددددن المحتمددددل  وتددددوف  فددددي ظددددرو  غامضددددة ,John Lawوكددددان يشددددترم مددددع ، مغددددامرا

 ."القمار" بديون اللعب ان  قتل بسب مشاكل تتعلق

 مددددن خددددالل تصددددور لسددددلوك ، عطدددد  بعدددددا جديدددددا للمقدددداولأ  Cantillonنجددددد ان 

Murphy, 1997). ) ، االقتصدددداد  بددددين نددددوعين مددددنز يمي دددد تجعلدددد تحليلدددد  لدددددور المقدددداول

مددددددددا النددددددددوع الثدددددددداني وهددددددددو أ، اقطاعيددددددددإوهددددددددو يمثددددددددل مجددددددددال كبيددددددددر يدددددددددار ، احدددددددددهما مركددددددددزس 

الوظيفددددددة المقاوالتيددددددة  .و المقدددددداولاعمددددددال   رائددددددد االالددددددذس التحددددددق فيددددددالالمركددددددزس  االقتصدددددداد

نتدددددددداي نحددددددددو تلبيددددددددة الطلبددددددددات ويتحمددددددددل   علدددددددد  الطلددددددددب وتوجيدددددددد  اإلتسددددددددع  الدددددددد  التعددددددددر  

 المخاطر ويكتش  النشاطات المربحة.

مقدددددددددددمي و ، صددددددددددناعيين، مددددددددددزارعين)نتدددددددددداي االالوظيفددددددددددة المقاوالتيددددددددددة متعددددددددددددة فددددددددددي 

ملدددددة( الفئدددددة االولددددد  تمثدددددل المقددددداولين )سدددددواء التجزئدددددة او الج لتبدددددادلفدددددي ا، (خددددددمات العمدددددل

 .المنتجين

Adam Smith 1790)-(1723 :13 

 الفلسدددددددددفة اأخالقيدددددددددة" ا فددددددددديسدددددددددتاذأ بحيدددددددددث كدددددددددان Cantillonنجدددددددددد انددددددددد  عكدددددددددس 

Philosophie Morale" ،ويددددرى فددددي ، فددددي المقدددداول يشددددمو  ولهددددذا السددددبب كددددان يتحددددذر

يدددددرا ثفر كسدددددا Adam Smithلددددديس جددددددير بالثقدددددة. ونجدددددد ان ، ان صدددددانع المشدددددروع هدددددذا

                                                           
13 Sophie BOUTILLIER  670نفس المرجع ص 
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كمددددددددا التقدددددددد  مددددددددع ، وتعدددددددداط  مددددددددع العديددددددددد مددددددددن فالسددددددددفة عصددددددددر التنددددددددوير، وروبدددددددداأفددددددددي 

Quesnay جدول  االقتصادس روهو معجب ويقد. 

Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781)  

 التددددددأثير و لددددددم يكددددددن لدددددد  نفددددددس الوقددددددع، يعتبددددددر كمؤيددددددد لليبراليددددددة والددددددذس نشددددددر عمددددددال

ق بدددددالتفكير فيمدددددا يتعل ددددد 7112فدددددي سدددددنة  والدددددذس نشدددددر Adam Smithمثدددددل ثدددددروة اأمدددددم 

 .وتوزيع الثروات، والتكوين

ندددددد  الفددددددرد الددددددذس يعمددددددل أويددددددرى ، يعطددددددي مكانددددددة مهمددددددة للمقدددددداول Turgotن أنجددددددد

عائداتددددد  مددددددن عمليددددددات ، س مالدددددد ات ر اعلددددد  تشددددددغيل عدددددددد مدددددن العمددددددال مددددددن خدددددالل تسددددددبيق

ان مفهومدددددد   ونجددددددد .اسددددددتجابة لرغبددددددات المسددددددتهلكين، بونتاجهددددددا بيددددددع المنتوجددددددات التددددددي يقددددددوم

 .Adam Smithمن  sayال   أقربهذا للمقاول 

القددددددادر علدددددد  خلددددددق الثددددددروة  ان السددددددوق وحدددددددايددددددرى  Adam Smith نجددددددد ان

خلدددددددق بيئدددددددة ومحدددددددي  مالئدددددددم لتطدددددددوير  هدددددددييفتددددددد  ظو  وعددددددددم اليقدددددددين .الدولدددددددة دون  والسدددددددعادة

وتتحدددددددول ولكدددددددن ، عمدددددددال هندددددددام مؤسسدددددددات تولددددددددوفدددددددي ظدددددددل تطدددددددورات هدددددددذا اال، عمدددددددالاأ

 يضا.ااالقتصاد يتغير وملكية راس المال ، ل دائمةالمنافسة تظ

ان الفصدددددل يدددددرى كمدددددا ساسدددددا بتطدددددور الشدددددركات المغفلدددددة "دون اسدددددم "اسدددددميث يهدددددتم 

المسددددداهم فدددددي الشدددددركة حيدددددث ، يضدددددر بالمبدددددادرة الفرديدددددة ن  انأمدددددن شددددد، بدددددين االدارة والملكيدددددة
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قدددددددل كفددددددداءة مدددددددن أ... شدددددددركات المسددددددداهمة بطبيعتهدددددددا هدددددددي ، ليسدددددددت لددددددد  مصدددددددلحة خاصدددددددة

ن مصددددددددالا المسدددددددداهمين ا :حيددددددددث مالكيهدددددددداوالموجهددددددددة مددددددددن طددددددددر  ، مؤسسددددددددات الفرديددددددددةال

 .ليست بالضرورة مصالا المؤسسة

 14:فترة الرأسمالية الصناعية

(1767-1823) Jean-Baptiste Say  

يضددددددددا يدددددددددرى ان أنجددددددددد هددددددددو  Turgotو Cantillon لتصددددددددور كددددددددل مدددددددددن وتأكيدددددددددا

 .المقاول ل  دور محورس ومركزس 

كمددددددا شددددددغل مهددددددن ، الفرنسددددددي المعددددددرو  فددددددي ذلددددددم الوقددددددتولقددددددد كددددددان االقتصددددددادس 

كمددددددا اندددددد   صددددددناعي، ومفدددددداوض، كددددددان صددددددحفي :حسددددددب الظددددددرو  والفددددددرص حيددددددث عديدددددددا

 3081ويسددددع  الدددد  تعميمهددددا فددددي فرنسددددا ونشددددر فددددي سددددنة ، Adam Smithتددددابع أفكددددار 

ودون غمددددددوض مزايددددددا حريددددددة  نيبددددددي   يددددددنأكتابدددددد  بعنددددددوان معالجددددددة فددددددي االقتصدددددداد السياسددددددي 

 لكتابدددددد  ثانيددددددة طبعددددددة زعددددددج السددددددلطات ولددددددم يسددددددتطع نشددددددرأوتحليلدددددد  ، واقسددددددالمؤسسددددددات واأ

مسددددددتجيبا لمعددددددايير ، مصددددددنع للقطددددددن بونشدددددداءصددددددبا مقدددددداوال أو ، وال شددددددغل وظيفتدددددد  كصددددددحفي

 دالفكريددددة لدددد هتمامدددداتاالحددددد أو ، بسددددرعة كبيددددرة ازدهددددرت المؤسسددددة فددددي ذلددددم الوقددددت .الحداثددددة

Say ر اليددددددد  تسدددددددتند علددددددد  المعدددددددار  التطبيقيدددددددة للمؤسسدددددددة وهدددددددذا مدددددددا أشددددددداSchumpeter 
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والددددذس انتقددددد فيدددد  نوعيددددة عمددددل ، 0033نشددددر سددددنة ، فددددي كتابدددد  تدددداري  التحليددددل االقتصددددادس

Say رجددددددل أعمددددددال  الوقددددددت دا وفددددددي نفددددددسيا جي دددددددن تكددددددون اقتصدددددداأيمكددددددن  ندددددد  الاريعددددددة ذب

   جيد.

  يددددددالدددددد  تعر  Sayيضددددددا توصددددددل أ المقاوالتيددددددة وايمانددددددا بدددددداليقين بنظرياتدددددد  وبتجربتدددددد 

ويقددددددوم المقدددددداول ، وغيددددددر شددددددائعة صددددددفات متنوعددددددة جدددددددايجمددددددع بددددددين  مهنددددددة المقدددددداول" الددددددذس

والمقدددداول قددددادر علدددد  ، يتنسدددديق عمددددل ن العامددددل دورا يقددددوم علدددد  خلددددقأ :حيددددث بعمددددل ذكددددي

المقدددددددداول يفحددددددددص بعنايددددددددة ، ممددددددددا يسددددددددما لدددددددد  باتخدددددددداذ قددددددددرارات مربحددددددددة، التحليددددددددل والتوقددددددددع

 .التي تحدد ثمن عمل المقاول الصفات

والتدددددددي تدددددددتلخص فدددددددي ، د مدددددددن الصدددددددفات الفرديدددددددةالعمدددددددل المقددددددداوالتي يتطلدددددددب العديددددددد

دددددد، االدارة موهبددددددة ددددددل مسددددددؤولية الفشددددددلل االالقدددددددرة علدددددد  تحم  الناجمددددددة  والنجدددددداح خطددددددار وتحم 

 .  عن عمل 

شدددددددار ا 7070سدددددددنة  المنشددددددور السياسدددددددي قتصددددددادلالفددددددي كتابددددددد  التعلدددددديم المسددددددديحي 

ان  ى يددددددر  ال Sayن اكيدددددددة. نجددددددد اوغيددددددر ، دائمددددددا متباينددددددة ان مددددددداخيل المقدددددداول الصددددددناعي

القددددددرات ، نمدددددا هدددددو مندددددتج بجاندددددب العدددددالم والعامدددددلا  د عدددددون اقتصدددددادس بسدددددي  و المقددددداول مجدددددر  

تمنحدددددد  حريددددددة التصددددددر   التددددددي تمنحهددددددا لدددددد  السددددددوق  والصددددددفات التددددددي يتمتددددددع بهددددددا المقدددددداول

 غيددددددددر شددددددددائعة الصددددددددفات التددددددددي يتمتددددددددع بهدددددددا المقدددددددداول .ولكدددددددن النشدددددددداط المقدددددددداوالتي صدددددددعب
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معرفددددددددة ، معرفدددددددة تقنيدددددددة للمهندددددددةو ؤسسدددددددة وتتعلدددددددق بتشددددددددغيل الم، ت واسدددددددعةوتغطدددددددي مجددددددداال

فددددددددراد" دارة االإ، لإلنتددددددددايوليددددددددة الضددددددددرورية السددددددددوق لدددددددديس كمنافددددددددذ وانمددددددددا لشددددددددراء المددددددددواد اأ

علددددد  درايدددددة  المقددددداول البدددددد ان يكدددددون ، ة عددددددد كبيدددددر مدددددن العمدددددال يعملدددددون معدددددادار إصدددددعوبة 

فالمقدددددداول  ال يمكنهددددددا ان تسددددددتمرفالمؤسسددددددة ، ن فددددددي حالددددددة عدددددددم تحقددددددق الددددددربابالحسدددددداب أ

كمددددددا ان هددددددذا النددددددوع مددددددن العمددددددل يتطلددددددب صددددددفات ، البددددددد ان يكددددددون معتددددددادا علدددددد  الحسدددددداب

 شياء والرجال.معرفة اأ، الثبات، شياءخالقية نادرة "كالحكم عل  اأأ

MarxKarl  :15 

 قتصدددددددددددددددددددادفدددددددددددددددددددي االل ان فكدددددددددددددددددددرة المقددددددددددددددددددداول الدددددددددددددددددددذس يدددددددددددددددددددؤدس الددددددددددددددددددد  تحدددددددددددددددددددو  

 L’entrepreneur transformateur de l’économie et de la"والمجتمدددع

Société " تناولهددددا Karl Marx (1818-1883)  كيددددد منظددددر فدددددي أوالددددذس لدددددم يكددددن

شدددددددارة الددددددد  دور المقددددددداول إنجدددددددد هندددددددام ، قدددددددة أعمالددددددد ولكدددددددن قدددددددراءة معم  ، ريدددددددادة االعمدددددددال

 .والتطددددددورات المتجددددددددة للتقنيددددددات، الصددددددناعية الرأسددددددمالية الديناميكيددددددةومكانتدددددد  فددددددي تحقيددددددق 

ويحبددددددددذ اسددددددددتخدام ، ال نددددددددادراإقدددددددداول ال يسددددددددتعمل مصددددددددطلا الم Karl Marxنجددددددددد ان 

ددددددد خيدددددددر يمكدددددددن وصدددددددف الرأسدددددددمالي المقددددددداول هدددددددذا اأ .الرأسدددددددماليمصدددددددطلا  ب كرجدددددددل متعص 

نتدددددداي جددددددل اإلأمددددددن  لإلنتدددددداي و هدنددددددةأفددددددراد دون رحمددددددة يضددددددغ  علدددددد  اأ والددددددذس، للتددددددراكم

produire pour produire  ن المقدددداول الصددددناعي مبادرتدددد  محدددددودة أ.... كمددددا يددددرى
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ثددددددددائرة علدددددددد  مسددددددددتوى المخطدددددددد  التكنولددددددددوجي  الرأسددددددددماليةوان ، للسددددددددوق انون القسددددددددرس بالقدددددددد

ختدددددراع ن االأ :ال تؤسدددددس لعالقدددددة صدددددريحة بدددددين االختدددددراع والمقددددداول حيدددددث الرأسدددددماليةولكدددددن 

 ختراعدددددداتاال د بشددددددكل فددددددورس نتدددددداي يحددددددد  وتطبيددددددق العلددددددم علدددددد  اإل" ."عمددددددالفددددددرع اأ "صددددددبا أ

 (Marx 1977 tom02 ,220 التي يستدعيها" )

 16:شيينخطاء الهامأ

 ساسددددية لعمددددالهم علدددد  المبدددداد  اأأ فددددي نهايددددة القددددرن العشددددرين اعددددادوا تركيددددز 

Adam Smith قدددداموا بتطددددوير مجموعددددة مددددن و  .الملكيددددة الخاصددددة"، السددددوق ، " المنافسددددة

توليفدددددددة مدددددددن عوامدددددددل  دصدددددددبحت مجدددددددر  أالمؤسسدددددددة ، التحقيدددددددق التدددددددي يريددددددددونها علميدددددددة أدوات

نددددددة فهددددددوم تجاهددددددل المؤسسددددددة كمنظمددددددة مكو  وتددددددم  حسددددددب هددددددذا الم، أس وظيفددددددة انتدددددداي االنتدددددداي

والددددذين يخضددددعون لمجموعددددة مددددن القواعددددد علدددد  خددددال  ، بددددأس بدددد  مددددن العمددددال مددددن عدددددد ال

 ومبتكر. مسير، المقاول الذس يعتبر صانع قرار

نجددددددد ال مكانددددددة ، يددددددن تددددددم  اسددددددتبعاد عنصددددددر عدددددددم اليقددددددينأفددددددي نمددددددوذي اقتصددددددادس 

-Walras Léon (1834للمقدددددددداول. فددددددددي النظريددددددددة النيددددددددو كالسدددددددديكية كمددددددددا صدددددددداغها 

السددددددلع. ."والددددددذس ينحنددددددي ، سددددددواق" عوامددددددل االنتددددددايالمقدددددداول هددددددو وسددددددي  بددددددين اال ,(1910

موجددددددود  Walrasتبعددددددا لميكددددددانزيم اأسددددددعار. المقدددددداول حسددددددب ، دون مقاومددددددة إلرادة السددددددوق 
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التجدددددددارة ومهمدددددددا كدددددددان قطددددددداع ، الصدددددددناعة، فدددددددي جميدددددددع القطاعدددددددات والنشددددددداطات " الفالحدددددددة

وتشدددددددغيل ، دوات العمدددددددلا، راضدددددددي ومبدددددددانيأكدددددددراء ، اأوليدددددددة يشدددددددترس المدددددددواد النشددددددداط فانددددددد 

 العمال ويقوم ببيع ما تم  انتاج .

1921-Carl Menger (1840 

نظريدددددا مختلفدددددا بحيدددددث يؤكدددددد علددددد  عددددددم اليقدددددين الدددددذس يدددددؤثر بالمثدددددل  سدددددس اطددددداراأ

وفدددددددددي بحدددددددددث حدددددددددول منددددددددداهج العلدددددددددوم  عدددددددددوان االقتصددددددددداديين.ورشدددددددددادة اال علددددددددد  عقالنيدددددددددة

وامدددددددددر نظريدددددددددة اأ قدددددددددام بتطدددددددددوير Menger 3001نشدددددددددرا سدددددددددنة االجتماعيدددددددددة والدددددددددذس تدددددددددم  

صددددددددددددولها عنددددددددددددد أنسدددددددددددداني غيددددددددددددر المقصددددددددددددود والتددددددددددددي نجددددددددددددد اإل العفويددددددددددددة كثمددددددددددددرة العمددددددددددددل

Mandeville, 

Ferguson, Hume et Smith (Dostaler, 2006).  ونجدددد ان تحليلددد 

وعدددددددم ، نجدددددد انددددد  يركدددددز علددددد  عامدددددل الوقدددددت Walrasاالقتصدددددادس مخالفدددددا لمدددددا جددددداء بددددد  

 .(Dostaler, 2006)نسدددددانية ساسدددددية للتجربدددددة اإلأوهدددددي معطيدددددات ، م العلدددددماليقدددددين وعدددددد

يضددددددا علدددددد  أنمددددددا ا  و ، يركددددددز فقدددددد  علدددددد  وضددددددعيات التددددددوازن فقدددددد  هددددددذا االفتددددددراض يجعلدددددد  ال

م يكمدددددن فدددددي تطدددددور المعدددددار  العلميدددددة فدددددي التقدددددد   اأساسددددديوالسدددددبب ، ت عددددددم التدددددوازن حددددداال

 الددددددذين يقومددددددون  قتصدددددداديون الاعددددددوان ومددددددن هددددددم اأ، ذلددددددم يتددددددأت يددددددن اولكددددددن مددددددن ، والتقنيددددددة

عدددددوان االقتصددددداديين علددددد  اتخددددداذ قدددددرارات هدددددو معقدددددد يوجددددد  اأ السدددددياق الدددددذس، بتحريدددددم ذلدددددم

عددددددوان ن المعلومددددددات التددددددي يمتلكهددددددا اأأ، ولوفددددددي المقدددددام اأ Walrasيعتقدددددددا  نسدددددبيا عمددددددا
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خدددددالل  ليسدددددت فقددددد  هادفدددددة وموضدددددوعية وهدددددذا المعدددددار  يمكدددددن تعبئتهدددددا مدددددن يون االقتصددددداد

ومدددددددددن جهتددددددددد  وقبدددددددددل مددددددددديالد النظريدددددددددات علددددددددد  الشدددددددددبكات ، فدددددددددرادكيات االتفددددددددداعالت سدددددددددلو 

عمددددددال فددددددي تكددددددوين هميددددددة تكددددددوين شددددددبكات اأا يؤكددددددد علدددددد   Mengerنجددددددد ان  جتماعيددددددةاال

  فرص االعمال.

Menger  هميدددددددة التمهددددددين الدددددددذس ا وعلدددددد  ، يضدددددددا علدددددد  التجربدددددددةأنجددددددد انددددددد  يؤكددددددد

اط الحقيقدددددددي الدددددددذس باكتسددددددداب المعدددددددار  المرتبطدددددددة بالنشددددددد، يسدددددددما لألعدددددددوان االقتصددددددداديين

 .التي تم  اكتسابها من خالل المعار  التزموا ب .

تسدددددما لهدددددم بتقليدددددل ، عدددددوان االقتصددددداديون تجعلهدددددم ينشدددددؤون دون شدددددعور هيئددددداتاال

وهددددددذا الهيئددددددات االجتماعيددددددة ، ان يتخددددددذوا قددددددرارات خاطئددددددة بومكددددددانهمفددددددراد اال .اليقنددددددينعدددددددم 

ت تسددددددددما بنشددددددددر المعددددددددار  هددددددددذا التفدددددددداعال، هددددددددي نتدددددددداي التفدددددددداعالت للسددددددددلوكيات الفرديددددددددة

فدددددددراد الدددددددذين اكتشدددددددا  هدددددددذا المعدددددددار  الكامندددددددة هدددددددو يمثدددددددل عددددددددد قليدددددددل مدددددددن اأ، الكامندددددددة

 .«agents clairvoyants»عوان المتبصرون يتمتعون بسلوم مبدع أس اال

عدددددوان لددددديس باسدددددتطاعتهم التصدددددر   بشدددددكل اقصددددد  وفدددددي وضدددددعية عددددددم اليقدددددين اال

خددددددرى فددددددان المصددددددلحة الخاصددددددة اهددددددة ومددددددن ج .وهددددددذا راجددددددع لعدددددددم الددددددتحكم فددددددي المعلومددددددات

الددددد   ن االقتصددددداديو عدددددوان اأ  ويسدددددع، ليسدددددت دومدددددا القدددددوة الدافعدددددة الوحيددددددة للعمدددددل البشدددددرس 

... "ان  خطدددداءأ ايرتكبددددو ن أولكددددن مددددن عواقددددب ذلددددم ، هدددددافهم فددددي سددددياق عدددددم اليقددددينا بلددددو  
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 ,Simon)بعددددد  ن هددددذا المفهددددوم سدددديظهر فيمدددداأمحدددددودة ورغددددم  رشددددادة وعقالنيددددة المقدددداول

1947) 

االقتصددددددددادية  لحالتدددددددد ليسددددددددت لدددددددد  رؤيددددددددة موضددددددددوعية  Mengerالمقدددددددداول حسددددددددب  

كدددددذلم بهويتددددد  وكدددددل عدددددون و  التدددددي يشدددددغلها فدددددي السدددددوق  الوضدددددعيةب ومرتبطدددددة، وانمدددددا ذاتيدددددة

 .اقتصادس فريد ول  مميزات  الخاصة ب 

 Schumpeter حسب المقاول

Joseph Schumpeter (1883-19) : l’entrepreneur est un innovateur
17: 

Schumpeter 0000نجدددددددددد ان فدددددددددي كتابددددددددد  المنشدددددددددور سدددددددددنة  مثدددددددددل مدددددددددن سدددددددددبقوا 

ايددددددددن  وضددددددددع المقدددددددداول فددددددددي قلددددددددب الديناميكيددددددددة االقتصددددددددادية، نظريددددددددة التطددددددددور االقتصددددددددادس

 مددددع المقدددداول التددددي ال تددددتالءم كمددددا توصددددل الدددد  وضددددع نظريددددة، القاعدددددة تتمثددددل فددددي التغييددددر

  المعن  المعتاد

 هددددددددو ببسدددددددداطة l'entrepreneur Schumpetérien  او كمددددددددا يطلددددددددق عليدددددددد

بأمثليدددددد  عمليددددددة التوليفددددددة بددددددين عوامددددددل  يسددددددتخدمو  االبتكددددددار الشددددددخص الددددددذس يدددددددخل ويوجدددددد 

   .االنتاي بحيث يحقق ابتكار في السيرورة االقتصادية

                                                           

17 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01393659 Submitted on 10 Nov 2016 2016 RAOUF 

DJAZIRI و بتصر  ترجمة الباحث .  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01393659
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ويددددددرى ان ، الرأسددددددمالي اول وشخصدددددديةمقددددددز بددددددين شخصددددددية اليمي ددددددايضددددددا نجددددددد اندددددد  

 النتددددداي ولددددديس ذلدددددم الدددددذسالمقددددداول هدددددو ذلدددددم الدددددذس يتوصدددددل الددددد  توليفدددددات جديددددددة لعوامدددددل ا

 او يتحمددددددل المخددددددداطر الماليدددددددة و يقددددددوم بددددددداختراعأ، يقددددددوم بدددددددودارة مؤسسددددددة علددددددد  خدددددد  ثابدددددددت

هدددددو  ن الدددددربا مددددداأجدددددر والفائددددددة حيدددددث واأ، ربدددددا المقددددداوالتي وعلددددد  ضدددددوء هدددددذا يفدددددرق بدددددين

يمثددددددددددل القددددددددددوة  بتكددددددددداراالفددددددددددان  Schumpeter الددددددددد  الفددددددددددائض عددددددددددن التكدددددددددالي  وبالنسددددددددددبة

 هو ما يمي ز العمل المقاوالتي " بتكاراالويرى ان  .قتصاديةلكل لتنمية اال كةالمحر  

، بدددددداعي يحددددددد فيددددد  الفدددددرد مسدددددارات جديددددددةإنشددددداط  المقاوالتيدددددة وأوريدددددادة االعمدددددال 

ويصدددددددمم تقنيدددددددات  ويكتشددددددد  ويخلدددددددق احتياجدددددددات جديددددددددة، لإلرضددددددداءويجدددددددد طدددددددرق جديددددددددة 

يدددددددة للحيددددددداة نمددددددداط الحالاأيعيدددددددد ترتيدددددددب ، خدددددددرى كثيدددددددرةأوهياكدددددددل تنظيميدددددددة وبطدددددددرق  جديددددددددة

  ةالحالي

يمي ددددددز  ولددددددذا وسددددددعأيجددددددب النظددددددر الدددددد  االبتكددددددار بمعندددددد   Schumpeterوحسددددددب 

 صنا  لالبتكار يجب معرفتها:أ 00 في االصل

 .تصنيع واطالق منتوي جديد -

 .طريقة جديدة في االنتاي ادخال عملية جديدة او -

 .وليةللمادة اال استخدام مصدر جديد -

 .فتا منافذ جديدة -
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 .د في العملادخال تنظيم جدي -

ان مددددددددددن خددددددددددالل  :دا بحيددددددددددثلدددددددددديس مقي دددددددددد Schumpeterوتعريدددددددددد  االبددددددددددداع عنددددددددددد 

 .فرص مختلفة للربا في ظل الرأسمالية عالا فهو يمثلأ صنا  المذكورة اأ

Schumpeter  ساسدددددددي لتنميدددددددة النشددددددداط االقتصدددددددادسان المقددددددداول عامدددددددل أيدددددددرى ،

مدددددن بدددددين متغيددددددرات يدددددن عنصدددددر المخددددداطرة يعتبددددددر كمتغيدددددرة أ، كثدددددر واقعيددددددةاويقددددددم تعريددددد  

يضدددددا يؤكدددددد علددددد  سدددددلوم المقددددداول مدددددن خدددددالل تبندددددي أنددددد  أخدددددرى نجدددددد أومدددددن جهدددددة ، البيئدددددة

 مفهوم القيادة وليس الملكية.

جعلددددددددددددوا  Contillon ،Say ،Schumpeter تجدددددددددددددر االشددددددددددددارة ان االقتصدددددددددددداديين

الدددددد   7230ندددددد  مددددددن سددددددنة أ ضددددددافةإ، ساسددددددي للتنميددددددة االقتصدددددداديةالمقدددددداول العامددددددل اأ مددددددن

وبالمثدددددددل ، مقددددددداول الصدددددددناعي يطغددددددد  علددددددد  النظريدددددددة والنشددددددداط االقتصدددددددادسال 7210سدددددددنة 

وهيمندددددددددددة المددددددددددال يضدددددددددددع المقدددددددددداول فدددددددددددي قلددددددددددب المشدددددددددددهد ، تركيددددددددددز الرأسدددددددددددمال الصددددددددددناعي

 .االقتصادس

   Contillon ،Say ،Schumpeterويمكن ان نستخلص من مساهمات 

 :المقاول المثالي يجب ان يستجيب لثالث وظائ  اساسيةان 
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نهددددا ثمددددرة المخدددداطرة وعدددددم ا ويددددرى ، الرسدددداميل لالسددددتفادة منهددددا بئددددةبتعهددددو الددددذس يقددددوم  -

 .التأكد

 أكثدددددددروهدددددددذا لجعلهدددددددا ، المتاحدددددددة فدددددددي منظمتددددددد  هدددددددو المسدددددددؤول علددددددد  تعبئدددددددة المدددددددوارد -

 .مردودية

ذا سدددددداهم المقدددددداول إال إ، المردوديددددددة ال يمكددددددن الحصددددددول عليهددددددا فددددددي اقتصدددددداد السددددددوق  -

مسدددداهما فددددي ذلددددم فددددي  تكددددارباالمددددن خددددالل ، بحدددددوث قطيعددددة فددددي الدددددائرة االقتصددددادية

 .التطور االقتصادس ديناميكية

فدددددي مجدددددال ريدددددادة االعمدددددال مهمدددددة للغايدددددة أنهدددددا  باختصدددددار مسددددداهمة االقتصددددداديين

  والمكل ددددددد، لهدددددددذا الظددددددداهرة وتميدددددددل الددددددد  اظهدددددددار وجهدددددددين للمقددددددداول، قاعددددددددة تاريخيدددددددةتمثدددددددل 

 بأربعة ادوار في الحياة االقتصادية.

 .لمقاول المنظم للنشاط االقتصادسالوج  االول للمقاول تتمثل في ا 

 دوار االربعة في:وتتمثل اأ خر يتمثل في المقاول المبتكروج  األوا 

  « risk-taker » ou «risk manager » للمخاطر متحمل -

 .« Innovator » مبتكر -

  ,alert seeker of opportunities » . للفرص متنب و  مغتنم  -

  .coordinator of limited resources » (Cf » منسق للموارد المحدودة -



28 
 

ن المقاوالتيدددددددة ولددددددددت ورضدددددددعت فدددددددي ظدددددددل التفكيدددددددر والنظريدددددددة االقتصدددددددادية أورغدددددددم 

 .والتفكير االدارس ، يجب ان تترعرع وتتغذى من علو م التسيير

علدددد  فهددددم المقددددداول  قتصدددداديةاالالعديددددد مددددن البدددداحثين يقددددرون بعدددددم قدددددرة النظريددددة  

التددددددي تقددددددوم عليهددددددا هددددددذا  لمسددددددلمات العقالنيددددددةل مجددددددالتفسددددددا الال ، البشددددددرس  بمددددددأن السددددددلوم

وعددددددالوة علددددد  ذلددددددم مدددددن الحكمددددددة دراسددددددة المسددددداهمات التددددددي اتدددددت بهددددددا المدددددددارس  النظريدددددة.

 ومساهماتها في تعري  المقاول. الفكرية االدارية

 المقاول  اشكالنماط و أ

واخددددددددددتال  وتبدددددددددداين ، ان الدراسددددددددددات السددددددددددابقة التددددددددددي تناولددددددددددت العمددددددددددل المقدددددددددداوالتي
ددددددأ سددددددما، ت التددددددي تناولددددددت هددددددذا المجددددددالالمقاربددددددا مات والصددددددفات الخاصددددددة يضددددددا بتعدددددددد الس 
حدددددددى إاليدددددد   تويمكددددددن ذكددددددر مددددددا توصددددددل بتصددددددني  المقدددددداولين وهددددددذا مددددددا سددددددما، بالمقدددددداول

 18صن  المقاول ال  :يحيث  " ,Alain Fayolle" 7221الدراسات سنة 

 :  المقاول الحرفي - 2

مركدددددددز  العمدددددددل يمثدددددددل، عاليدددددددة يمتلددددددم القليدددددددل مدددددددن التعلددددددديم لكدددددددن لددددددد  كفددددددداءة تقنيدددددددة

بدددددددوس داخدددددددل الشدددددددركة فهدددددددو أ راديدددددددا موقددددددد إوهدددددددو يعتمدددددددد او يتبندددددددي ، اهتمدددددددام هدددددددذا المقددددددداول

 ويرفض نموها.، يخش  فقدان السيطرة عل  مؤسست 

                                                           
 .31ص مرجع سبق ذكرا،، مينةأقايدس   18
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 للفرص:المقاول المنتهز  - 1

 لديددددددد  مسدددددددتوى ، تقريبدددددددا لددددددد  شخصدددددددية عكدددددددس السدددددددابقة حيدددددددث المقددددددداول االنتهدددددددازس 

 كثدددددددر بالتسدددددددييراوهدددددددذا المقددددددداول يعدددددددر  ، وعديددددددددة وعدددددددةعلددددددد  وخبدددددددرات عملددددددد  متنأ تعليمدددددددي 

فددددددددي حددددددددين تعطددددددددي مكانددددددددة هامددددددددة لنمددددددددو وتطددددددددور  .بويددددددددةسددددددددلوكات  المعتددددددددادة تددددددددرفض اأو 

 .ضروريا لذلم ستقالليةاالحت  ولو كان فقدان بعض ، المؤسسة

 19:نجد ومن جهة اخرى 

فانددددد  توصدددددل  7210سدددددنة  ،7200بدددددين سدددددنة  J. Laufer جراهددددداافدددددي دراسدددددة 

 وهم  نا  من المقاولينال  أربعة اص

ــــــــي - 7 ــــــــاول الحرف ساسددددددددي هددددددددو الحاجددددددددة الدددددددد  : ولددددددددذ يددددددددرى ان دافعدددددددد  االالمق

بالنسدددددبة لددددد   هميدددددة كبيدددددرةأ ولالسدددددتقاللية ، وهدفددددد  الرئيسدددددي هدددددو بقددددداء المؤسسدددددة، االسدددددتقاللية

 .من النجاح االقتصادس

: وهدددددددو المقددددددداول الدددددددذس تلقددددددد  تكوينددددددد  فدددددددي ر أو المبتكـــــــرالمقـــــــاول المســـــــي   - 6

هدددددذا الندددددوع مدددددن ، ز اكتسدددددب  فدددددي مؤسسدددددات كبيدددددرةولددددد  مسدددددار مهندددددي متمي ددددد، امؤسسدددددات عليددددد

                                                           
 .30ص  ،نفس المرجع السابق ،مينةأقايدس  19
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ساسدددددددا حدددددددول اهدافددددددد  تتمحدددددددور أ نجددددددداز السدددددددلطة و اال، نشددددددداءالمقددددددداولين محفدددددددز بحاجدددددددات اإل

 .النمو واالبتكار

 فوضددددافة : هددددذا النددددوع مددددن المقدددداولينالمقــــاول المالــــ  الموجــــ  نحــــو النمــــو - 3

 هدفا مهما. تشكل االستقاللية ل ، ينهذا النوع من المقاول النموال  الرغبة في 

ـــ  يبحـــث عـــن الفعاليـــة - 4 ـــرافو للنمـــو لكن ـــاول ال : يختدددار هدددذا الندددوع مدددن المق

يمكدددددن ان يحدددددول بينددددد  وبدددددين  ويدددددرفض النمدددددو الدددددذس، بوضدددددوح المقددددداولين هدددددد  االسدددددتقاللية

 .ول "االستقاللية " ودوافع  تتمثل في الحاجة ال  السلطة والنفوذبلو  الهد  اال

 :ضا  صنفين أخرين وهماأان  نجد  

ومددددددن جهددددددة أخددددددرى وانطالقددددددا مددددددن صددددددفات المقدددددداول التددددددي تددددددم استقصدددددداؤها مددددددن  

وجددددددد ان المقدددددداول يكددددددرا الددددددروتين  يددددددنأ، الدراسددددددات والمقاربددددددات التددددددي اهتمددددددت بهددددددذا المجددددددال

ومحاولددددددة ، جم عددددددن عدددددددم التددددددوازن اص النددددددر ويحدددددداول دائمددددددا اقتندددددداص الفدددددد، محددددددب للتغييددددددر

حيددددث  خددددرى للمقدددداولأ نمدددداطأولددددذا نجددددد هنددددام  .تددددوازن بالتجديددددداسددددتغالل ذلددددم فددددي اعددددادة ال

بددددددددين  مددددددددا اقدددددددداموا عالقددددددددة Snowو Miles اأمددددددددريكيين قتصددددددددادييناالن كددددددددل مددددددددن أنجددددددددد 

 20ربعة انماط من المقاولين:اوتوصلوا ال  ، المقاولة والتجديد

                                                           
 .76 ص ،مرجع سبق ذكرا ،سايبي صندرة 20
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 : المقاول الباحث عن التجديد

جددددددددراءات االنتدددددددداي إ، "فددددددددي المنتددددددددوي يبحددددددددث المقدددددددداول هنددددددددا عددددددددن التجديددددددددد الدددددددددائم 

لدددددذا يقدددددوم بتنظيمهدددددا ، رض الواقدددددعأمكانيدددددة تجسددددديدا علددددد  إالتدددددام علددددد   تأكددددددا......" رغدددددم 

 بشكل يمكن  من خلق مؤسسة. وال ثم يطرحها عل  مستوى السوق أ

: حيدددددددث  هدددددددذا الدددددددنم  لددددددد  ميدددددددل كبيدددددددر للسددددددديرورة المقاوالتيدددددددة :المقـــــــاول المجـــــــدد 

وتحويلدددد    هددددو بنفسدددد  واالسددددتثمار فيدددد  يقددددوم باسددددتغالل، عددددن التجديددددد بشددددكل نظددددامي يبحددددث

وهددددذا  .للتكنولوجيددددا والمنافسددددة اليقظددددةدرجددددة عاليددددة مددددن  ويمتلددددم هددددذا الفددددرد.الدددد  المؤسسددددة 

تجنددددددد فددددددي البحددددددث والتطددددددوير التددددددي تضددددددمن عمليددددددة ، مددددددا يفتددددددرض امتالكدددددد  ميزانيددددددة عاليددددددة

 تنمية التجديد.

 :المقاول المتتبع للتجديد

بطريقدددددة ، هدددددر علددددد  مسدددددتوى السدددددوق لدددددذس يظوهدددددو المقددددداول الدددددذس يتدددددابع التجديدددددد ا

يقددددددوم  اإلطدددددداروفددددددي هددددددذا ، وهددددددو الددددددنم  السددددددائد لدددددددى اليابددددددانيين .نظاميددددددة واسددددددتباقية دائمددددددة

مدددددا المتتبعدددددون فيقومدددددون أ، جديددددددة ومنتوجدددددات مختلفدددددة نشدددددطةأبفدددددتا المجددددداالت  المجدددددددون 
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 .وتخفدددددديض التكلفددددددة، تحسددددددينات علدددددد  مسددددددتوى التجديددددددد الددددددذس قددددددد يمددددددس التسدددددديير بودخددددددال

 21.كبرأأصعب من التجديد وذات تكلفة  االستراتيجيةتعتبر هذا و 

 والتيقاتطور مفهوم المقاول وفقا لمدارس الفكر الم

حسددددددب  "ريددددددادة االعمددددددال" تطدددددور مفهددددددوم المقدددددداول وفقددددددا لمدددددددارس الفكدددددر المقدددددداوالتي

 22المقاوالتية وهي: و مدارس فكرية فيأتيارات  02

 Great person school of“ مدرسددددة الشددددخص العظدددديم لريددددادة االعمددددال -

Entrepreneurship   

 Psychological“ مدرسددددددددددددددة الخصددددددددددددددائص النفسددددددددددددددية لريددددددددددددددادة االعمددددددددددددددال -

Characteristics School of Entrepreneurship 

رسدددددددة الكالسددددددديكية التدددددددي تركدددددددز علددددددد  داو الم اأعمدددددددال لريدددددددادةالمدرسدددددددة الكالسددددددديكية  -

 ”Classical school of Entrepreneurshipاالبتكار

 Management school of“ لريددددددددددادة العمددددددددددال االدارةمدرسدددددددددة  -

Entrepreneurship   

                                                           
André Julien, Les PME : bilan et perspectives, -Pierreخوذ عن أم 76ذكر ص  سايبي صندرة مرجع سبق 21

Economica, Paris, 1994, p.111.  
22 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01393659 Submitted on 10 Nov 2016 2016 RAOUF 

DJAZIRI . Démystifier l’énigme de l’entrepreneur P1103/1105 . 
 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01393659
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 Leadership school of“ مدرسدددددددددة القيددددددددددادة لريددددددددددادة االعمدددددددددال -

Entrepreneurship ” 

 Intrapreneurship school of“ مدرسدددددددة ريدددددددادة االعمدددددددال الداخليدددددددة -

Entrepreneurship 

 :مدرسة الرجل العظيم  – 1

كرجدددددددال اسدددددددتثنائيين ، ر رواد العمدددددددال والمقددددددداولينكبدددددددامدددددددن تعتبدددددددر هدددددددذا المدرسدددددددة  

 خددددددرين وهددددددم بحاجددددددة الدددددد التددددددي تمي ددددددزهم عددددددن اأ، فطريددددددة وحتدددددد  غريزيددددددة يتمتعددددددون بقدددددددرات

 هدددددددؤالء المقددددددداولين يميلدددددددون الددددددد  االسددددددددتقاللية .لتحقيدددددددق النجدددددددداح العظمددددددداءصدددددددفات القدددددددادة 

 والطاقة وتحقيق الذات.، الحيوية، الصمود، زون بالمثابرةيتمي  

جهددددددزة صددددددناعية ابطددددددال اسددددددتطاعوا تشددددددكيل أهددددددم ، وائددددددلعمددددددال العظمدددددداء اأرواد اأ

نفسدددددهم فدددددي التددددداري  أهدددددؤالء المقددددداولين سدددددجلوا  .ومبدددددادراتهم سدددددلوكياتهمو  مدددددن خدددددالل قدددددراراتهم

سدددددددددددددمائهم مثدددددددددددددل أواصدددددددددددددبحت مؤسسددددددددددددداتهم تمثدددددددددددددل شخصددددددددددددديتهم وتحمدددددددددددددل ، االقتصدددددددددددددادس

Henry ,Ford ،A . citroen, L ،Renault, J . Rockefeller, E 

Scheneider. .وغيرهم 

بحاسددددددة سادسددددددة ويتمتددددددع بقدددددددرة ، ن المقدددددداول يتمتددددددع فطريددددددااوتددددددرى هددددددذا المدرسددددددة 

 .للقيام بالمقاولة حدسيةبفطرية و 
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دددد هددددذا النمددددوذي فددددي حقددددل البحددددث ، ماتهددددذا المدرسددددة تموضددددعت حددددول نمددددوذي الس 

و رواد اأعمدددددددال اغلدددددددب المقددددددداولين أ  أن... وتدددددددرى هدددددددذا المدرسدددددددة  المقددددددداوالتي جدددددددد محددددددددود

 .ومحاكاتها يهم كنماذي يمكن تقليدهالإولذا ينظر ، عمالحدرون من عائالت االين

 :السيكولوجيةمدرسة الخصائص  – 2

تسدددددع  الددددد  توضددددديا الدددددرواب  بدددددين السدددددمات و ، هيمندددددةكثدددددر أتعتبدددددر هدددددذا المدرسدددددة 

و مددددددن بددددددين هددددددذا  .المقدددددداوالتي العمددددددلوغيرهددددددا " و  مالقددددددي  ، المواقدددددد "  السدددددديكولوجيةالنفسددددددية 

يعتقدددددددون  هددددددذا المدرسددددددة تبدددددداعأ، الددددددتحكم، ةالمخدددددداطر  االسددددددتقاللية، قيددددددق الددددددذاتتح السددددددمات

 وال يمكنندددددددا تددددددددريبهم. موهدددددددذا القدددددددي   سدددددددلفا هدددددددذا الصدددددددفات النفسدددددددية يملكدددددددون ، ن المقددددددداولينا

 مقاولين.ليكونوا 

ن الميددددددزات والسددددددمات السدددددديكولوجية أ :كثددددددر انتقددددددادا اليددددددوم حيددددددثهددددددذا المدرسددددددة اال

ددددددأكمددددددا  .ق بددددددين المقدددددداول والمسددددددير الممتددددددازن تفددددددر  تحليلهددددددا ال يمكددددددن ا تددددددم   التددددددي مات ن الس 

خددددذ فددددي الحسددددبان مددددا كددددان أال ت،   المقدددداوالتيالسدددديكولوجية التددددي تددددم  اختبارهددددا بعددددد التصددددر  

ددددد خدددددرى أ . ومدددددن جهدددددة عليددددد  الفدددددرد قبدددددل التصدددددر    لندددددا مدددددا تمثدددددليمكدددددن ان  مات الهدددددذا الس 

لوجية لددددددديس باسدددددددتطاعتها االختبدددددددارات السددددددديكو  وعليددددددد  .ن يكدددددددون عليددددددد  المقددددددداولأيسدددددددتطيع 

فددددددي  action etrepprenarialالتصددددددر  المقدددددداوالتي ب تددددددتكهنفددددددي كددددددل الحدددددداالت ان 
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ددددددت دراسددددددتها الصددددددفاتوكددددددذلم ، الحقيقيددددددة ةوفددددددي الوضددددددعي، التطبيددددددق هددددددي  النفسددددددية التددددددي تم 

 .د السيكولوجي االنساني والمقاوالتيةنسبيا سطحية وال تترجم التعق  

ضددددددافة الدددددد  ذلددددددم نجددددددد  فددددددي  خددددددذأي لمعرفددددددي وراء هددددددذا المقاربددددددة الالنمددددددوذي ا نأوا 

 .الحسبان جزء كبير من الحقيقة السيكولوجية للمقاول

وتعتبدددددر ، المقاوالتيدددددة تبددددداع فدددددي مجددددداللدددددديها العديدددددد مدددددن اأ، مقاربدددددة السدددددمات هدددددذا

اب بدددددددأن ويتفدددددددق الكت ددددددد .يتمتدددددددع بسدددددددمات وصدددددددفات سددددددديكولوجية توجهددددددد ، المقددددددداول كشدددددددخص

هميددددددة أ بحدددددداث تؤكددددددد والعديددددددد مددددددن الدراسددددددات واأ. ةكبيددددددر  حافزيدددددد المقدددددداولين يبرهنددددددون علدددددد  

 .  المقاوالتيالعمل والتصر   تعميم الدينامكية والحيوية السيكولوجية في

سددددددددلوكية الكدددددددددت علدددددددد  كفدددددددداءة المقدددددددداول وقدراتدددددددد  السدددددددديكولوجية و اهددددددددذا المدرسددددددددة 

 .لبلو  االهدا  المحددة لهويت 

 : الكالسيكية المدرسة -3

واالبددددددددداع وعلدددددددد  ، ساسددددددددا علدددددددد  اكتشددددددددا  الفددددددددرصأتهددددددددتم المدرسددددددددة الكالسدددددددديكية  

 خلق منظمات ومؤسسات جديدة.

ددددددددز تعريفهددددددددا   البددددددددداعا، تحمددددددددل المخدددددددداطر، علدددددددد  اغتنددددددددام الفددددددددرص للمقاوالتيددددددددة يرك 

مددددع سدددددلوكيات  غالبدددددا مددددا تشدددددترم تدددددرى ان االبتكددددار يمثدددددل ظدددداهرة واالبتكددددار. هدددددذا المدرسددددة
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ددددد مخالفدددددة للمجتمدددددع متجددددداهال تددددد  الخاصدددددة البحتدددددة حتياجاإز مدددددن خدددددالل والمقددددداول يكدددددون محف 

 ردود افعال اأخرين.

 نماذي: 10هذا المدرسة تتمحور حول 

  le paradigme de l’innovation .نموذي االبداع -

 le paradigme de l’opportunité. نموذي فرص االعمال -

 des processus entrepreneuriaux. leالمقددداوالتي.  التنظددديم نمدددوذي -

paradigme 

 قددددددددم هدددددددذا النمددددددداذي وتعدددددددود الددددددد أهدددددددو  باإلبدددددددداعالمتعلدددددددق  ولاال يعتبدددددددر النمدددددددوذي

يصددددد  المقددددداول "رائدددددد االعمدددددال"  خيدددددرهدددددذا اأ .Joseph Schumpeterاالقتصدددددادس 

المبتكددددر الددددذس يطلددددق نمدددداذي " innovateur de" destructeur بالمبدددددع المدددددمر

 ومددددددن جهددددددة اخددددددرى  .قددددددديم هددددددو لتعددددددويض مددددددا، سددددددواقفددددددي اال و منتوجددددددات جديدددددددةأعمددددددال أ 

ن يقدددددوم بدددددوظيفتين أن علددددد  المقددددداول أيعتبدددددر ، حدددددد المسددددداهمين فدددددي هدددددذا المدرسدددددةأحسدددددب و 

تعطددددددي نتددددددائج حسددددددب  فددددددان التسددددددويق واالبددددددداع "ن واالبددددددداع أ ساسدددددديتين وخاصددددددة التسددددددويقأ

 ما الباقي فال يمثل سوى نفقات".أ

االبددددددددددداع يمثددددددددددل حجددددددددددر الزاويددددددددددة للعمددددددددددل ، وباختصددددددددددار فحسددددددددددب هددددددددددذا المدرسددددددددددة

 .قاول يجب ان يتمتع بقدرة كبيرة عل  االبداع واالبتكارولذا الم، المقاوالتي
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  مدرسة االدارة: 4

لغدددددددددرض التسددددددددديير ، للمقددددددددداولين ساسددددددددديةهدددددددددذا المدرسدددددددددة تركدددددددددز علددددددددد  الميدددددددددزات اأ

وتعتمدددددد اساسدددددا علددددد  ، الرقابدددددة، التوجيددددد ، التنظددددديم، الجديدددددد "التخطدددددي  الحسدددددن لمؤسسددددداتهم

ينتمددددددون الددددد  هددددددذا  الدددددذينيكية اتبدددددداع المدرسدددددة الكالسدددددد ومددددددن بدددددينعمدددددال تجسددددديد فددددددرص اأ

 نجد: التيار

"Stevenson, Jarillo, Gumpert, Bygrave, Hofer  " يضددددا أو

 علددددددد  المقاربدددددددات يركدددددددزون وكددددددذلم الدددددددذين ، البدددددداحثين فدددددددي االسدددددددتراتيجية والسياسدددددددة العامدددددددة

 .   يضا بهذا المدرسةأ ون هم متأثر ، السيرورة، القائمة عل  العمليات

 السدددددددددددلوكات، النشددددددددددداطات، كدددددددددددل الوظدددددددددددائ  فدددددددددددي تتمثدددددددددددل العمليدددددددددددات المقاوالتيدددددددددددة

 .وانشاء منظمات لتطويرها، بادرام الفرص المرتبطة

 Markعددددالم االقتصدددداد  هددددو عدددددم انكددددار مسدددداهمة، رة اليدددد اومددددا تجدددددر االشدددد 

Casson, الدددددذس ظهدددددر  نظريدددددة اقتصدددددادية فدددددي كتابددددد  المقددددداول وخاصدددددة فدددددي هدددددذا المدرسدددددة

بعددددددد التفكيددددددر  يأخددددددذالددددددذس و ، قددددددين المقدددددداول اختصاصددددددي حقيأيددددددن ذكددددددر بددددددأ .0591سددددددنة 

 المتعلقة بالتنسيق بين الموارد النادرة. القرارات

كحقددددددددددددل للدراسددددددددددددة يعتبددددددددددددر تخصددددددددددددص فرعددددددددددددي ، عمددددددددددددالو ريددددددددددددادة اأأالمقاولددددددددددددة 

والددددددذس عددددددر  هجددددددرة مراكددددددز اهتمددددددام البدددددداحثتين التددددددي ، لالسددددددتراتيجية واالدارة االسددددددتراتيجية
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دددددد قدددددداول الدددددد  وصدددددد  العمليددددددات و المأ رائددددددد االعمددددددال ز سددددددابقا علدددددد  خصددددددائصكانددددددت ترك 

 .".description des processus entrepreneuriauxالمقاوالتية"

 مدرسة ريادة االعمال:  -5

فددددددراد الددددددذس يقددددددوم بتوجيدددددد  اأ، ن المقدددددداول رائددددددد وقائدددددددأهددددددذا المدرسددددددة تددددددرى فددددددي  

 .للمنظمةهدا  المسطرة وهذا لبلو  اأ مستخدما سلطت 

فالمقدددددددداول حسددددددددب ، لمدرسددددددددة االدارةهددددددددذا المدرسددددددددة تشددددددددكل الطددددددددابع غيددددددددر تقنددددددددي 

ولدددددذا يطلدددددق  فدددددرادوزرع الحيويدددددة بدددددين اال بحدددددثبهدددددو مدددددن يقدددددوم ، المنظدددددرين لهدددددذا المدرسدددددة

 .people manager علي 

ردرة علدددددد  قددددددهددددددو شددددددخص يتمتددددددع بال   المقدددددداولف ولدددددد  القدددددددرة علدددددد  تحديددددددد ، التصددددددو 

هددددددددذا الشخصددددددددية تتمتددددددددع بمسددددددددتوى عددددددددال مددددددددن االحسدددددددداس الكتشددددددددا   .هدددددددددا  وبلوغهددددددددااأ

 وتعمل عل  تحقيقها.، تصور الرؤى تطورها عل  انها شخصية تعمل، فرصال

 ريادة االعمال الداخلية: مدرسة -6

ولددددددددذا ، وجددددددددت هددددددددذا المدرسدددددددة لمواجهددددددددة الدددددددنقص فددددددددي االبدددددددداع فددددددددي المنظمدددددددات 

جددددددل أمددددددن  .عمددددددال أفرادهدددددداريددددددادة اال داخددددددل السددددددلوم نمذجددددددة أطلددددددق، العديددددددد مددددددن بيددددددنهم

ريدددددادة الجديدددددد  مصدددددطلاال سدددددتعملا ل عمليدددددة االبدددددداع.مدددددن خدددددال يالتنافسددددد ترسدددددي  مركدددددزهم
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ثالثدددددددددة  0515وفدددددددددي سدددددددددنة . سويسدددددددددرافدددددددددي  0519سدددددددددنة أول مدددددددددرة  عمدددددددددال الداخليدددددددددةاال

عمدددددال الداخليدددددة والتدددددي تقتدددددرح علددددد  المنظمدددددات مدرسدددددة ريدددددادة اال بونشددددداءقددددداموا  مستشدددددارين

مدددددن وخلددددق شددددروط لالسددددتفادة ، لإلبددددداع برنددددامج تكددددويني يسددددما بخلددددق مندددددا  و المؤسسدددداتا

 .افكار العاملين

 حددددددددداث ثددددددددورة فددددددددي ذهنيددددددددات المؤسسددددددددة المتحمسددددددددةإفاندددددددد  مددددددددن الضددددددددرورس  ولددددددددذا

مجبددددددرة بددددددالتزود بجميددددددع وهددددددي داء والتنافسددددددية والمؤسسددددددات التددددددي تبحددددددث عددددددن اأ .لإلبددددددداع

 أفرادها. لغرض دمج وتوجي  الطاقات الريادية، الطاقات المتاحة

 ,Gifford Pinchot تعددددددود الدددددد  عمددددددل عمددددددال الداخليددددددةان ظدددددداهرة ريددددددادة اأ

 بعنوان  0599الذس كان ل  ظهور سنة 

intrapreneuring: why you don't have to leave the 

corporation to become an entrepreneur ».  

الداخليددددددة عمددددددال اال فريددددددادة .لتصددددددبا رائددددددد اأعمددددددال، ال تغددددددادر الشددددددركة أس لمدددددداذا

ذ اات الخاصدددددة والعامدددددة الددددد  اتخددددديجلدددددب التنميدددددة ويحدددددث المؤسسددددد، اصدددددبحت مجددددداال للبحدددددث

اجدددددددراءات للحدددددددث علددددددد  اظهدددددددار المبدددددددادرات داخدددددددل ريدددددددادة االعمدددددددال" المقاولدددددددة". ونجدددددددد ان 

Gifford Pinchot,   وزوجتددددElysabeth Pinchot,  مفهددددوم ريددددادة الشددددركات  انشددددر

corporate entrepreneur”, عمدددددددال الداخليدددددددةوالدددددددذس تدددددددم اختزالددددددد  الددددددد  ريدددددددادة اأ 
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“intrapreneur”:  عمددددددددددال والتددددددددددي تسددددددددددما لرجددددددددددال اأ، دواتأ لددددددددددإلدارةيددددددددددوفر  اذجهمددددددددددنمو

جددددددراءات االبداعيددددددة مسددددددتفيدين مددددددن و العديددددددد مددددددن اإلأداخددددددل المنظمددددددة للشددددددروع فددددددي واحددددددد 

لهدددددددددذا  صدددددددددليةاأالفكدددددددددرة  بهدددددددددامش مدددددددددن المنددددددددداورة والمدددددددددوارد الكافيدددددددددة. ع باالسدددددددددتقالليةالتمت ددددددددد

قريبددددا مثددددل المقدددداولين الددددذين ت، يكمددددن فددددي كيفيددددة ادارة اسددددتمرارية تطددددوير المشدددداريع النمددددوذي

تتمثدددددل فدددددي تدددددوفير  Pinchotس مدددددال لددددددعم بقددددداء مؤسسددددداتهم. ولدددددذا فدددددان فكدددددرة أينشدددددؤون ر 

 d’intracapital un système رأس مدددددال داخدددددل الشدددددركة :أس نظدددددام تمويدددددل داخلدددددي

 .طالق مشاريع جديدةإعمال الداخلي من والذس يسما لرائد اال

، مددددددن خددددددالل روح المبددددددادرة للمرؤوسددددددين عمددددددال الداخليددددددة يمكددددددن ان تكددددددون ريددددددادة اال

فكددددار وتشددددجيع اأ خددددذ فددددي الحسددددبانندددد  يجددددب اأاالددددذس يددددرى ، Pinchotوهددددذا تأييددددد لفكددددرة 

كمفتدددددداح  عمددددددال الداخليددددددةالتددددددي يكددددددون مصدددددددرها المسددددددتخدمين. وتعتبددددددر ريددددددادة اأ، الجديدددددددة

 lesسدددددددات التدددددددي تعتمدددددددد علددددددد  ريدددددددادة االعمدددددددال الداخليدددددددة" للنجاحدددددددات وفقددددددد  المؤس

entreprises intrapreneuriales  تددددتمكن مددددن البقدددداء فددددي محددددي  تسدددددودا  التددددديهددددي

 .التنافسيةو  المنافسة

ن غالبيدددددة أاال ، ومدددددع ذلدددددم ورغدددددم وجدددددود تعريددددد  حضدددددي بتأييدددددد واجمددددداع البددددداحثين

يوافقدددددددددون علددددددددد  ان ريدددددددددادة االعمدددددددددال الداخليددددددددة يدددددددددتم اسدددددددددتيعابها كمظهدددددددددر مدددددددددن ، المددددددددؤلفين

واتخدددددددداذ روح ، خاصددددددددة مددددددددا يتعلدددددددق باالبتكددددددددارو ، عمددددددددال "المقاوالتيدددددددة "خصدددددددائص ريددددددددادة اال

ددددد، المبدددددادرة وفدددددي نفدددددس . والعامدددددة فدددددي المنظمدددددات الخاصدددددة ل المخددددداطر لددددددى العددددداملينوتحم 
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خدددددددداص مددددددددن ريددددددددادة  هددددددددي شددددددددكل، عمددددددددال الداخليددددددددةن ريددددددددادة اأأيضددددددددا أ يؤكدددددددددون  المعندددددددد 

 مجمددددددلو  وعمليددددددات، ان كددددددل مددددددن المفهددددددومين مددددددرجعهم هددددددي السددددددلوكيات :ندددددد عمددددددال بمعاال

 .خصيةمات الشالس  

عمدددددال اهتمدددددت أول مدددددرة بريدددددادة اأ Camille Carrier نجدددددد 0550فدددددي سدددددنة 

ن أمددددددن قبددددددل كددددددانوا يددددددرون  :حيددددددث فددددددي سددددددياق المؤسسددددددات الصددددددغيرة والمتوسددددددطة الداخليددددددة

 Camille , نأحيددددددث  عمددددددال الداخليددددددة تخددددددتص بدددددد  الشددددددركات الكبددددددرى فقدددددد ريددددددادة اال

 .لمهي بحاجة لذوالمتوسطة  حت  المؤسسات الصغيرة ان برهنت

جددددددروا ألدددددددى البدددددداحثين والددددددذين ، ولقددددددد عرفددددددت سددددددنوات التسددددددعينات حماسددددددا معتبددددددرا

وقدددداموا بتحديددددد خمددددس فئددددات مددددن  .عمددددالادة اأيددددنشددددطة داخددددل ر دراسددددات ميدانيددددة حددددول اأ

االكتسددددددداب والحضدددددددانة ". ومدددددددع ، التقليدددددددد، االنتهازيدددددددة، عمدددددددال الداخليدددددددة" االداريدددددددةريدددددددادة اأ

يمكدددددن  عمدددددال الدددددداخلين رائدددددد االأثون يتفقدددددون علددددد  حاان البددددد فنجدددددد، ذلدددددم رغدددددم اختالفددددداتهم

والدددددددذس يعمدددددددل داخدددددددل ،   علددددددد  انددددددد  مسدددددددتخدم يتمتدددددددع بخصدددددددائص رائدددددددد االعمدددددددالان يعدددددددر  

 .ن  موظ  ل  سلوم ريادسأ  رائد العمل الداخلي بالمنظمة .وفي الواقع يعر  

 عمال الداخليين وهم"حدد تصنيفا مهما لرواد اال خرى أومن جهة 

 .خلي المؤطررائد االعمال الدا -

 .رائد االعمال المحافض -
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 .رائد االعمال الثابت او المؤكد -

 .رائد االعمال الجري  -

، عمددددددددددال الددددددددددداخليطلقددددددددددت علدددددددددد  رائددددددددددد االاالمصددددددددددطلحات  ونجددددددددددد العديددددددددددد مددددددددددن

-Quasiشددددددددددددددب  رائددددددددددددددد العمددددددددددددددال" دبيددددددددددددددات مثددددددددددددددل:واصددددددددددددددبحت مددددددددددددددراد  لهددددددددددددددا فددددددددددددددي اال

entrepreneur," ،جور "أرائد االعمال الم l’entrepreneur salarié," 

 Champion de بطدددل المشدددروع "، " dynamiqueاأجيدددر الددددينامكي " 

projet." 

مددددددع ، بحريدددددة وتددددددركهم يعملدددددون ، المبددددددادرة الخاصدددددة للمدددددوظفين فمدددددن خدددددالل تشدددددجيع

ومددددددددددع ذلددددددددددم نجددددددددددد ان المنظمددددددددددات  بشددددددددددكل منهجدددددددددي. يددددددددددأتياالبتكددددددددددار ، للفددددددددددرص التنبيددددددددد 

لدددددددى ، ئمددددددا لتشددددددجيع روح المبددددددادرةال يخلقددددددون مناخددددددا مال، الميكانكيددددددة الكبيددددددرة والبيروقراطيددددددة

يميلدددددددون الددددددد   ن المسددددددديرينأنجدددددددد  لألسددددددد بدددددددل ، عدددددددة افكدددددددارهم االبتكاريدددددددةبمتاو  مسدددددددتخدمين

الناجمدددددددة  ن يتحملدددددددوا المخددددددداطر الكامندددددددةأبدددددددل ، حمايددددددة الوضدددددددع الحدددددددالي لهدددددددذا المنظمدددددددات

 عن هذا االبتكارات.
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 دوافع العمل المقاوالتي

للقيدددددددددددام بالمقاولدددددددددددة او ريدددددددددددادة  رللمبددددددددددداد سدددددددددددباب والددددددددددددوافعاأ يمكدددددددددددن ان نصدددددددددددن 

 23االعمال ال :

 اسباب مالية: - 1

 ضافي إتحقيق دخل او ربا  (أ

 من الوظيفيتحقيق االستقرار واأ (ب

 اسباب اجتماعية: 2

 .جتماعيةإ( كسب مركز او مكانة أ

 .ب( كسب التقدير واالحترام من المجتمع

 ( اسباب عائلية: 3

 .سرة والد واأمستقبل اأ منأتحقيق  (أ

  .مرار النشاط العائلي في المشروعات المتوارثة للعائلة است (ب

                                                           

ريادة االعمال وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من منشورات الجامعة ، في تقانة المعلومات االجازة ،عامر خربوطلي 23
 /http://pedia.svuonline.org. 77ص 6070الجمهورية العربية السورية ، االفتراضية السورية
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 ويتمثل في: سباب تحقيق الذاتأ(  4

 .ن يكون الفرد رئيسا لنفس أ أ (

 .خرينن يتجنب العمل لدى اأأ ب(

 .وخبرات  الشخصية، قدرات  ن يستخدم الفردأي( 

 و" المبادر"أخصائص وسمات للمقاول 

والخصدددددددائص المرتبطدددددددة ، د مدددددددن السدددددددماتيددددددددتوصدددددددلت الدراسدددددددات الددددددد  تحديدددددددد الع

 برائد االعمال وتتمثل في:

 : الشاب للمبادر الشخصية خصائصالسمات و ال أ (

 نجاز:الحاجة ال  اإل – 0

، نو الفددددددددوز فددددددددي موقدددددددد  تنافسددددددددي معددددددددي  أنجدددددددداز إ أفضددددددددلاس الرغبددددددددة فددددددددي تقددددددددديم 

ددددددددد .هددددددددددا لية بلدددددددددو  اأو مسدددددددددؤ لدددددددددون والمبدددددددددادرون فدددددددددي سدددددددددبيل ذلدددددددددم يتحم   ل ويتقبلدددددددددون تحم 

 صعاب في سبيل ذلم.ال
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عمددددددددددال الرائدددددددددددة ينشدددددددددددون دائمددددددددددا صددددددددددحاب اأا الرغبددددددددددة فددددددددددي االسددددددددددتقاللية: – 1

فددددددي العمددددددل بالمنظمددددددات الكبيددددددرة  االنخددددددراطخددددددرين او دون االعتمدددددداد علدددددد  اأ، االسددددددتقاللية

   او االنخراط بالتالي في االدرة البيروقراطية.، او الجرس وراء الوظائ  الحكومية

عمددددددددددال وانشدددددددددداء يدددددددددددفعهم الدددددددددد  تنفيددددددددددذ اال ذا مددددددددددافددددددددددي الددددددددددنفس: وهدددددددددد الثقددددددددددة – 0

ددددددددددد، المشدددددددددددروعات بداعيدددددددددددة ل مسدددددددددددؤولياتها بددددددددددددافع الرغبدددددددددددة فدددددددددددي اشدددددددددددباع قددددددددددددراتهم اإلوتحم 

 عالوة عل  الرغبة في اثبات الذات.، بتكاريةواال

نهم بدددددددأخدددددددرين فدددددددراد اأز هدددددددؤالء المبدددددددادرون عدددددددن اأالنظدددددددرة المسدددددددتقبلية: يتمي ددددددد – 4

 .بقدراتهموطموح وثقة ، صحاب نظرة مستقبليةأ

والتنددددددازل عددددددن اشددددددباع ، االيثددددددار: حيددددددث يغلددددددب علدددددديهم التضددددددحيةو  التضددددددحية – 9

فضدددددل فدددددي المسدددددتقبل بعدددددد أفدددددي سدددددبيل بلدددددو  مسدددددتويات معيشدددددة ، الحاجدددددات اآلنيدددددة والحاليدددددة

 .هدا النجاح وبلو  اأ

 للمبادر الشاب :  السلوكية الخصائصب ( 

وتحدددددد ، ق مددددع شخصدددديت ورغباتدددد  التددددي تتفدددد ميولدددد ، ن كددددل فددددرد لدددد  هواياتدددد أنجددددد  

لددددد  حدددددد كبيدددددر علددددد  جهدددددودا إمدددددر الدددددذس يدددددنعكس اأ .نمددددداط سدددددلوك  فدددددي المجتمدددددعأ بالتدددددالي

علددددد   "المبدددددادر المقددددداول" هدددددم هدددددذا السدددددمات السدددددلوكية فددددديأ شدددددارة الددددد  ويمكدددددن اإل، الرياديدددددة

 النحو التالي:
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مددددددا بمهددددددارات فنيددددددة عاليددددددة إ ون س يتمتددددددع هددددددؤالء المبددددددادر أ المهددددددارات التقنيددددددة: – 0

حددددددددة فددددددددي اكتسدددددددداب هددددددددذا المهددددددددارات رغبددددددددة مل  ، عهم بقدددددددددرة عاليددددددددةو تمددددددددت  أ، عمددددددددالاأ أداء

 انجاح مشروعاتهم.و  عمالنجاز اأإمر الذس يساعدهم عل  اأ، بسهولة ويسر

ساسدددددددددددا فدددددددددددي مهدددددددددددارات االتصدددددددددددال ونقدددددددددددل أالمهدددددددددددارات التفاعليدددددددددددة" وتتمثدددددددددددل  – 1

واصددددددددارها  تخاذهدددددددااومناقشدددددددة القدددددددرارات قبدددددددل ، فعدددددددالواسدددددددتالم وفهدددددددم ردود اال، المعلومدددددددات

 واالقتناع بها. واالقناع

 :االدارية: وتشمل هذه المهارات ج( السمات وخصائص المهارات

جديددددددة داخدددددل  قامدددددة عالقدددددات انسدددددانيةإنسدددددانية: وهدددددي القددددددرة علددددد  إمهدددددارات  – 0

والعمدددددددددل علددددددددد  تطدددددددددوير هدددددددددذا العالقدددددددددات االنسدددددددددانية باسدددددددددتمرار علددددددددد  اسددددددددداس ، المشدددددددددروع

المتبادلدددددددة واالشدددددددادة الدائمدددددددة بالعنصدددددددر البشدددددددرس ودورا الكبيدددددددر  والثقدددددددة، االحتدددددددرام المتبدددددددادل

م علدددددد  هددددددذا المبددددددادر الندددددداجا االهتمددددددام بمشددددددكالت العدددددداملين ويحددددددت  ، فددددددي انجدددددداح المشددددددروع

سددددددرية والدددددددافع وهددددددو مددددددا يخلددددددق لددددددديهم الددددددروح اأ .خدددددداري نطدددددداق العمددددددل والمشددددددروع، معدددددد 

 واالخالص في العمل.

المبدددددددددادر باأسدددددددددس العلميدددددددددة فدددددددددي  يقصدددددددددد بهدددددددددا تمتدددددددددعو  المهدددددددددارات الفكريدددددددددة: – 1

والطارئدددددددة فدددددددي العمدددددددل ، واتخددددددداذ القدددددددرارات وتحليدددددددل المشدددددددكالت والقضدددددددايا اليوميدددددددة، االدارة

 سبابها الحقيقية وايجاد الحلول السريعة لها.أوسرعة الوصول ال  
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 24:وسلبياتها "ريادة االعمالهمية المقاوالتية "أ

 فوائد ريادة االعمال: -أ(  

 .االستقاللية - 0

 .فرص للتمي ز - 1

 .قص  الطموحاتأفرص لتحقيق  -0

   .فرص لتحقيق اأرباح - 4

   .في المجتمع فرص للمساهمة - 9

 .  خرينلأل خرى أخلق فرص عمل  - 9

 للريادة :  السلبيات والمخاطر المحتملةب ( 

 .عدم استقرار الدخل  - 0

                                                           

 06ص، الموارد البشرية ال دارة العربي أساسيات ريادة االعمال المنتدى، وفاء المبيريم، احمد الشميمرس  24 
https://hrdiscussion.com  

https://hrdiscussion.com/
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 .حباط اإل - 1

 .ساعات العمل لمدة طويلة  - 0

 .معيشي أقل مستوى  - 4

 .المعاناة من ضغوط العمل  - 9

 .الكاملةالمسؤولية  - 9

 .المخاطر – 1 

ووضددددددعها محددددددل ، والمخدددددداطرة عددددددن طريددددددق تطبيددددددق فكرتدددددد ، وموقفدددددد  المددددددالي فددددددي الواقددددددع
س المددددددددال فددددددددي أوالوقددددددددت ور ، وذلددددددددم عددددددددن طريددددددددق بددددددددذل المزيددددددددد مددددددددن الجهددددددددد، التنفيددددددددذ

 مخاطرة.ال

 استراتيجيات المقاوالتية أو الريادة : 

 علددددد  الحدددددرص هدددددو نمعدددددي   مشدددددروع بونشددددداء المبدددددادر ليددددد إ يسدددددع  الدددددذس الهدددددد  ان
 وكمدددددا ،النجددددداح الددددد  يسدددددع  بدددددذلم فهدددددو ،الواقدددددع رضأ علددددد  فكدددددارأ مدددددن يحملددددد  مدددددا تجسددددديد

 التدددددي المشدددداريع قبددددول الدددد  يميدددددل مددددا كثيددددرا المقدددداول هددددذا فدددددان السددددابقة الدراسددددة فددددي سددددلفناأ
 هدددددو بدددددل الروتينيدددددة والمشددددداريع عمدددددالباأ  فقددددد يرضددددد  وال ،والمجازفدددددة المغدددددامرة فيهدددددا تكدددددون 
 محفوفدددددة ظددددرو  فددددي يعمدددددل ندددد ا جيدددددا يعدددددي اذن فهددددو ،سوالتحددددد   بدددددالتغيير وشددددغو  محددددب

 تجعلددددد  مسدددددتقبلية برؤيدددددة يتمتدددددع ان فيجدددددب بدددددذلم يقبدددددل هدددددو ذلدددددم رغدددددم لكدددددن و ،بالمخددددداطر
 .لمواجهت  ستعداداال و يحدث نأ يمكن لما يتنبأ
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 اعتمدددددداد يسددددددتدعي ،والمغددددددامرة بالمخدددددداطرة زيتمي دددددد مشددددددروع فددددددي االسددددددتثمار قبددددددول ان
 نأ الدددددددددددددبعض ويدددددددددددددرى  ،تحددددددددددددددث ان يمكدددددددددددددن التدددددددددددددي السددددددددددددديناريوهات لكدددددددددددددل اسدددددددددددددتراتيجيات

 25ب: مرتبطة المقاوالتية تاستراتيجيا

بدددددين المدددددوارد  والتكامدددددل مدددددا، وجدددددود مدددددوارد جديددددددةاسدددددتغالل توسدددددع الفدددددرص فدددددي السدددددوق و  -
 والزبائن واالسواق.

داخدددددددددل وخددددددددداري  يجدددددددددرس الدددددددددذس ، اع والتحدددددددددديثيضدددددددددا باالبتكدددددددددار واالبددددددددددأكمدددددددددا يدددددددددرتب   -
 المؤسسة.

السدددددوق وحاجدددددات  بالصدددددناعة وهيكلدددددة، جدددددراء التغييدددددرات السدددددريعة المرتبطدددددةإالقددددددرة علددددد   -
 م االجتماعية.والتكنولوجيا والقي  ، الزبائن

 سواق.االلتزام بالتطوير والتوسع في الميزة التنافسية في اأ -
واسددددددددتمرارية البقدددددددداء علدددددددد  المدددددددددى ، والقدددددددددرة علدددددددد  تحقيددددددددق النجاحددددددددات الماليددددددددة والنمدددددددد -

 الطويل.

 :يتمتع لبناء هذا االستراتيجيات ان ان المقاول من ويتطلب

 .26ير مضمونة"غ والمبادأة المخاطرة وأخذ سالتحد  ، زالتمي  ، واالبتكار االبداع

 

  

                                                           
عن سوسن زيرق محاضرات  نقال . 02/ 00ص سيةاسترتيجيات الريادة ودورها في تحقيق الميزة التناف، بالل لخل  السكارنة 25

 .00 في المقاوالتية ص
 ،6070 ،منشورات الجامعة االفتراضية السورية، ريادة االعمال وادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عامر خربوطي 26

 .00ص 
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 يوضا استراتيجيات المقاولة 0الشكل 

 

 

 
نقدددددال عدددددن مدددددراد بوديدددددة محمدددددد جميدددددل محاضدددددرات  49ات االعمدددددال ص الريدددددادة وادارة منظمددددد، : بدددددالل خلددددد  السدددددكارنةالمصددددددر

-https://elearn.univ فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي مقيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداس المقاوالتيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة جامعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة تلمسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان

tlemcen.dz/pluginfile.php/108609/mod_resource/content 
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 مراحل المسار المقاوالتي: 

 بدددددل ذلدددددم راجدددددع، ر ذلدددددمان يقدددددر   ولددددد اأ ان يكدددددون الفدددددرد مقددددداوال لددددديس مدددددن الوهلدددددة

 ينشدددددأ فيددددد  ضدددددافة الددددد  المحدددددي  الدددددذسإوالددددددوافع الشخصدددددية ، الددددد  مجموعدددددة مدددددن الصدددددفات

، مشددددددروع معددددددينو  التخدددددداذ قددددددرار تبنددددددي فكددددددرة تشددددددروط واسددددددتعدادا هددددددذا العوامددددددل تمثددددددل كددددددل

قتحددددام هددددذا إبحكددددم مددددا اكتسددددب  مددددن مددددؤهالت تجعلدددد  قددددادرا علدددد  ، بتجسدددديدا يددددرى اندددد  كفيددددل

 التدددددين مختلددددد  المراحدددددل كدددددن ان نبدددددي  ويم خطدددددار وعواقدددددبأمدددددا يحملددددد  مدددددن  بكدددددل، المجدددددال

 27تمثل مسار المقاوالتي فيما يلي:

 المرحلة االولى: 

وهدددددددددددي توليفدددددددددددة مدددددددددددن ، س الميدددددددددددل نحدددددددددددو المقاولدددددددددددةاوتمثدددددددددددل نزعدددددددددددة المقددددددددددداوالتي  
اختيددددددار بعددددددض االفددددددراد  حتمددددددالاالتددددددي تزيددددددد مددددددن ، الخصددددددائص النفسددددددية والخبددددددرات المهنيددددددة

 للمقاولة كمسار مهني.

 المرحلة الثانية:

االنتقددددددال فددددددي يددددددوم  حتمددددددالاقددددددرار الفددددددرد حددددددول  هددددددوو ، التوجدددددد  المقدددددداوالتي وتعكددددددس
ويفدددددددرق بعدددددددض البددددددداحثين بدددددددين المدددددددرحلتين اأولددددددد   .نحدددددددو العمدددددددل المقددددددداوالتي يددددددداممدددددددن اأ

 نشاء المؤسسة.إعمال والشروع الشخصي في مسار أ  و مشروعاوالثانية بوجود فكرة 

                                                           
جامعة  ،6076 ،01لعدد ، التجاريةالتسيير والعلوم ا ،مجلة العلوم االقتصادية ،مهدس فاطمة الزهراء، برحومة عبد الحميد 27

 .606ص  ،الجزائر، المسيلة
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 :المرحلة الثالثة 

كمدددددل تشددددددكيل فكددددددرة او  .ل مددددددع توجهددددد  المقدددددداوالتيوتمثدددددل القددددددرار ويكدددددون الفددددددرد تقابددددد

 وتعبئة مختل  الموارد )الملية والتسويقية(، أدق التفاصيلالمشروع بتحديد 

 :المرحلة الرابعة

تددددددددل علددددددد  االنطدددددددالق الفعلدددددددي للنشددددددداط والدددددددذس ، وهدددددددي وتمثدددددددل العمدددددددل المقددددددداوالتي

 .يترتب عن  انتاي فعلي للسلع والخدمات

 المرحلة الخامسة:

يتبنددددد   فهندددددام مدددددن ال، مشدددددروع ا المرحلدددددة حسدددددب منطدددددق كدددددل صددددداحبذهددددد تختلددددد 

خدددددددر. وتجددددددددر االشدددددددارة ان المسدددددددارات المقاوالتيدددددددة مختلددددددد  أالسدددددددلوم المقددددددداوالتي لسدددددددبب او 

د العمدددددددل المقددددددداوالتي نتيجدددددددة حددددددددث يمكدددددددن ان يتول ددددددد :حيدددددددث والجماعدددددددات فدددددددرادبددددددداختال  اأ

 .و الجماعيأكعدم الرضا في العمل الفردس  مفاج 

  



53 
 

 للمقاوالتية في الجزائر المرافقةو  الداعمةالهيئات 

 :الجامعة – 1

لغددددددرس الددددددروح المقاوالتيددددددة لدددددددى  ساسدددددديةتعتبددددددر الجامعددددددة مددددددن الهيئددددددات المهمددددددة واال

وخصائصددددد  ، هم بمزايدددددا العمدددددل المقددددداوالتيفتعدددددريعدددددن طريدددددق  مدددددن خدددددالل تحفيدددددزهم، الطلبدددددة

رسدددددم الخطدددددوات  غدددددرس العديدددددد مدددددن المبددددداد  والقواعدددددد عدددددن طريدددددقضدددددافة الددددد  إ، االيجابيدددددة

وهدددددددذا لضدددددددمان نجددددددداح المشدددددددروع ويدددددددتم ذلدددددددم عدددددددن طريدددددددق ، تباعهددددددداإالتدددددددي يجدددددددب ان يدددددددتم 

حكددددر العمددددل المقدددداوالتي علدددد  مجددددال  ونظددددرا لعدددددم .التكددددوين المتخصددددص فددددي هددددذا المجددددال

حيدددددددث  بددددددددار المقاوالتيدددددددة مدددددددا يعدددددددر  علددددددد  مسدددددددتوى الجامعدددددددات بونشددددددداء ن فقددددددد  فدددددددتممعدددددددي  

وتتدددددددول  دار ، لمجدددددددال الدددددددذس يرغدددددددب فيددددددد ا فدددددددي، مشدددددددروع  ألكدددددددل طالدددددددب ان ينشددددددد بومكدددددددان

تي مدددددن بالعمدددددل المقددددداوال الدددددراغبين فدددددي القيدددددامو ، فكدددددارالمقاوالتيدددددة توعيدددددة وتكدددددوين حددددداملي اأ

 ورغددددم هددددذا المبددددادرة المهمددددة صددددبحنا نسددددمع بمددددا يعددددر  بددددالتعليم المقدددداوالتي.أ هددددذا المنطلددددق

ول ان هندددددام فانددددد  يمكدددددن القددددد، والتدددددي شدددددرعت فيهدددددا العديدددددد مدددددن البلددددددان بمدددددا فيددددد  الجزائدددددر

ال  بعدددددض التخصصدددددات وخاصددددددة فدددددي مجددددددال علدددددوم االقتصددددداد والتسدددددديير والعلدددددوم التجاريددددددة

صدددددال التخصصدددددات أنهدددددا ألدددددزرع روح المقاولدددددة  بقددددددر مددددداهي اال تددددددعيمتحتددددداي الددددد  ذلدددددم 

 المثل  لمعرفة مجال المقاوالتية بأكثر عمق وتفصيل.
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 تاريم نشاة التعليم المقاوالتي:

لدددديس وليددددد اليددددوم بقدددددر مددددا عددددر  فددددي منتصدددد  القددددرن  ان هددددذا النددددوع مددددن التعلدددديم

فدددددي  الددددد  بدايدددددة تدريسددددد  يعدددددود تددددداري  انشددددداء مصدددددطلا التعلددددديم المقددددداوالتي: العشدددددرين حيدددددث

م  0541سددددنة  دراسددددي فددددي المقاوالتيددددة فددددي جامعددددة  ول مقددددررا Maces Myleعندددددما قددددد 

حيدددددث جدددددذب عمدددددال دارة االوعلددددد  وجددددد  التحديدددددد فدددددي كليدددددة هارفدددددارد إل، هارفدددددارد االمريكيدددددة

 911طالبددددددا مددددددن طددددددالب الفرقددددددة الثانيددددددة البددددددال  عددددددددا  099عجدددددداب ا  و  هددددددذا المقددددددرر انتبدددددداا

كددددان هددددذا اسددددتجابة للطلبددددة العائدددددين مددددن الخدمددددة العسددددكرية فددددي الحددددرب العالميددددة  وقددددد ...

الددددددذس كددددددان يمددددددر بمرحلددددددة انتقاليددددددة نظددددددرا لالنهيددددددار الددددددذس ، قتصددددددادالثانيددددددة لينظمددددددوا الدددددد  اال

 28بية بعد انتهاء الحرب.حدث للصناعات الحر 

دددددع مجالددددد  المقددددداوالتيالتعلددددديم  الهيئدددددات تعدددددددت و ، تطدددددور فدددددي الوقدددددت الحدددددالي وتوس 

فمددددن حيددددث توسددددع مجالدددد  يظهددددر جل يددددا فددددي حاجددددة المقدددداول الدددد  تكددددوين يمتددددد  .الداعمددددة لدددد 

 اأكاديميددددددةولدددددذا ظهدددددرت العديدددددد مدددددن البدددددرامج ، الددددد  مجددددداالت عديددددددة وخاصدددددة فدددددي االدارة

 نها ان تسددددما بتكددددوين مقدددداولينأمددددن المقدددداييس المترابطددددة والتددددي مددددن شددددالتددددي تشددددمل العديددددد 

، المقاوالتيدددددددة، االبدددددددداع واالبتكدددددددار، وندددددددذكر مدددددددن هدددددددذا المقددددددداييس ادارة الكفددددددداءات، نددددددداجحين

 ووالهدددددددد  مدددددددن هدددددددذا المقددددددداييس هدددددددالمشددددددداريع  تقيددددددديم .اقتصددددددداد المؤسسدددددددة، عمدددددددالادارة اال

                                                           
ي دار المقاوالتية كآلية لترقية الثقافة المقاوالتية في مؤسسات التعليم العال، ترغيني صباح، العلواني كميلية، جودس حنان 28

  01ص 6060في الجزائرجويلية 
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تنميدددددددة الدددددددوعي وتشدددددددجيعهم علددددددد  و  وغدددددددرس روح المبدددددددادرة، فدددددددراد بهدددددددذا المعدددددددار صدددددددقل اأ

 فكارهم ميدانيا.أتجسيد 

 مفهوم التعليم المقاوالتي

، التعلددددددددديم المقددددددددداوالتي : يهدددددددددد  هدددددددددذا الندددددددددوع مدددددددددن التعلددددددددديم الددددددددد  توعيدددددددددة الطلبدددددددددة

كمددددددا تضددددددمن لهددددددم عمليددددددات تسددددددهيل ، رض الواقددددددعأفكددددددارهم علدددددد  أوتحفيددددددزهم علدددددد  تجسدددددديد 

الهيئدددددددات  بمختلددددددد  ريفهموتعددددددد، الالزمدددددددة جدددددددراءاتتعدددددددريفهم بمختلددددددد  اإل ذلدددددددم مدددددددن خدددددددالل

كبددددددر ايعتبددددددر  وخاصددددددة مددددددن ناحيددددددة التمويددددددل الددددددذس، مشدددددداريعهم الداعمددددددة والمرافقددددددة لتجسدددددديد

 فكار.عائق لحاملي اأ

 :  فالتعليم المقاوالتي

انشدددددداء واعددددددادة بعددددددث  ومهددددددارات، ر  وتطددددددوير كفدددددداءاتام معددددددكسدددددداب المددددددتعل  إهددددددو 

تقيددددديم ، أخدددددذ المبدددددادرات د قيدددددادة التغييدددددر، التوجددددد  للفدددددرصوسدددددلوكيات محدددددددة ) ؤسسددددداتالم

   29.ومهارات تسييرية ومهارات تطويرية، تحديد وكسب الموارد النادرة، المخاطر

سددددداليب التعلددددديم أمجموعدددددة مدددددن  نددددد أعلددددد   :كمدددددا يمكدددددن تعريددددد  التعلددددديم المقددددداوالتي

س فددددددرد يرغددددددب فددددددي المشدددددداركة فددددددي التنميددددددة أعددددددالم وتدددددددريب إ الددددددذس يقددددددوم علدددددد  ، النظددددددامي

                                                           
مجلة افاق للبحوث  ،المقاوالتية المشاريع استدامة في ودورا الجزائر في المقاوالتي التعليم واقع ،زينة عرابش ،أمينة بديار 29

 .73ص  ،الجزائر ،6072جانفي  ،الثالث العدد ،والدراسات المركز الجامعي اليزس 
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، مدددددددن خدددددددالل مشدددددددروع يهدددددددد  الددددددد  تعزيدددددددز الدددددددوعي المقددددددداوالتي، االجتماعيدددددددةادية و االقتصددددددد

 30تطوير المشاريع الصغيرة  وأوتأسيس مشاريع اأعمال 

عجلدددددة  ودفدددددع، قتصدددددادسهميدددددة التعلددددديم المقددددداوالتي فدددددي الجاندددددب االأ ناحيدددددة  مدددددا مدددددنأ

اويددددددة فنجددددددد ان منظمددددددة اليونسددددددكو تعطددددددي تعريدددددد  للتعلدددددديم المقدددددداوالتي مددددددن هددددددذا الز  التنميددددددة

 :ن أحيث ترى 

 الديموغرافيدة الضددغوط مددع للتعامدل، فعالددة اسدتراتيجية للريدادة التعلدديم "يعتبدر

 التددي والكفايددات المعرفددة يددوفر لهددم كوندد ، الشددباب بددين البطالددة معدددالت وتخفدديض

 مراحددل جميددع فددي التغيدرات واالقتصدادية، االجتماعيددة التحدديات مواجهدة مدن تمكدنهم

 .حياتهم

 فددي، االجتماعيددة والعدالددة البشددرية التنميددة فددرص يعددزز ةالريدداد وتعلدديم

 المشداركة علد  للريدادة يسداعد التعلديم أن المتوقدع ومدن، للخطدر ضدةالمعر   المجتمعدات

، الفقددر مشدكالت علدد  للتغلدب بهددم يدؤدس أن يمكدن، الئددق لددخل المدددرة اأنشدطة فدي

 31.مستدام" الئق سبل عيش يجادا  و 

                                                           
 للريادة التعليم خالل من الريادية الروح تحفيز :والعشرين الواحد القرن  في للريادة ثقافة نحو، الدولية العمل ومنظمة اليونسكو 30

  .، 71/67سابق صالثانوية عن نفس المرجع ال سالمدار  في
تقرير توليفي  6076/ 6070مشروع للريادة في البلدان العربية المكون الثاني ، منظمة االمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة 31

 . 7ص 6076مايو 
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حددددددي  ابددددددالرغم مددددددن الجدددددددل الددددددذس ، حددددددةضددددددرورة مل  صددددددبا أان التعلدددددديم المقدددددداوالتي 

مدددددنهم : ن المددددددارس التدددددي تناولدددددت بعمدددددق مجدددددال المقاوالتيدددددة حيدددددثأن  فدددددي ذلدددددم شددددداشددددد، بددددد 

علدددددد  عكددددددس المقاربددددددة ، مدرسددددددة السددددددمات المقاوالتيددددددة التددددددي تركددددددز علدددددد  صددددددفات المقدددددداول

دددد رية التددددييالتسددددي بقدددددر مددددا كانددددت تركددددز علدددد  مددددا سدددديقوم ، ز علدددد  خصددددائص المقدددداولال ترك 

هنددددام مددددن يددددرى اندددد   :اليدددد  هددددذا الجدددددل حيددددث متدددددإيضددددا أ المقدددداوالتي . فددددالتعليمبدددد  المقدددداول

يولددددددد معدددددد  العديددددددد مددددددن  مددددددادام ان الفددددددرد، لدددددديس مددددددن الضددددددرورس القيددددددام بددددددالتعليم المقدددددداوالتي

وحددددددب ، سمجددددددال المقاولددددددة كالتحددددددد   قتحدددددداماالصددددددفات الفطريددددددة التددددددي تعطددددددي لدددددد  االسددددددتعداد 

ز وغيرهدددددددا مدددددددن الصدددددددفات التدددددددي تمي دددددددال االبدددددددداع واالبتكدددددددار، تحمدددددددل المخددددددداطر، االسدددددددتقاللية

 صددددحاب المقاربددددة التسددددييريةأخددددر وهددددم أق يدددديضددددا فر افددددي حددددين هنددددام ، يتميددددز بهددددا المقدددداول

سددددداليب العلميدددددة تمثدددددل تخصدددددص يمكدددددن صدددددقل اأفدددددراد بالمعدددددار  واأبدددددأن المقاولدددددة  يدددددرون 

ضددددافة الدددد  إ .ةوتحويلهددددا الدددد  فددددرص اسددددتثمارية ناجحدددد، فكددددارالتددددي تسددددما لهددددم باختيددددار اال

 .المخاطر وكيفية مواجهتها في حالة وجودها م الطرق التي تمكن تجنبتعل  

مدددددددر حسدددددددم ن اأأان مدددددددا نشددددددداهدا اليدددددددوم مدددددددن اهتمدددددددام بدددددددالتعليم المقددددددداوالتي يعندددددددي 

تبنيدددددد  مددددددن خددددددالل هيئددددددات دوليددددددة  وخاصددددددة عندددددددما تددددددم  ، لمؤيدددددددس هددددددذا النددددددوع مددددددن التعلدددددديم

 .كمنظمة اليونسكو

البددددددرامج فددددددي مجددددددال التعلدددددديم للريددددددادة علدددددد  الصددددددعيد غيددددددر يددددددتم تنفيددددددذ العديددددددد مددددددن 

ووكدددددداالت التعدددددداون ، والجمعيددددددات المحليددددددة، الرسددددددمي مددددددن قبددددددل المنظمددددددات غيددددددر الحكوميددددددة
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حددددول " التعلدددديم للريددددادة فددددي الدددددول  والقطدددداع الخدددداص. إن هددددذا المشددددروع المشددددترم، الدوليددددة

ذا اأنشددددددطة يتكامددددددل مددددددع هدددددد، "Strat Real"بددددددين منظمددددددة اليونسددددددكو ومؤسسددددددة  العربيددددددة

والهدددددد  منددددد  هدددددو دعدددددم البلددددددان المهتمدددددة لتطدددددوير سياسددددداتها الهادفدددددة إلددددد  إدمددددداي ، القائمدددددة

 .وكذلم في نظمها التعليمية الرسمية، مفهوم الريادة في خططها التنموية الوطنية

إن الهددددددددد  العددددددددام للمشددددددددروع هددددددددو المسدددددددداهمة فددددددددي وضددددددددع السياسددددددددات والبددددددددرامج  

علددددديم للريدددددادة فدددددي أنظمدددددة التعلددددديم فدددددي منطقدددددة الشدددددرق التدددددي تعمدددددل علددددد  دمدددددج الت، التعليميدددددة

فددددددي المنطقددددددة علدددددد  تطددددددوير  رارمددددددن خددددددالل دعددددددم صددددددانعي القدددددد، اأوسدددددد  وشددددددمال أفريقيددددددا

، . دمدددددج تعلددددديم الريددددادة يزيدددددد مدددددن مالءمددددة وجددددددوى التعلددددديموبرامجهدددداسياسددددات تعلددددديم الريدددددادة 

مدددددن المشددددداركة  ويسدددددهم فدددددي تمكدددددين الشدددددباب فدددددي المنطقدددددة العربيدددددة، وبالتدددددالي نوعيدددددة التعلددددديم

 32 الكاملة في الحياة االجتماعية واالقتصادية في مجتمعاتهم

 :التعليم المقاوالتي هدافأ 

ساسددددددددا الدددددددد  تمكددددددددين حدددددددداملي أيهددددددددد   ان الهدددددددد  مددددددددن هددددددددذا النددددددددوع مددددددددن التعلددددددديم

وهددددددذا مددددددن خددددددالل تسددددددهيل وتددددددذليل ، رض الواقددددددعأاأفكددددددار علدددددد  تجسدددددديد مشدددددداريعهم علدددددد  

خدددددالل ذلدددددم فدددددالتعليم المقددددداوالتي يقضدددددي علددددد  كدددددل  ومدددددن، تحدددددول دون ذلدددددم العقبدددددات التدددددي

صددددددحاب المبددددددادرات واالفكددددددار. وال يتوقدددددد  أمددددددا مددددددن شددددددان  ان يثددددددب  مددددددن عزيمددددددة وطمددددددوح 

                                                           
 .60ص  ،مرجع سبق ذكرا ،6076مايو  ،تقرير توليفي ،منظمة االمم المتحدة للتربية والثقافة 32
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مددددر عنددددد ذلددددم ففضددددال عددددن مسدددداعدة هددددذا الفئددددة التددددي تملددددم اسددددتعدادا فطريددددا للولددددوي الدددد  اأ

اد والطلبدددددة فدددددر ن يقدددددوم بتكدددددوين االأبومكانددددد   نجدددددد ان هدددددذا الندددددوع مدددددن التعلددددديم، هدددددذا المجدددددال

فدددددان  وبهدددددذا، مدددددن خدددددالل بددددرامج متخصصدددددة تخصصددددداتهم خددددتال اعلدددد  الخصدددددوص علددددد  

فكددددددددار علدددددددد  انشدددددددداء مشدددددددداريع ناجحددددددددة فددددددددي دورا يكمددددددددن فددددددددي توعيددددددددة وتحفيددددددددز حدددددددداملي اأ

هددددددددددذا المشدددددددددداريع فددددددددددي التنميددددددددددة االقتصددددددددددادية  هميددددددددددةأ بددددددددددراز إمجدددددددددداالت التخصددددددددددص مددددددددددع 

 .  واالجتماعية

 التكددوين مددن آخددرا نوعددا J.P.Bechard et J.M.Toulous "أضددا 

 هدو التكدوين مدن الندوع هدذا خدالل مدن المنشدود الهدد و . والمددربين نينللمكدو   الموجد 

 حدداملي ومتابعددة مرافقددة، االستشددارة، التعلدديم مجددال فددي نينالمكددو   كفدداءات تطددوير

نشاء المشاريع  .المؤسسات وا 

 مفددالتعل  ، المؤسسددات اهددذ سددتمرارا يهمنددا مددا بقدددر نشدداءاإل فقدد  يهمنددا فددال

 .33القيود" ورفع التحديات مواجهة،  التكي   عل  القدرة أجل من ضرورس  المستمر

  

                                                           
 .770 ص مرجع سبق ذكرا،، قايدس أمينة 33
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 :دار المقاوالتية – 2

وال يقتصددددددر تواجددددددا فددددددي الجزائدددددر بددددددل ، ان دار المقاوالتيدددددة ليسدددددت بالهيئددددددة الجديددددددة

يعددددود حيددددث  .تحدددددث فددددي هددددذا المجددددال التددددينجددددد ان بالدنددددا عمدددددت الدددد  مواكبددددة التطددددورات 

بددددددعم مددددددن وزارة  1111ة أول مدددددرة فددددددي جامعدددددة غرونوبددددددل بفرنسدددددا سددددددنة ظهدددددور المقاوالتيدددددد

التجربددددددة فيمددددددا بعددددددد الدددددد  العديددددددد مددددددن دول  ليددددددتم نقددددددل، والبحددددددث فددددددي فرنسددددددا التعلدددددديم العددددددالي

 العالم عل  غرار الجزائر

ات وخاصددددددة فددددددي واليددددددات ن دار المقاوالتيددددددة يمثددددددل هيئددددددة مسددددددتقلة لهددددددا مقددددددر  أرغددددددم  

صددددددبحت لهددددددا مقددددددرات فددددددي مختلدددددد  الجامعددددددات أهددددددا غيددددددر ان، كافددددددة التددددددراب الددددددوطني علدددددد 

 1111وكاندددددددت جامعدددددددة منتدددددددورس بقسدددددددنطينة سدددددددنة  ان الجزائدددددددر تبندددددددت ذلدددددددم حيدددددددث"تقريبدددددددا 

تتكفددددددددل بتنشددددددددي  ملتقيددددددددات وندددددددددوات لفائدددددددددة ، ول تجربددددددددة رائدددددددددة علدددددددد  المسددددددددتوى الددددددددوطنيا

وكددددددذا التكفددددددل بتدددددددريس مددددددادة المقاوالتيددددددة فددددددي كددددددل اقسددددددام ، الددددددراغبين فددددددي انشدددددداء مؤسسددددددات

ثدددددددم عممدددددددت علددددددد  كافدددددددة جامعدددددددات  1100عدددددددة وتلتهدددددددا جامعدددددددات أخدددددددرى فدددددددي سدددددددنة الجام

م ريدددددددددادة اأعمدددددددددال فددددددددددار المقاوالتيدددددددددة اأداة المناسدددددددددبة لغدددددددددرس قدددددددددي   .1104الدددددددددوطن سدددددددددنة 
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 فكدددددددددارهم وابدددددددددرازألتحقيدددددددددق  تخاذهدددددددددااوتعريددددددددد  الطدددددددددالب علددددددددد  االجدددددددددراءات التدددددددددي يجدددددددددب 

 34."قتصاد الوطنيالمشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي تساهم في تنمية اال

  35 : تعريف دار المقاوالتية

الجامعدددددة والوكالدددددة الوطنيدددددة لددددددعم تشدددددغيل  المقاوالتيدددددة نقطدددددة التقددددداء بدددددين تمثدددددل دار

هددددددفها الرئيسدددددي تنميدددددة روح المقاوالتيدددددة وتكدددددريس الثقافدددددة المقاوالتيدددددة لددددددى الطلبدددددة ، الشدددددباب

تددددددريجيا  الرفدددددعالبدددددي و فكدددددار االبداعيدددددة فدددددي الوسددددد  الطبعدددددث اأ علددددد ، والعمدددددال الجدددددامعيين

نها اعطدددددداء دفددددددع أالتددددددي مددددددن شدددددد، دائرتهددددددامددددددن طبيعددددددة المشدددددداريع االبتكاريددددددة والتوسدددددديع مددددددن 

نشددددداء مؤسسدددددات ناجحدددددة إوكدددددذا مدددددنا الشدددددريحة الطالبيدددددة فرصدددددة ، جديدددددد للتنميدددددة مدددددن جهدددددة

ومددددن ثدددددم اقتحددددام المقاوالتيددددة باعتبارهدددددا نددددواة التنميدددددة  .خدددددرى أفددددي ميددددادين مختلفدددددة مددددن جهددددة 

 .االجتماعيةاالقتصادية و 

 :مهام دار المقاوالتية

بهددددددددا مددددددددن فئددددددددة الشددددددددباب تلعددددددددب دار المقاوالتيددددددددة دورا كبيددددددددرا وهددددددددذا مددددددددن خددددددددالل تقر  
ويمكددددددن اجمددددددال مهامهددددددا ، الجددددددامعي مددددددن خددددددالل تواجدددددددها فددددددي مختلدددددد  جامعددددددات الددددددوطن

 :ساسية فياأ

                                                           
دار المقاوالتية في الجامعة الجزائرية بين الضرورة واالهمية مجلة االبداع ، سمايلي نوفل، قرامطية زهية، بوطورة فضيلة 34

 ، 702ص 6072/ جامعة البليدة  76/  07تاري  النشر  07العدد  02المجلد 
 .6072ص ،نفس المرجع 35
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فكدددددددددار والدددددددددذس تعتبدددددددددر الجامعدددددددددة مكاندددددددددا خصدددددددددبا التقدددددددددر ب واالحتكدددددددددام بحددددددددداملي اأ -

 .الكتشافهم

بأهميددددددة العمددددددل ، نشددددددر الددددددوعي وتحسدددددديس الشددددددباب عمومددددددا والطلبددددددة بشددددددكل خدددددداص -

 .المقاوالتي

 .لتجسيد المشاريع الميدانية، جراءات والتسهيالت المتاحةالتعري  بمختل  اإل -

بددددددواب مفتوحددددددة للتعريدددددد  بعمددددددل دار أو ، يددددددام تكوينيددددددةا، يددددددام دراسدددددديةأعقددددددد ملتقيددددددات و  -

 مات التي تقدمها هذا الهيئة.مما يسما باالستفادة من الخد، المقاوالتية

وهدددددددذا ليواكدددددددب المقددددددداول ، تكدددددددوين المقددددددداولين مدددددددن خدددددددالل القيدددددددام بددددددددورات تكوينيدددددددة

 مما يسما بتحيين المعلومات.مختل  التطورات الحاصلة في المجال المقاوالتي 

فكددددار وخاصددددة مددددن الطددددالب بددددين حدددداملي اأ، ةمددددمهوصددددل  تعتبددددر دار المقاوالتيددددة حلقددددةددددد  

ستشددددددر  علدددددد  تمويددددددل مشدددددداريعهم مددددددن طددددددر  الوكالددددددة  المؤسسددددددة التدددددديوبددددددين ، الجددددددامعيين

 .بعد دراستها والموافقة عل  ذلم ANSEJلدعم تشغيل الشباب  الوطنية

فددددددي المرافقددددددة  ن دور دار المقاوالتيددددددة يمكددددددن ان يلخددددددصأ يضدددددداانشددددددير  ويمكددددددن ان

 36:تتمثل فيوالتي  مختلفة التي تتم في مراحل

                                                           
 .720 ص ،نفس المرجع ،بوطورة 36



63 
 

 :مرافقة قبلية

داخددددددل الحددددددرم الجددددددامعي ، تحسدددددديس وتحفيددددددز الطالددددددب الجددددددامعيوالتددددددي تتمثددددددل فددددددي 

عمددددال وخلدددددق مؤسسددددداتهم وتحفيددددزهم علددددد  الخددددروي تددددددريجيا مددددن الوظيفدددددة العموميددددة نحدددددو اال

 االقتصادية.

 :  التكوين

 يلي : ويقصد ب  تقديم دورات تكوينية حول ما

والخددددددروي مددددددن دائددددددرة ، يجدددددداد فكددددددرة المؤسسددددددة ويقصددددددد بدددددد  تطددددددوير ذهنيددددددة الطالددددددبإ

 .كار الكالسيكيةفاال

 نحو افكار ابتكارية ذات طابع ابداعي

 : انشاء المؤسسة

 .ويقصد ب  تبيان مراحل المؤسسة واعداد مخط  االعمال

  تسيير المؤسسة

ن بتكددددددوين الطلبددددددة الجددددددامعيين فددددددي التقنيددددددات الحديثددددددة الفريددددددق المكددددددو  : حيددددددث يقددددددوم 

 .في مجال تسيير المؤسسة
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  المتابعة والمرافقة

بداعيدددددة فكدددددار اإلبمتابعدددددة الطلبدددددة حددددداملي اأ، لتكدددددوين لددددددار المقاوالتيدددددةيقدددددوم فريدددددق ا

فددددددي شددددددكل مؤسسددددددات صددددددغيرة ، رض الواقددددددعأتجسدددددديدها علدددددد    علدددددد مددددددن اجددددددل مسدددددداعدتهم

 .ANSEJعيم الشباب دعن طريق جهاز الوكالة الوطنية لت، ومشاريع اقتصادية

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: -3

   الوكالة تقديم - ( أ

 المبددددادرينلعددددب هددددذا الوكالددددة دورا هامددددا فددددي القضدددداء علدددد  القيددددود التددددي تعتددددرض ت

ولدددددددذا  . وتحدددددددول دون تحويلهدددددددا الددددددد  واقدددددددع وخاصدددددددة الجاندددددددب التمدددددددويلي، وحددددددداملي االفكدددددددار

صددددحاب المشدددداريع فددددي مختلدددد  أوترافددددق ، تقددددوم بمددددنا قددددرض مصددددغر نجددددد ان هددددذا الوكالددددة

 .مراحل المشروع

 عدددددددددام فدددددددددي أنشدددددددددئت التدددددددددي ،Ansej ،ابالشدددددددددب تشدددددددددغيل لددددددددددعم الوطنيدددددددددة الوكالدددددددددة

 ولهدددددددددا معنددددددددوس  شددددددددخص ذات ،خددددددددداص طددددددددابع ذات عامددددددددة حكوميدددددددددة هيئددددددددة هددددددددي ،0559

 ،االجتمدددددداعي والضددددددمان والتشددددددغيل العمددددددل وزيددددددر إشددددددرا  تحددددددت وهددددددي ،المددددددالي اسددددددتقاللها

 عددددن فضددددال ،الجزائددددر فددددي الواليددددات جميددددع فددددي تتوقددددعو  ،فددددرع 90 مددددن شددددبكة الوكالددددة لدددددى

 .الرئيسية واقعالم في الموجودة المرفقات
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   الوكالة أهداف - ( ب

 الددددددددددعم جهددددددددداز يرافدددددددددق " Ansej" وتوسددددددددديع إنشددددددددداء فدددددددددي المشددددددددداريع حددددددددداملي 

 .للخدمات المقدمة أو للسلع المنتجة سواء الصغيرة المؤسسات

 المبددددددددددددادرة روح لتعزيددددددددددددز والتدددددددددددددابير اإلجددددددددددددراءات أشددددددددددددكال جميددددددددددددع تشددددددددددددجيع 

 .المقاوالتيةو 

 المسددددددددتثمرين قبددددددددل مددددددددن اتوالخدددددددددم السددددددددلع نشدددددددداط وتوسدددددددديع إنشدددددددداء تعزيددددددددز 

 .الشباب

 اأنشطة إنشاء في الشباب المستثمرين ومرافقة والمشورة الدعم تقديم. 

 والتنظيميدددددددددة والتشدددددددددريعية والتقنيدددددددددة ،االقتصدددددددددادية المعلومدددددددددات جميدددددددددع إتاحدددددددددة 

 .الشباب المستثمرين لجميع بأنشطتهم المتعلقة

 الضدددددددددرائب ،)البندددددددددوم الجهددددددددداز شدددددددددركاء مختلددددددددد  مدددددددددع العالقدددددددددات تطدددددددددوير، 

CNAS وCASNOS،  إل ... 

 مختلددددددد  فدددددددي االسدددددددتثمار فدددددددرص لتحديدددددددد ،القطاعدددددددات بدددددددين شدددددددراكة تطدددددددوير 

 .القطاعات

 للمسددددددددددددتثمرين الصددددددددددددغيرة المشدددددددددددداريع إدارة تقنيددددددددددددة علدددددددددددد  التدددددددددددددريب تددددددددددددوفير 

 .الشباب
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 وتوسدددددددديع إنشدددددددداء لتعزيددددددددز اأخددددددددرى  والتددددددددابير اإلجددددددددراءات أشددددددددكال جميددددددددع تشدددددددجيع

 .النشاط

   الوكالة صيغة في مالدع وقيمة هليةاألشروط  -ج (

 .سنة 09سنة و 05يتراوح عمر المستفيد بين  دددد

 الحصول عل  شهادة او مؤهل مهني او معرفة مهنية.دددد 

 تعبئة مساهمة شخصية في شكل اموال خاصة.ددددد 

عدددددددددم االسددددددددتفادة مددددددددن أس عمددددددددل مددددددددأجور عنددددددددد التسددددددددجيل للحصددددددددول علدددددددد   -

 المساعدة.

 ي  الوطنية.في خدمات وكالة التوظ ان يكون مسجال -

و جامعددددددددة عنددددددددد أو معهددددددددد أعدددددددددم التسددددددددجيل علدددددددد  مسددددددددتوى مركددددددددز تدددددددددريب  -

 كان تطويرا لنشاطها. إذاتقديم طلب المساعدة اال 

 االنشطة إلنشاءعدم االستفادة من تدبير الدعم  -

 الفوائد الضريبية

 أ. في مرحلة االنجازات: 



67 
 

 :37اإلعانات المالية تتجسد في 

طويددددددددل المددددددددى تمنحددددددد  الوكالددددددددة دون قدددددددرض بددددددددون فائددددددددة: وتتمثددددددددل فدددددددي قدددددددرض 

 فائدة.

تخفدددددديض نسددددددب الفائدددددددة: بمددددددا أن التمويددددددل الثالثددددددي فالفوائددددددد علدددددد  القددددددروض التددددددي 

 تمنحها البنوم تغطيها جزء منها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

 :إعانات جبائية وشب  جبائية 

سدددددددددم علددددددددد  القيمدددددددددة المضدددددددددافة علددددددددد  التجهيدددددددددزات المقتنددددددددداة  - اإلعفددددددددداء مدددددددددن الر 

 الخدمات الموجهة للمؤسسة المصغرة.و 

للحقدددددددددددوق الجمركيدددددددددددة علددددددددددد  التجهيدددددددددددزات  %9ل تطبيدددددددددددق المعدددددددددددد ل المخفدددددددددددض  -

 المستوردة والتي تدخل في إنجاز االستثمار.

اإلعفدددددداء مددددددن رسددددددوم نقددددددل الملكيددددددة علدددددد  المكتسددددددبات العقاريددددددة التددددددي تددددددتم فددددددي  -

 إطار إنشاء النشاط.

 سة المصغرة.اإلعفاء من حقوق التسجيل عل  عقود تأسيس المؤس -

ضافات البنايات. -  اإلعفاء من الرسم العقارس عل  البنايات وا 

                                                           
 عن 626 ص ،اطروحة دكتوراا بعنوان سياسة التشغيل في ظل التحوالت االقتصادية جامعة الجزائر، ايت عيس  عيس  37

 بعنوان استثمار اإلنشاء بتمويل ثالثي جهاز المؤسسة المصغرة.، م تشغيل الشبابمنشورات الوكالة الوطنية لدع
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 38ب. مرحلة االستغالل:

سدددددددنوات ابتدددددددداء  مدددددددن  10اإلعاندددددددات الجبائيدددددددة والشدددددددب  جبائيدددددددة تكدددددددون لمددددددددة  -

سدددددددددنوات إذا كدددددددددان النشددددددددداط فدددددددددي المنددددددددداطق  19تددددددددداري  انطدددددددددالق النشددددددددداط وتكدددددددددون لمددددددددددة 

 الخاصة.

الضدددددريبة علددددد  الددددددخل ، بددددداح الشدددددركاتاإلعفددددداء كليدددددا  مدددددن الضدددددريبة علددددد  أر  -

 الدفع الجزافي والر سم عل  النشاط المهني.، اإلجمالي

، الشدددددددددتراكات أصدددددددددحاب العمدددددددددل %11االسدددددددددتفادة مدددددددددن المعددددددددددل المخفدددددددددض  -

 فيما يخص المرتبات المدفوعة أجراء المؤسسة المصغرة.

ضافات البنايات.  اإلعفاء من الرسم العقارس عل  البنايات وا 

 مويل للمؤسسات المصغرة:حصص أطرا  الت

دي نجددددددددددددد أن  1111.111المسددددددددددددتوى اأول: أس قيمددددددددددددة االسددددددددددددتثمار أقددددددددددددل مددددددددددددن 

المسدددداهمة ثابتدددددة رغددددم اخدددددتال  مندددداطق النشددددداط سددددواء كاندددددت عاديددددة أو خاصدددددة وهددددي كمدددددا 

 يلي:

 قرض بنكي قرض بدون فائدة المساهمات الشخصية
19 % 19 % 11 % 
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دي  1.111.110المسددددددددددددددددددددتوى الثدددددددددددددددددددداني: قيمددددددددددددددددددددة االسددددددددددددددددددددتثمار مددددددددددددددددددددا بددددددددددددددددددددين 

نجددددددددد أن المسدددددددداهمة الشخصددددددددية والقددددددددرض البنكددددددددي تتبدددددددداين حسددددددددب ، دي 01.111.111و

 منطقة إنجاز النشاط وذلم كما يلي:

 المساهمات الشخصية
قددددددددددددددرض بدددددددددددددددون 

 فائدة

 قرض بنكي
مندددددددددددددددددددددددددددددددددددداطق 

 مناطق أخرى  خاصة
مندددددددددددددددددددددددددددددددددددداطق 

 مناطق أخرى  خاصة

19% 01% 11% 11% 11% 

 .تشغيل الشباب منشورات الوكالة الوطنية لدعم المصدر:

 أما فيما يخص التخفيضات:

 مناطدق
 قطاعدات

 مناطق أخرى  مناطق خاصة

 %19 %51 قطاعات أول ية
 %91 %19 قطاعات أخرى 

 الر س.، الصيد البحرس ، القطاعات اأولية المعنية: فالحة

ذوس المشددددددداريع  وال يتوقددددددد  دور الوكالدددددددة الوطنيدددددددة لتددددددددعيم الشدددددددباب عندددددددد مسددددددداعدة

او مدددددن خددددددالل  مخفضدددددةهيالت الماليدددددة سدددددواء فدددددي تقدددددديم القدددددرض بفوائدددددد مدددددن خدددددالل التسددددد

ن الوكالدددددددددة ترافدددددددددق هدددددددددذا المؤسسدددددددددات أوالشدددددددددب  جبائيدددددددددة بدددددددددل نجدددددددددد ، الجبائيدددددددددة االمتيدددددددددازات
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وتحدددددددرص علدددددددد  تطويرهددددددددا وتنميتهددددددددا وهددددددددذا مدددددددن خددددددددالل االسددددددددتفادة ايضددددددددا مددددددددن امتيددددددددازات 

 .استثمارات التوسيع

 استثمار التوسيع بالمؤسسة المصغرة

الناشددددددئة فددددددي جميدددددددع  رافددددددق المؤسسددددددداتتلوكالددددددة الوطنيددددددة لتددددددددعيم الشددددددباب يبقدددددد  ا

 وهددددددذا مددددددن خددددددالل، تطويرهددددددا مراحلهددددددا بحيددددددث هدددددددفها البحددددددث وتدددددددعيم فددددددرص توسدددددديعها و

تددددددوفير التمويددددددل الكددددددافي لتجسدددددديد هددددددذا الفددددددرص المتاحددددددة ويكددددددون ذلددددددم مددددددن خددددددالل تمويددددددل 

خددددالل تقددددديم قددددرض مددددع اإلبقدددداء علدددد  اإلعانددددة مددددن  بددددين صدددداحب المؤسسددددة والوكالددددة ثنددددائي

. تمويدددددل االسدددددتثمار التوسددددديع يتمثدددددل كمدددددا اسدددددلفنا بددددددون فائددددددة اضدددددافة الددددد  اعاندددددات جبائيدددددة

 39في: 

 المساهمة المالية للشاب أو الشباب أصحاب المشاريع. -

مسدددددددداهمة الوكالددددددددة الوطنيددددددددة لدددددددددعم تشددددددددغيل الشددددددددباب بتقددددددددديم قددددددددرض بدددددددددون  -

 ويختل  مبل  هذا القرض حسب طبيعة االستثمار.، فائدة

 جدددددددددددراءات االسدددددددددددتفادة مدددددددددددن االسدددددددددددتثمار الموسدددددددددددع فدددددددددددي إطدددددددددددار خ طدددددددددددوات وا 

 المؤسسة المصغرة:
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 طلب منا اإلعانة عل  مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. .0

قيدددددددددام مصدددددددددالا الوكالدددددددددة بدراسدددددددددة مطابقدددددددددة التوسددددددددديع ومدددددددددنا للمسدددددددددتفيد شدددددددددهادة  .1

 المطابقة.

، ل الشدددددبابتسددددليم قددددرار مددددنا اإلعانددددة مددددن طددددر  الوكالددددة الوطنيددددة لدددددعم تشددددغي .0

 وكذا التوقيع عل  دفتر الشروط وأوراق اأمر بالقرض الممنوح من طر  الوكالة.

ل القرض الممنوح بدون فائدة لحساب المؤسسة المصغرة. .4  يحو 

  الجبايةاإلعانات المالية و: 

اإلعانددددددة الماليددددددة: تتمثددددددل فددددددي قددددددرض بدددددددون فائدددددددة تمنحدددددد  الوكالددددددة الوطنيددددددة  -

   المدى الطويل.لدعم تشغيل الشباب وهو قرض عل

اإلعانددددددددددات الجبائيددددددددددة: ويتمثددددددددددل فددددددددددي اإلعفدددددددددداء مددددددددددن الرسددددددددددم علدددددددددد  القيمددددددددددة  -

. فيمددددددددا يخددددددددص الحقددددددددوق الجمركيددددددددة %19وكددددددددذا تطبيددددددددق المعدددددددددل المخفددددددددض ، المضددددددددافة

 للتجهيزات المستوردة المقتناة من طر  المؤسسة والتي تدخل في االستثمار.

يع فددددددددي جهدددددددداز وفيمددددددددا يخددددددددص الهيكددددددددل المددددددددالي لعمليددددددددة تمويددددددددل اسددددددددتثمار التوسدددددددد

وال يأخدددددذ بعدددددين االعتبدددددار ، المؤسسدددددة المصدددددغرة فهدددددو يدددددتم حسدددددب مسدددددتوى قيمدددددة االسدددددتثمار

 المناطق التي يتم فيها سواء كانت منطقة عادية أو مناطق خاصة.

 ويمكن توضيا ذلم في الجدول التالي:
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 التوسيع يبي ن مبل  القرض والمساهمة الشخصية حسب قيمة إستثمار

 المساهمة الشخصية
قدددددددددرض بددددددددددون فائددددددددددة مدددددددددن طدددددددددر  ال

 الوكالة الوطنية
 حجم االستثمار

 دي 1.111,11 ≥ % 19 % 19

91 % 11 % 
1.111,110 – 

 دي01.111,11

 الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة منشورات المصدر:

   .ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  - 4

تقالل المددددددالي وتددددددم  تعتبددددددر كمؤسسددددددة عموميددددددة تتمتددددددع بالشخصددددددية المعنويددددددة واالسدددددد

ويمكدددددن تلخددددديص أهدددددم المهدددددام الموكلدددددة إليهدددددا ، 1110/ 10/10 رقدددددم إنشددددداؤها طبقدددددا لالمدددددر

 40فيما يلي:

إنشدددددددداء شددددددددبام وحيددددددددد ال مركددددددددزس ممددددددددا يسددددددددما بددددددددالتخفي  مددددددددن اإلجددددددددراءات  -

 للمؤسسات وتجسيد المشاريع في أقرب وقت.، الشكلية التأسيسية

                                                           
 يتعلق بتطوير االستثمار. 6007أوت سنة  60مؤر  في  07/03أنظر اأمر رقم  40

 من  فيما يخص إنشاء وكالة تطوير االستثمار. 02المادة 
 من  فيما يخص التعري  بالوكالة والمهام المسندة إليها. 67المادة 
 من  فيما يخص إنشاء الشبام الوحيد. 63المادة 
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 وا عالمهم ومساعدتهم.وغير المقيمين ، استقبال المستثمرين المقيمين -

للتأكدددددددددددد مدددددددددددن مددددددددددددى التدددددددددددزام المسدددددددددددتثمرين ، القيدددددددددددام بمتابعدددددددددددة االسدددددددددددتثمارات -

 بتعهدهم خالل فترة اإلعفاء.

فددددددي إطددددددار ، تسددددددهر الوكالددددددة علدددددد  مددددددنا االمتيددددددازات المرتبطددددددة باالسددددددتثمارات -

 الترتيب المعمول بها.

 تسيير صندوق دعم االستثمار. -

ثمار فدددددددددي بعدددددددددث العديدددددددددد مدددددددددن لقدددددددددد سددددددددداهمت الوكالدددددددددة الوطنيدددددددددة لتطدددددددددوير االسدددددددددت

ويمكددددن توضدددديا مسدددداهمة ، المشدددداريع التددددي كددددان لهددددا دور فددددي خلددددق مناصددددب شددددغل جديدددددة

 المؤسسات المصغ رة في امتصاص البطالة في الجدول أدناا:

 ANDIالمزايا المقدمة من طر  الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

م الددددددددعم بالنبدددددددة  للمؤسسدددددددات المحليدددددددة ان مدددددددا يمي دددددددز هدددددددذا الوكالدددددددة هدددددددي انهدددددددا تقدددددددد 

 41يلي: فيما ANDIويمكن اجمال االمتيازات الممنوحة في اطار ، واالجنبية

المطبقدددددددددة علددددددددد  التجهيدددددددددزات المسدددددددددتوردة والتدددددددددي _ تخفددددددددديض الرسدددددددددوم الجمركيدددددددددة 

 تدخل مباشرة في تجسيد االستثمار.

                                                           

 .13ص  ،الجزائر، 6070، جامعة قسنطينة، محاضرات في انشاء المؤسسة، سايبي صندرة 41
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_ االعفددددددداء مدددددددن تسدددددددديد الرسدددددددم علددددددد  القيمدددددددة المضدددددددافة المفدددددددروض علددددددد  السدددددددلع 

 خل مباشرة في تجسيد المشروع.والخدمات التي تد

 العقارية._ تخفيض الرسوم 

بالنسدددددددبة ، %1_ تطبيدددددددق حقدددددددوق ثابتدددددددة فيمدددددددا يخدددددددص التسدددددددجيل بمعددددددددل مخفدددددددض 

 المال.ورفع راس  لعقود دتأسيس المؤسسة

_ اخددددددذ الدولددددددة علدددددد  عاتقهددددددا التسددددددديد الجزئددددددي او الكامددددددل فيمددددددا يخددددددص لنفقدددددددات 

 .االستثمارات اعمال تهيئة البن  التحتية الضرورية لتجسيد 

سددددددنوات  01هددددددذا الجهدددددداز وعلدددددد  مدددددددى  إطددددددارتسددددددتفيد المؤسسددددددات المنشددددددأة فددددددي 

 من االمتيازات التالية:

والضدددددددددريبة علددددددددد  الددددددددددخل ، ربددددددددداح الشدددددددددركاتأ_ االعفددددددددداء مدددددددددن الضدددددددددريبة علددددددددد  

 .تسديد الرسوم العقارية واالعفاء من، االجمالي

ار مثددددددددل تهددددددددد  الدددددددد  تحسددددددددين او تسددددددددهيل االسددددددددتثم _ مددددددددنا امتيددددددددازات اضددددددددافية

 هتالم.ترحيل الخسائر واقساط اال
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 (ANGEM(: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر - د(

انشدددددئت هدددددذا الوكالدددددة فدددددي اطدددددار الوكالدددددة الوطنيدددددة فدددددي التنميدددددة االجتماعيدددددة مناجدددددل 

اعطددددددداء دور اكبدددددددر لهدددددددذا الوكالدددددددة فدددددددي مجدددددددال المسددددددداهمة فدددددددي دعدددددددم انشددددددداء المؤسسدددددددات 

/المدددددؤر  فدددددي  04/ 14بموجدددددب المرسدددددوم التنفيدددددذس رقدددددم الصدددددغيرة وتدددددم  انشددددداء هدددددذا الوكالدددددة 

 1114.42جانفي سنة  11

يعتبددددددر القددددددرض المصددددددغر "سددددددلف  صددددددغيرة الحجددددددم وهددددددو مخصددددددص القتندددددداء عتدددددداد 

ويمدددددنا حسدددددب كيفيدددددات تتوافدددددق مدددددع االحتياجدددددات ، بسدددددي  يدددددتم تسدددددديدا علددددد  مرحلدددددة قصددددديرة

 43أو العوائق التي ترتب  بالنشاطات واأشخاص المعنيين".

ض المصددددددغر موجدددددد  أساسددددددا نحددددددو ترقيددددددة الشددددددغل الحددددددر )الشددددددغل الددددددذاتي( إن القددددددر 

وكددددددذا نحددددددو الحددددددر  الصددددددغيرة التقليديددددددة المنتجددددددة للسددددددلع ، والشددددددغل المنجددددددز بمقددددددر السددددددكن

ولقدددددد ظهدددددر هدددددذا الندددددوع مدددددن ، كمدددددا أنددددد  يعتبدددددر وسددددديلة لمكافحدددددة البطالدددددة والفقدددددر .والخددددددمات

                                                           
 .0ص  6001جانفي  60الصادر بتاري   00الجريدة الرسمية الجزائرية رقم  42
 متعلق بتطبيق اإلجراءات الخاصة بالقرض المصغر. 7222جويلية  66المؤر  في  70منشور رقم  43
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لتددددي شددددهدت فددددائض فددددي اليددددد القددددرض فددددي العديددددد مددددن البلدددددان السددددائرة فددددي طريددددق النمددددو وا

 العاملة بسبب تسريا العمال جر اء اإلصالحات االقتصادية التي شهدتها.

 ب. شروط االستفادة من القرض المصغر:

 44للحصول عل  القرض المصغر يجب:

 فما فوق "أس ليس هنام حد أقص  لسن المستفيد". 70بلو  سن  -

 التمتع بكفاءات تتوافق مع المشروع المراد انجازا. -

 إثبات مقر اإلقامة. -

مدددددن كلفدددددة المشدددددروع لددددددى  %07ب إلزاميدددددة دفدددددع منحدددددة الخطدددددر سدددددنويا  والمقددددددرة  -

 صندوق الضمان.

إلزاميدددددددة تسدددددددديد مبلددددددد  السدددددددلفة والفوائدددددددد إلددددددد  البندددددددوم حسدددددددب الجددددددددول الزمندددددددي  -

 لالستحقاق الذس تم االتفاق علي  مع البنم.

 45إضافة إل  الشروط السابقة وجب عل  المستفيد:

                                                           
 منشورات الوكالة التنمية االجتماعية بعنوان القرض المصغر. 44
 .7222جويلية  66المؤر  في  70منشور رقم  45
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مددددددن كلفددددددة  %70ات شخصددددددية فددددددي التمويددددددل وذلددددددم فددددددي حدددددددود دفددددددع مسدددددداهم -

وال يحدددددددق للمسدددددددتفيد الجمدددددددع بدددددددين االسدددددددتفادة مدددددددن ، المشدددددددروع كجدددددددزء مدددددددن التمويدددددددل الدددددددذاتي

 الشبكة االجتماعية وجهاز القرض المصغر.

تدددددددددددوفر الشدددددددددددروط االجتماعيدددددددددددة المتعلقدددددددددددة بتأهيدددددددددددل لالسدددددددددددتفادة مدددددددددددن القدددددددددددرض  -

، إعاقددددددة، قتصددددددادية غيددددددر مسددددددتقرةظددددددرو  اجتماعيددددددة ا، عامددددددل مسددددددرح، المصددددددغر )البطالددددددة

 أشخاص تحت الكفالة(.

 تقديم طلب قرض للحصول عل  عتاد مدعم بمل  فواتير شكلية. -

ددددددددلفة اتجدددددددداا الخدمددددددددة الوطنيددددددددة قددددددددد تددددددددم  - أن تكددددددددون وضددددددددعية المسددددددددتفيد مددددددددن الس 

 تسويتها.

، رتهدددددددا الدولدددددددة فدددددددي مدددددددنا هدددددددذا الندددددددوع مدددددددن القدددددددروضفدددددددرغم التسدددددددهيالت التدددددددي وف  

أصددددددبحت تخشدددددد  تمويددددددل هددددددذا النددددددوع ، ر أن البنددددددوم المانحددددددةكتخفدددددديض معدددددددل الفائدددددددة غيدددددد

 بسبب تعدد مخاطر عدم التسديد.، من المشاريع
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وخاصددددددددة مددددددددا ، وبددددددددالنظر للصددددددددعوبات التددددددددي واجهددددددددت الجهدددددددداز فددددددددي بلددددددددو  أهدافدددددددد 

أو صددددددددعوبة التسددددددددديد مددددددددن طددددددددر  المسددددددددتفيد ، يتعلددددددددق بالتمويددددددددل البنكددددددددي لهددددددددذا المشدددددددداريع

 46اتخذت تدابير جديدة:

اهمة الشخصدددددددية للمشدددددددروع حيدددددددث كدددددددان المسدددددددتفيد ملدددددددزم التخفددددددديض فدددددددي المسددددددد -

 %00إلدددددد   03فددددددي حددددددين أصددددددبا ملددددددزم بدددددددفع مددددددابين ، مددددددن كلفددددددة المشددددددروع %70بدددددددفع 

 فق  وذلم حسب الحاالت.

دي  00.000كلفددددددددددة المشددددددددددروع المددددددددددراد تمويلدددددددددد  يجددددددددددب أن يتددددددددددراوح مددددددددددا بددددددددددين  -

 .دي 100.000و

م ضددددددددرورة تسددددددددديد المسددددددددتفيد لالشددددددددتراكات لدددددددددى صددددددددندوق الضددددددددمان المشددددددددتر  -

 من القرض البنكي. %0,0بنسبة  للقرض المصغ ر

                                                           
 ةمنشورات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بعنوان قروض بنكية مكملة بسل  بدون فائد 46
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وهددددددي ، جهدددددداز القددددددرض المصددددددغر يمددددددنا أيضددددددا سددددددل  بدددددددون فائدددددددة وللفئددددددة نفسددددددها

مبلددددددد  السدددددددلفة ال يتعددددددددى ، موجهدددددددة للدددددددذين يملكدددددددون عتدددددددادا وهدددددددم بحاجدددددددة إلددددددد  مدددددددواد أوليدددددددة

 دي. 30.000

  CNACالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  - ه(

لبطددددددددالين ل لتددددددددأمين ودفددددددددع تعويضددددددددات خصيصددددددددا نشددددددددأأن هددددددددذا الصددددددددندوق أرغددددددددم 

مددددددن تسددددددريا جمدددددداعي  نتيجددددددة مددددددا عرفتدددددد  فتددددددرة التسددددددعينات، الددددددذين فقدددددددوا مناصددددددب عملهددددددم

يضددددددا البطددددددالين لتجسدددددديد افكددددددارهم أن هددددددذا الجهدددددداز سدددددداعد أاال  .بسددددددبب تبنددددددي الخوصصددددددة

س انهدددددم يكوندددددون فدددددي مجدددددال أيعدددددر  بدددددالتكوين التحدددددويلي  وهدددددذا بعدددددد ايضدددددا ان تلقدددددوا تكدددددوين

وهددددذا مددددن خددددالل تبنددددي اسددددتراتيجية يددددتم مددددن خاللهددددا انتقدددداء ، فيدددد  غيددددر الددددذس اشددددتغلواأخددددر 

 .يمكن ان تساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية تكوين في مجاالت واعدة

لقدددددد تدددددم إنشددددداء الصدددددندوق الدددددوطني للتدددددأمين عدددددن البطالدددددة طبقدددددا  للمرسدددددوم التنفيدددددذس 

 ق التأمين عن البطالة.والذس تضمن القانون اأساسي لصندو  54/9947رقم 

سدددددرحوا بشدددددكل مجبدددددر واصدددددبحوا  لدددددن هدددددذا الصدددددندوق موجددددد  للتكفدددددل بالعمدددددال الدددددذين

اذ لددددم تعددددد المؤسسددددات قددددادرة علدددد  دفددددع رواتددددبهم ، بطددددالين قسددددرا اس انهددددم اجبددددروا علدددد  ذلددددم

                                                           
 المتعلق بالقانون اأساسي للصندوق. 7221جويلية  02الموافق لد  7170محرم  62المؤر  في  21/00مرسوم  47
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 امددددا بسددددبب افددددالس المؤسسددددات او فددددي اطددددار اعددددادة الهيكلددددة الددددذس التسددددريافقددددد يكددددون هددددذا 

لمؤسسدددددددات العموميدددددددة وهدددددددذا مدددددددن خدددددددالل تطبيدددددددق مخطددددددد  التعدددددددديل عرفتددددددد  العديدددددددد مدددددددن ا

وفدددددددددي نظدددددددددر تأهيدددددددددل هدددددددددذا المؤسسدددددددددات ودخولهدددددددددا فدددددددددي الخصخصدددددددددة  ةال عدددددددددادالهيكلدددددددددي 

دون ان يكددددددون لهددددددم ، مددددددن العمددددددال كانددددددت تسددددددتوعب عدددددددد هددددددائال المؤسسدددددداتن إالمسدددددديرين 

ص منهددددا بحثددددا عددددن التقليددددل مددددن وجددددب الددددتخل   عبدددداء اضددددافية فقدددد أ فهددددم يمثلددددون  .اس مددددردود

 لتكالي ا

ويكمدددددددددن دور  .سدددددددددنة 91إلددددددددد   09المعنيدددددددددون باالسدددددددددتفادة تتدددددددددراوح أعمدددددددددارهم مدددددددددن 

هياكدددددددل الصددددددددندوق للتددددددددأمين عددددددددن البطالددددددددة مددددددددن أجددددددددل المحافظددددددددة علدددددددد  الشددددددددغل وحمايددددددددة 

 48وتتمثل في:، اأجراء

ويكمددددددددن دورهددددددددا فددددددددي التكفددددددددل بدددددددداأجراء المسددددددددر حين  *الوكالددددددددة الوطنيددددددددة للشددددددددغل:

سدددددديق مددددددع مصددددددالا الصددددددندوق سددددددواء للقيددددددام وكددددددذا التن، والبحددددددث لهددددددم عددددددن منصددددددب شددددددغل

 عندما يستدعي اأمر ذلم.، بعمليات التحويل أو التكوين

 54/00مفتشددددددددي  العمددددددددل: فهددددددددي تسددددددددهر علدددددددد  تطبيددددددددق مددددددددا تضددددددددمن  مرسددددددددوم  *

مدددددايو المتضدددددمن إنشددددداء تدددددأمين علددددد  البطالدددددة لفائددددددة اأجدددددراء الدددددذين فقددددددوا  19المدددددؤر  فدددددي 

                                                           
 المديرية الجهوية تيارت.، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، منشورات وزارة العمل والحماية االجتماعية 48
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وكدددددددذا التأشدددددددير علددددددد   54/090ق المرسدددددددوم عملهدددددددم ال إرادي دددددددا أسدددددددباب اقتصدددددددادية وتطبيددددددد

 القوائم اإلسمية لألجراء الذس تتوفر فيهم شروط الحماية والمحافظة عل  شغلهم.

كمدددددددا ، الصدددددددندوق الدددددددوطني للتدددددددأمين: ويتكفدددددددل أساسدددددددا  بددددددددفع مسدددددددتحقات البطالدددددددة*

 يساهم في إعانة البطالين في البحث عن منصب الشغل.

 ةشروط االستفادة من التأمين عن البطال

 49إن االستفادة من إعانات صندوق تحت م توافر الشروط التالية:

 سنة. 91 – 09أن يتراوح السن ما بين  -

 أن يكون مقيما  بالجزائر. -

 أن ال يشغل أس عمل مأجور عند تقديم طلب المساعدة. -

 (ANEM)أن يكدددددددددون مسدددددددددجال  لددددددددددى مصدددددددددالا الوكالدددددددددة الوطنيدددددددددة للتشدددددددددغيل  -

أو منخدددددرط لددددددى الصدددددندوق الدددددوطني للتدددددأمين  ،أشدددددهر كطالدددددب عمدددددل 19علددددد  اأقدددددل مندددددذ 

 .(CNAC)عن البطالة 

 يجب أن يتمتع بكفاءات مهنية تتالءم والنشاط المستهد . -

 إمكانية المساهمة في تمويل المشروع. -

                                                           
49 Quatre nouveaux dispositifs pour l'emploi en 2004 direction général de l'emploi et de 

l'insertion .DEVCO 2004 
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 شهر عل  اأقل. 01أن ال يكون قد قام بنشاط لحساب  الخاص منذ  -

 عدم االستفادة من إعانات في إطار خلق نشاطات. -

الددددددددذس تتددددددددوفر فيدددددددد  الشددددددددروط السددددددددابقة يدددددددددفع مسددددددددتخدم  أو المصددددددددف  إن اأجيددددددددر 

مسدددداهمة تسددددم  بتخويددددل الحقددددوق والتددددي يددددتم حسددددابها عددددن أخددددر هيئددددة أجيددددرة أو مسددددتخدم  

مدددددن أجدددددر شدددددهر مدددددن كدددددل سدددددنة أقدميددددد  مدددددن ضدددددمن حدددددد إجمدددددالي  %91وذلدددددم بنسدددددبة ، لددددد 

 0شددددددددهر وتكددددددددون هددددددددذا المسدددددددداهمة مسددددددددتحقة عددددددددن كددددددددل فتددددددددرة أقدميدددددددد  تفددددددددوق  01ب يقدددددددددر 

 وات.سن

سددددددنة تمثددددددل المهمددددددة  91 – 09اسددددددتحداث النشدددددداطات مددددددن طددددددر  البطددددددالين بددددددين 

إذ أن عمليددددددة تعددددددويض البطددددددالين ال تمثددددددل سددددددوى مهمددددددة ، اأخيددددددرة التددددددي أسددددددندت للصددددددندوق 

ددددددددل المسددددددددتفيدين مددددددددن هددددددددذا التعددددددددويض  ظرفيددددددددة أشددددددددرفت علدددددددد  النهايددددددددة بعددددددددد أن اسددددددددتنفذ ج 

ددددددددددددت بصدددددددددددددور المرسددددددددددددو ، لحقددددددددددددوقهم م الرئاسددددددددددددي رقددددددددددددم والمهمددددددددددددة الجديدددددددددددددة للصددددددددددددندوق تم 
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وتلدددددددددي ذلدددددددددم إثدددددددددراء للقدددددددددانون اأساسدددددددددي للصدددددددددندوق الدددددددددوطني للتدددددددددأمين عدددددددددن  10/904.50

حددددددددداث  14/10البطالددددددددة بصدددددددددور مرسددددددددوم تنفيددددددددذس رقددددددددم  بحيددددددددث يسددددددددما لدددددددد  بتمويددددددددل وا 

 النشاطات السالفة الذكر السيما عبر منا قروض غير مكافأة.

 الشغل: دور الوكالة الوطنية للتامين عن البطالة في استحداث مناصب

اإلجدددددددددراءات التنظيميدددددددددة للقيدددددددددام باسدددددددددتحداث النشددددددددداطات "فقدددددددددد تضدددددددددمنها المرسدددددددددوم 

الحدددددد اأدنددددد  لألمدددددوال الخاصدددددة فدددددي ، كتحديدددددد شدددددروط االسدددددتفادة 14/1151التنفيدددددذس رقدددددم 

وغيرهددددددا مددددددن اإلجددددددراءات التحفيزيددددددة اأخددددددرى" ، ومبلدددددد  القددددددروض غيددددددر المكافددددددأة، المشددددددروع

 52لي:ويمكن تلخيص ما جاء ب  المرسوم فيما ي

 مليون دينار. 19مبل  االستثمار ال يتجاوز  -

                                                           
. مرسوم رئاسي يتعلق بدعم إحداث النشاطات من طر  6003ديسمبر  37الصادرة بتاري  ، 01الجريدة الرسمية رقم  50

 .01سنة ص  00و 30البطالين ذوى المشاريع البالغين مابين 

يتعلق بتتميم القانون اأساسي للصندوق  07-01مرسوم تنفيذس رقم  6001ي جانف 77الصادرة في  03الجريدة الرسمية رقم  *
 .00الوطني للتأمين عن البطالة ص 

يحدد  6001جانفي  03مؤر  في  06-01مرسوم تنفيذس رقم ، 6003جانفي  77الصادرة في  03الجريدة الرسمية رقم  51
 .01، 02، 00ص ، سنة 00-30بين  شروط اإلعانات الممنوحة للبطالين ذوس المشاريع البالغين ما

 .602 ص ،مرجع سبق ذكرا ،أيت عيس  عيس  52
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 يحدد الحد اأدن  لألموال الخاصة تبعا لمبل  االستثمار كما يلي: -

 19%  مليددددددددددون  11مددددددددددن المبلدددددددددد  اإلجمددددددددددالي لالسددددددددددتثمار عندددددددددددما يقددددددددددل عددددددددددن

 دينار.

 01%  مليددددددون ويقددددددل  11مددددددن المبلدددددد  اإلجمددددددالي لالسددددددتثمار عندددددددما يزيددددددد عددددددن

 مليون دينار. 19أو يساوس 

   عندددددددددما ينجددددددددز االسددددددددتثمار فددددددددي مندددددددداطق خاصددددددددة %19وقددددددددد يخفددددددددض إلدددددددد ،

 مناطق الجنوب والهضاب العليا.

االسدددددددتفادة مددددددددن القددددددددروض غيددددددددر المكافدددددددأة تتغيددددددددر حسددددددددب مبلدددددددد  االسددددددددتثمار  -

 حيث:

  11مددددددن التكلفددددددة اإلجماليددددددة لالسددددددتثمار عندددددددما يقددددددل مبلغدددددد  عددددددن  %19تمثددددددل 

 مليون دينار.

  11ر عندددددددددما يفددددددددوق مبلغددددددددد  مددددددددن المبلدددددددد  اإلجمدددددددددالي لالسددددددددتثما %11تمثددددددددل 

 مليون دينار أو يساويها. 19مليون ويقل عن 

   مددددددن المبلدددددد  االجمددددددالي لإلسددددددتثمار عندددددددما ينجددددددز المشددددددروع  %11ويرفددددددع إلدددددد

 بمناطق خاصة أو في واليات الجنوب والهضاب العليا.
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ل المطبدددددق علددددد  القدددددروض الممنوحدددددة مدددددن طدددددر  نسدددددبة المعدددددد   تخفددددديض فدددددي -

 البنوم:

  مددددددددددددن طددددددددددددر  البنددددددددددددوم  طبددددددددددددقمل المدددددددددددددين المددددددددددددن المعددددددددددددد   %10تخفدددددددددددديض

والصددددديد ، الدددددرس ، إذا كاندددددت االسدددددتثمارات منجدددددزة فدددددي قطددددداع الفالحدددددة، والمؤسسدددددات الماليدددددة

 البحرس.

  ل المددددددين مدددددن طدددددر  البندددددوم والمؤسسدددددات مدددددن المعدددددد   %00تخفددددديض بنسدددددبة

 إذا تم ت االستثمارات في جميع القطاعات اأخرى.، المالية

شدددددداريع فددددددي صددددددندوق ضددددددمان اأخطددددددار الم ذوس ضددددددرورة انخددددددراط البطددددددالين  -

 الناجمة عن اإلقراض.

 اسددددددددددتقبال" تددددددددددم   نددددددددد أنجددددددددددد  6000 وعلددددددددد  مسددددددددددتوى النتدددددددددائج المحققددددددددددة لغايدددددددددة* 

 3030شددددددددخص معنددددددددي باسددددددددتحداث النشدددددددداطات وتددددددددم  إيددددددددداع فددددددددي نفددددددددس السددددددددنة  720000

وعلدددد  مسددددتوى ، االعتمددددادو  ملدددد  مددددن قبددددل لجددددان االنتقدددداء 72100 كمددددا تددددم  إعتمدددداد، ملدددد 

ندددددت مدددددن خلدددددق  200ملددددد  كمدددددا تدددددم  إنشددددداء  2703حصددددداء البندددددم تدددددم إ  6030مؤسسدددددة تمك 

 53.منصب شغل"

                                                           

مقال بعنوان دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة في الجزائر بين المردود الضئيل ، محمد طالبي 53
 .06 ص ،6002 ،مركز البصيرة الجزائر، 76مجلة دراسات اقتصاديةالعدد، وكيفية التفعيل
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 الوكالة الوطنية للتأمين إطارامتيازات للمشاريع المنجزة في 

هددددددذا الوكالددددددة مددددددن تخفيضددددددات فددددددي معدددددددل  إطددددددارتسددددددتفيد المشدددددداريع المنجددددددزة فددددددي 

بنسدددددبة  الممنوحدددددة مدددددن طدددددر  البندددددوم والمؤسسدددددات الماليدددددة الفائددددددة المطبدددددق علددددد  القدددددروض

جويليددددددددة المعدددددددددل  11المددددددددؤر  فددددددددي  194_  00رقددددددددم  وفقددددددددا للمرسددددددددوم التنفيددددددددذس % 700

نددددددددددات الممنوحددددددددددة للبطددددددددددالين ذوس االددددددددددذس يحدددددددددددد شددددددددددروط االع 1-14 للمرسددددددددددوم التنفيددددددددددذس

 54سنة 91سنة و 01المشاريع البالغين ما بين 

 55: ويمكن اجمال مسعى الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة في

ولقدددددددددراتهم فددددددددي العمددددددددل ، نفسددددددددهمن مددددددددن التقيدددددددديم الددددددددذاتي أتمكددددددددين المبددددددددادرو  -

 حت  يتسن  لهم تقرير االنسحاب او االستثمار.

بمراقددددددددة صدددددددداحب المشددددددددروع مددددددددن  فددددددددي حالددددددددة االسددددددددتمرار يتكفددددددددل الصددددددددندوق  -

 :دخالل القيام ب

 .اعداد دراسة مسبقة للمشروع -

                                                           

عن سايبي صندرة مرجع  71 ص ، 6073جويلية  01الصادر بتاري   30الجريدة الرسمية الجزائرية ن العدد  07مادة ال 54 
 سبق ذكرا.

 .12سايبي صندرة مرجع سبق ذكرا ص  55
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 .دراسة مدى قابلية نجاح فكرة المشروع -

 حليل وتقييم اتجاهات  االساسية.اعداد المشروع من اجل تحديد وت -

تركيدددددددب المؤسسدددددددة مدددددددن خدددددددالل اعدددددددداد مخطددددددد  االعمدددددددال ومتابعدددددددة انطدددددددالق  -

 نشاطها.

يكددددددون  اسددددددابيع 70اسددددددتفادة صدددددداحب المشددددددروع مددددددن تكددددددوين شخصددددددي مدتدددددد   -

 كثر من  نظرس أتطبيقي 

 ""الريادية المشاريع المقاوالتية انشاءمراحل 

خيددددددددرة التددددددددي هددددددددذا اال مقاولددددددددةسدددددددبق وان تعرضددددددددنا الدددددددد  الفددددددددرق بددددددددين المؤسسددددددددة وال

وتحدددددس لمددددا  اأ جددددر ن يكددددون أكثددددر أتجعددددل مددددن المقدددداول ، صددددبحت تتصدددد  بميددددزات اضددددافيةأ

 القدددددرة علدددد  االسددددتثمار فيمددددا هددددو جديددددددو وعدددددم التأكددددد ، تتصدددد  بدددد  المقاولددددة مددددن مخدددداطرة

، ولدددددذا فدددددان انجددددداز المشدددددروع المقددددداوالتي يمدددددر بمجموعدددددة مدددددن المراحدددددل المتتابعدددددة .مبتكدددددرو 

والتددددددي يجددددددب علدددددد  المقدددددداول ان يسددددددتخدم كددددددل كفاءاتدددددد  ، ي التحليددددددل والتقيدددددديموالتددددددي تسددددددتدع

 .بنجاح جل تخطي كل مرحلةامن 
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 56احل التالية:ر لذا نجد ان هنام من يقسم هذا الدراسة ال  الم

 .المرحلة االول  )تحديد الهد (

 .المرحلة الثانية دراسة الجدوى المبدئية للمشروع

 ؟تمويل الماليالثالثة: هل يتوفر ال المرحلة

 .اعداد دراسة الجدوى التفصيلية :المرحلة الرابعة

 .للمشروع المرحلة الخامسة اعداد البرنامج الزمني

 .المرحلة السادسة: التنفيذ والتجهيز

 .: المتابعة والتقييمالمرحلة السابعة

 :ما قبل االستثمارويطلق عليها بمرحلة  :المرحلة االولي

مدددددن خاللهدددددا يدددددتم تحديدددددد  التدددددية الفكدددددرة والتدددددي وهدددددي جاهزيدددددساسدددددا علددددد  ايعتمدددددد  

 مدددددر عمدددددا هدددددو الحدددددال فدددددي المؤسسدددددة ففدددددي هدددددذا االخيدددددرةيختلددددد  اأ ففدددددي المقاولدددددة، الهدددددد 

                                                           
 .62ص، 6002ريادة المشاريع الصغيرة ، بالل خل  سكارنة 56
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بالضدددددرورس ان  لددددديسوهدددددو ، يكدددددون ناجحدددددا مددددداهي اال اختيدددددار للمشدددددروع الدددددذس تكدددددون الفكدددددرة

ق عليدددددد  وهنددددددا قددددددد النطلدددددد سددددددلعة او خدمددددددة تلبددددددي حاجددددددة االفددددددراد سددددددواء، ام شدددددديئا جديددددددديقددددددد  

ن ودراسدددددة مسدددددحية فقدددد  علددددد  ان انشددددداء مشدددددروع معدددددي   اصددددال مفهدددددوم الفكدددددرة بدددددل هددددي رؤيدددددة

أو فددددددي زيددددددادة الطلددددددب المسددددددتمر عددددددن ، فددددددي ظددددددل عدددددددم وجددددددود المنافسددددددة سدددددديحقق النجدددددداح

علددددددد   اعتمدددددددادالمشدددددددروع نددددددداجع  ختيدددددددارافهندددددددا الفكدددددددرة مددددددداهي اال  .ندددددددةمنتددددددوي أو خدمدددددددة معي  

ن يكدددددون قدددددادرا علددددد  تجسددددديدا اس القددددددرة اويجدددددب علددددد  صددددداحب المشدددددروع ، معدددددايير معي ندددددة

 عل  تمويل  وتوفير كل االمكانيات المادية والبشرية الالزمة لذلم.

اضددددددددددافة الدددددددددد  ذلددددددددددم يجددددددددددب ان يكددددددددددون صدددددددددداحب المشددددددددددروع يملددددددددددم اسددددددددددتعدادات 

 ومهارات فنية تسما ل  بودارت .

يختلدددددد  الوضددددددع مددددددن حيددددددث  و المقدددددداوالتي فهنددددددااامددددددا بالنسددددددبة للمشددددددروع الريددددددادس 

 57الفكرة:

                                                           
يا دار الوفاء لدن، دوى االقتصادية وتقييم المشروعاتدراسة الج، لمزيد من التفصيل أنظر: أحمد عبد السميع عالم 57

 .31ص ، 6000، الطباعة االسكندرية
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ويدددددددتم ذلدددددددم بمحاولدددددددة ، يهدددددددتم صددددددداحب المشدددددددروع بالبحدددددددث عدددددددن اأفكدددددددار الجديددددددددة

 تحليل احتياجات اأفراد أس الحاجات اإلنسانية التي يرغب في إشباعها.

أو تددددددم إشددددددباعها ، ولددددددذا فددددددون الفكددددددرة قددددددد تتمثددددددل فددددددي حاجددددددة لددددددم يددددددتم إشددددددباعها بعددددددد

 58المصادر: بكميات كافية ولكن بتكالي  مرتفعة ويتم االعتماد عل  مجموعة من

كدراسدددددددددة الصدددددددددناعات الموجدددددددددودة ومعرفدددددددددة هدددددددددل منتوجاتهدددددددددا حققدددددددددت إشدددددددددباع  -

كددددافي أو غيددددر كددددافي أو كددددذا التعددددر  علدددد  الحاجيددددات التددددي لددددم يددددتم إشددددباعها أويددددتم اللجددددوء 

 فيها لالستيراد.

دراسدددددددة مددددددددخالت المشدددددددروعات حيدددددددث باإلمكدددددددان تددددددددعيم هدددددددذا المشدددددددروعات  -

 ادها اأولية من الخاري.التي يتج  في غالب اأحيان إل  استيراد مو 

تحليدددددددل البيئدددددددة أو المندددددددا  الدددددددديمغرافي: حيدددددددث يسدددددددما ذلدددددددم بدددددددالتنبؤ بحجدددددددم  -

 مستوى الدخول.، السن، الطلب وذلم بدراسة التركيبة السكانية الجنس

تحليددددددددل الخطدددددددد  االقتصددددددددادية التددددددددي تطورهددددددددا الدولددددددددة أن هنددددددددام حاجيددددددددات  -

ات بتلبيدددددددددة هدددددددددذا لدددددددددذا يجدددددددددب أن تلتدددددددددزم المشدددددددددروع، يدددددددددتمخض عدددددددددن تنفيدددددددددذ هدددددددددذا الخطددددددددد 

 الحاجيات.

إن دراسدددددة الفكددددددرة ومحاولددددددة تقيدددددديم مدددددددى نجاحهددددددا هددددددو الددددددذس يسددددددما بظهددددددور  -

 ما يعر  بالفرصة االستثمارية.

                                                           
 .63-67ص 6072جامعة ابن خلدون تيارت ، مطبوعة بعنوان محاضرات في تقييم المشروع، ايت عيس  عيس  58
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يجدددددددددب ان تكدددددددددون الفكدددددددددرة منسدددددددددجمة مدددددددددع البيئدددددددددة التدددددددددي يدددددددددتم تجسددددددددديد فيهدددددددددا  -

 المشروع حت  تضمن نجاح .

 والفرصة االستثمارية يمكن أن تبلور من خالل العناصر التالية: -

يمكدددددددن االخدددددددتال  سدددددددواء  –م وجدددددددود حالدددددددة بديلدددددددة عدددددددن الوضدددددددع القدددددددائم إدرا -0

 السعر.، النوع، في أن إشباع تلم الحاجة غير كا  سواء من خالل الكم

أن تكددددددون الحالددددددة البديلددددددة أكثددددددر تميددددددزا سددددددواء يحقددددددق منفعددددددة محليددددددة بصددددددورة  -1

 أفضل أو قد يحقق فرص التصدير.

 وعلي  فالعرض االستثمارس قد يتمثل في:

 بتكار:فرصة اال /أ

وهدددددي تلدددددم الفرصدددددة التدددددي تتمثدددددل فدددددي تقدددددديم خدمدددددة أو سدددددلع ليسدددددت موجدددددودة مدددددن  

ن جددددداء االبتكدددددار كندددددوع تحسدددددين لوضدددددع قدددددائم ولتصدددددبا الفكدددددرة محدددددل  قبدددددل حتددددد  وا 

ز مددددددثال تقددددددديم خدددددددمات فددددددي أمدددددداكن لددددددم تكددددددن تقدددددددم فيهددددددا : التنفيددددددذ يتصدددددد  بددددددالتمي  

 البنزين.بيع  مثال في محطات مطاعم مقه 
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 ءة:فرصة تحسين الكفا /ب

ونعندددددددي بهدددددددا اكتشدددددددا  النقدددددددائص الموجدددددددودة ومحاولدددددددة )عالجهدددددددا( تلبيتهدددددددا بهدددددددد   

 تحقيق الكفاءة.

 خلق المنافسة والتحدي: /ج

وبالتدددددددددالي فهدددددددددو محددددددددد  أنظدددددددددار كدددددددددل ، ن أكثدددددددددر ربحيدددددددددةقدددددددددد يكدددددددددون نشددددددددداط معدددددددددي   

ندددددددة فبدددددددال مددددددن أن تقددددددددم خدمددددددة معي  ، المسددددددتثمرين وبالتددددددالي تدددددددزداد حدددددددة المنافسدددددددة

 .تقدم بطريقة حضارية بطريقة تقليدية فيمكن أن

. أس نوعيددددددددة wifi، مددددددددثال إضددددددددافات فددددددددي أمدددددددداكن تقددددددددديم الخدمددددددددة مددددددددثال موسدددددددديق 

السدددددددلعة المقدمدددددددة هدددددددي واحددددددددة ولكدددددددن أسدددددددلوب الخدمدددددددة يختلددددددد  أس فدددددددي طريدددددددق االنطبددددددداع 

 الذس ترك  ذلم لدى المستهلم

 : المرحلة الثانية : الدارسة المبدئية للمشروع

اسددددددددة شدددددددداملة للمشددددددددروع مددددددددن مختلدددددددد  وهددددددددي تمثددددددددل در  هددددددددذا الدراسددددددددة البددددددددد منهددددددددا

"السدددددددددلعة أو  طبيعدددددددددة المنتدددددددددوي، القددددددددددرة الشدددددددددرائية ،كدراسدددددددددة الطلدددددددددب، واالبعددددددددداد الجواندددددددددب



93 
 

 طبيعدددددة المنافسدددددة ا؟هدددددا بهدددددلهدددددل هندددددام منتوجدددددات يمكدددددن احال ؟الخدمدددددة" هدددددل هدددددي ضدددددرورية

قدددددددة ولكدددددددن تتصددددددد  بالد  ، نهدددددددا تفتقدددددددد الددددددد  التفصددددددديلأهدددددددي  ولكدددددددن مدددددددا يمي دددددددز هدددددددذا الدراسدددددددة

 قددددل تكلفددددة مقارنددددة بالدراسددددة التفصدددديليةان هددددذا الدراسددددة أن جهددددة اخددددرى نجددددد ومدددد .والتركيددددز

يسدددددما للمقبدددددل   نددددد أيضدددددا اواقتصدددددادس  ولدددددذا فدددددان المدددددرور بهدددددذا المرحلدددددة يعتبدددددر ضدددددرورس 

يمكددددددددن ان  للدراسددددددددات التفصدددددددديلية التددددددددي الباهظددددددددةن يتجنددددددددب التكددددددددالي  اعلدددددددد  المشددددددددروع 

 لألمددددوالالدراسددددة مدددداهي اال هدددددر وبالتددددالي تكددددون تكلفددددة ، تفظددددي الدددد  عدددددم قبددددول المشددددروع

للقيدددددام بالدراسدددددة االخضدددددر الدراسدددددة المبدئيدددددة للمشدددددروع هدددددي التدددددي تعطدددددي الضدددددوء  ولدددددذا فدددددان

 .التفصيلية

 : مدى توفر التمويل المرحلة الثالثة

التدددددددي تتعلدددددددق بفكدددددددرة ، فدددددددي هدددددددذا المرحلدددددددة نجدددددددد انهدددددددا مرتبطدددددددة بالمرحلدددددددة االولددددددد 

يختددددار افضدددددلها  التدددددي، دائل االسددددتثماريةمجموعدددددة مددددن البددددد، للمبددددادر تظهدددددرحيددددث  المشددددروع

مدددددددا يتعلددددددددق  امنهددددددد خدددددددذ بعدددددددين االعتبددددددددار مجموعدددددددة مدددددددن العناصددددددددرأولكدددددددن هندددددددا بعددددددددد ان ي

سدددددباب ماليدددددة اس ومنهدددددا مدددددا يحدددددول دون اختيدددددارا أ ومنهدددددا مدددددا يتعلدددددق بالربحيدددددة، بالمخددددداطرة

 قدددددد يتفدددددادى هدددددذا الجاندددددب وهندددددا. القددددددرة علددددد  تجسددددديد الفكدددددرة بسدددددبب ارتفددددداع التكدددددالي  عددددددم

سدددددددددواء عدددددددددن طريدددددددددق  بعدددددددددم االكتفددددددددداء بالتمويدددددددددل الدددددددددذاتي واالسدددددددددتعانة بالتمويدددددددددل الخدددددددددارجي
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 و" ا يددددددددددةريادالريع ااالسددددددددددتفادة مددددددددددن هيئددددددددددات الدددددددددددعم للمشدددددددددد واالقتددددددددددراض مددددددددددن البنددددددددددوم أ

او  ANSEJهدددددددو فدددددددي الجزائدددددددر :الوكالدددددددة الوطنيدددددددة لتددددددددعيم الشدددددددباب    مثدددددددل مدددددددا تيدددددددةالمقاوال

 ها.وغير  ANDIالوكالة الوطنية لتدعيم االستثمار

جديددددددددة تتصددددددد  ، ومدددددددادام ان مشددددددداريع المقاولدددددددة تتصددددددد  بانهدددددددا مشددددددداريع ابتكاريدددددددة

ولددددددذا فالبددددددد ان نأخددددددذ بعددددددين االعتبددددددار معدددددددل االقددددددراض مددددددن جهددددددة ومعامددددددل ، بعدددددددم التأكددددددد

س هددددددل ان ربحيدددددة المشدددددروع الكبيدددددرة المرتقبدددددة كفيلددددددة أ، والربحيدددددة مدددددن جهدددددة أخدددددرى  الخطدددددر

 ؟المخاطر العالية بان تكون حافزا لتحمل

 : دراسة الجدوى التفصيلية الرابعةمرحلة ال

ددددد  دون ، لة لكدددددل الجواندددددبحيدددددث فدددددي هدددددذا المرحلدددددة البدددددد مدددددن القيدددددام بدراسدددددة مفص 

كانددددت  ن الدراسددددة المبدئيددددةامددددادام ، مشددددروعال  مددددن هدددددر تكددددالي  الدراسددددة فددددي تخددددو   دندددد ا

 وتتضددددمن .مددددن قبددددول المشددددروع بشددددكل نهددددائي بالتأكددددد تسددددما التفصدددديلية ةفالدراسدددد .ايجابيددددة

 59هذا الدراسة:

                                                           

 .30ص ،مرجع سبق ذكرا ،ريادة المشاريع الصغيرة، بالل خل  سكارنة 59
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 ؟البيئة مع يتوافق المشروع هل بيئية دراسة -أ  

 علد  الطلدب مدن معدين حجدم يسدد المشدروع هدلتسدويقية :  دراسدة - ب 

 ؟المنتج

 فدي الطلدب علد  الفجدوة سدد علد  قدادر المشدروع هدل : فنيدةدراسدة  - ت 

 ؟تستخدم وفنية تكنولوجية أساليب وأية الخامات هي وما؟ السوق 

 تكددالي  تغطيددة علدد  قددادرة الماليددة المشددروع ميزانيددة هددل : ماليددة دراسددة - د

 ؟اإلنتاي

 الدددددددددددربا المعقدددددددددددول هدددددددددددامش المشدددددددددددروع سددددددددددديحققدراسدددددددددددة اقتصدددددددددددادية: هدددددددددددل  –ه 

 ؟للتكالي  باإلضافة

 بددالنفع يعددود؟ اجتماعيددا عائدددا   المشددروع سدديحقق هددل: اجتماعيددة دراسددة – و

 .المستهدفة الفئة وأ والمستهلم المحلي المجتمع عل 
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 : اعداد البرنامج الزمني للمشروع الخامسةالمرحلة 

 والبددددددددء فدددددددي مرحلدددددددة النهائيدددددددة لالقتنددددددداع بجددددددددوى المشدددددددروعال هدددددددذا الخطدددددددوة تمثدددددددل

ي مدددددددا يعدددددددر  ببنددددددداء المشدددددددروع وهدددددددذا بعدددددددد ان تدددددددم فددددددد الدددددددة اساسدددددددثوالمتم، مرحلدددددددة التطبيدددددددق

التددددي  ة والبشددددريةعلدددد  كددددل المددددوارد الماديددددة والماليدددد، فددددي المراحددددل السددددابقة التعددددر   والتقيدددديم

 سدددددداليب علميددددددةايتطلددددددب اتخدددددداذ ، عددددددداد المشددددددروعفالبرنددددددامج الزمنددددددي إل، المشددددددروع بتطلبهددددددا

يددددددتم ذلددددددم اال عددددددن  الو  أدندددددد وبتكلفددددددة ، قددددددل وقددددددتأ يتهددددددد  الدددددد  الوصددددددول الدددددد  انجددددددازا فدددددد

 طريق:

 .نشاطات المشروع جميع جدولة -

 موجددددددددددودة بددددددددددين كددددددددددللا الددددددددددرواب القيددددددددددام بتصددددددددددنيفها وهددددددددددذا بغددددددددددر ض اظهددددددددددار  -

 .مجموعة

 بترتيب هذا النشاطات وفق تسلسل  المنطقي .القيام  -

 تحديد وتخصيص الموارد الالزمة لكل نشاط والمدة الزمنية ال نجازا. -
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االسددددددددتعانة بأسدددددددداليب علميددددددددة تسددددددددما بوعددددددددداد المشددددددددروع فددددددددي الوقددددددددت المحدددددددددد  -

 وبالتكلفة المرغوبة.

 :تنفيذ المشروع السادسةالمرحلة 

وفقددددد  فدددددي  يجدددددب التقي دددددد عدددددداد المخطددددد  الدددددذسإ لدددددة السدددددابقة بعدددددد ان تدددددم فدددددي المرح 

 رض الواقع مثل :أتنفيذ المشروع وتظهر عمليات التنفيذ في ما يظهر عل  

قسدددددددام واالنطددددددالق فدددددددي العمددددددل كدددددددل حسدددددددب تجسدددددديد االدارة فدددددددي مختلدددددد  اال  -

 . تملي  مسؤوليات  ما

 .اآلالت و شراء التجهيزات  -

 . البدء في عمليات التركيب  -

 . لإلنتايباالختبارات التشغيلية  القيام البدء في -

 . تسويق المنتوي وبيع  -

ــــة الســــابعة ــــيما المرحل ــــة والتقي ضددددرورية وهددددي تمثددددل  تعتبددددر هددددذا المرحلددددة :لمتابع

بالهددددد  الددددذس  اندددد  يجددددب مقارنددددة مددددا تددددم  انجددددازا :نددددوع مددددن المراقبددددة والتقيدددديم بحيددددث
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االنحرافدددددات  وتصددددحيا،   علدددد  مواضددددع الخلدددددلجددددل التعدددددر  مددددن اتددددم تحديدددددا وهدددددذا 

 هذا ب: وتتعلق عملية المتابعة

قدددددددة والسدددددددرعة اس بالد  ؟ الطدددددددرق  بأفضدددددددلاأعمدددددددال والنشددددددداطات هدددددددل تمدددددددت   -

 .المطلوبة اس ان االداء تم  بكفاءة

هددددددو فددددددي  س هددددددل ان الوقددددددت المسددددددتخري فددددددي انتدددددداي الوحدددددددة الواحدددددددةأ الددددددزمن -

 ا ذلدددددددموهندددددددا البدددددددد مدددددددن االسدددددددتفادة مدددددددن المؤشدددددددرات التدددددددي توضددددددد .المجدددددددال المسدددددددموح بددددددد 

   علدددد  المردوديددددةس التعددددر  ا .زمنيددددة معينددددة نجددددزة خددددالل وحدددددةمكحسدددداب عدددددد الوحدددددات ال

تكددددون غيددددر مسددددتغلة التددددي  و الدددد  الماكيندددداتأارد البشددددرية حيددددث قددددد يعددددزى الخلددددل الدددد  المددددو 

   .تقنية بأسبا بطاقاتها القصوى 

يجدددددددددب  عوامدددددددددلسدددددددددباب ارتفاعهدددددددددا الددددددددد  عددددددددددة اتعدددددددددود التكلفدددددددددة والدددددددددذس قدددددددددد  -

 هذا المرحلة مثل : استقصاؤها خالل

عنددددددد ارتبددددداط المؤسسددددددة  وخصدددددم، عددددددم اختيدددددار مددددددوردين يقددددددمون تخفيضددددددات -

 .ب 
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مددددددا يعددددددر  بتخصدددددديص المددددددوارد  جددددددور لعدددددددم القيددددددام بدراسددددددةارتفدددددداع كتلددددددة اأ -

 وموارد اخرى .، معرفة ما يحتاج  كل نشاط من عمال :اس

 نقدددددددداط البيددددددددعل صدددددددالااليسددددددددواء بالنسدددددددبة للتمددددددددوين او ، ارتفددددددداع تكلفددددددددة النقدددددددل -

 .التموضعيستدعي اعادة النظر في  وهذا

التددددددي  بسددددددباهددددددو ان هددددددذا المرحلددددددة التقييميددددددة تسددددددما باكتشددددددا  اأ ومجمددددددل القددددددول

هددددددذا    طبيعددددددةلدددددد  عوالتعددددددر  ، كفدددددداءة ممكنددددددة بددددددأعل حالددددددت دون الوصددددددول الدددددد  الهددددددد  

عوامدددددل عارضدددددة  وقدددددد تكدددددون ، فيهدددددا  الددددد  عوامدددددل يمكدددددن الدددددتحكم العوامدددددل يمكدددددن ان تصدددددن  

بشدددددكل غيدددددر مباشدددددر علددددد  اربددددداح  رجيدددددة وتدددددؤثراعوامدددددل خ أنهدددددا، سدددددبانلدددددم تؤخدددددذ فدددددي الح

 المشروع.
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 الخاتمة:

 لدددددديس هددددددو وليددددددد السددددددنوات االخيددددددرة كمددددددا الددددددذس، ن دراسددددددتنا لموضددددددوع المقاوالتيددددددةا

 صدددددوات العديدددددد مدددددن الددددددول مدددددن خدددددالل بدددددرامجأصدددددبحت تتعدددددال  أبحيدددددث ، ضدددددن  الدددددبعضي

فددددددي العمددددددل  تددددددرى  لبلدددددددان المتقدمددددددةاف و الناميددددددةأالبلدددددددان المتطددددددورة منهددددددا  سددددددواء، حكوميددددددة

 االمؤسسدددددات الصدددددغيرة والمتوسدددددطة تدددددرى هدددددذ جدددددرى الغمدددددوض بدددددالتعميم و كمددددداأ المقددددداوالتي 

واالجتماعيددددددة حيددددددث ن هددددددذا النددددددوع مددددددن المؤسسددددددات يسددددددما بالتنميددددددة االقتصددددددادية أ، البلدددددددان

عدددددن طريدددددق تخصصدددددها فدددددي مجددددداالت ، والشدددددركات الضدددددخمة تددددددعم المؤسسدددددات التدددددي هدددددي

هددددددذا النددددددوع  المؤسسددددددات الضددددددخمة واسددددددتمراريتها ونجاحهددددددا مرهددددددون بتطددددددوير فبقدددددداء .نددددددةمعي  

بتنويدددددددددع النشددددددددداطات  ممدددددددددا يسدددددددددما، بدددددددددداعبتكدددددددددار واإلمدددددددددن المؤسسدددددددددات التدددددددددي تتصددددددددد  باإل

 خددددددرى تتبندددددد  برامجهددددددا الحكوميددددددة خطدددددد  لتدددددددعيمأمددددددا البلدددددددان الناميددددددة فهددددددي اال .وتوسدددددديعها

، والقضددددداء علددددد  البطالدددددة الدددددذس مدددددن خاللددددد  يمكدددددن النهدددددوض باالقتصددددداد، العمدددددل المقددددداوالتي

ورغدددددددم ان االهتمدددددددام بالمقاولدددددددة يظدددددددل مسدددددددتمرا فدددددددي جميدددددددع الددددددددول علددددددد  اختالفهدددددددا متقدمدددددددة 

 :من خالل الدراسة هون ما يتم استنتاج  أ نامية اال كانت او



101 
 

 تناولدددددد  مددددددن قبددددددل العديددددددد مددددددن المنظددددددرين االقتصدددددداديين تددددددم   ان العمددددددل المقدددددداوالتي

ن غدددددرس الدددددروح أهدددددذا مدددددا يجعلندددددا نددددددرم بددددد، تمددددداعنفس وعلمددددداء االجلدددددوعلمدددددا ا، واالداريدددددين

ومنددددد   هدددددو فطدددددرس  منهدددددا مدددددا تدددددوافر مجموعدددددة مدددددن الشدددددروط فدددددراد يتطلدددددبوالتيدددددة لددددددى اأالمقا

للمبدددددادر المقبدددددل اكتسددددداب تدددددراكم مدددددن المعدددددار  سدددددواء بالنسدددددبة  ذلدددددم بويتطلددددد، مدددددا يكتسدددددب

علدددد   رون بين الددددذين هددددم قددددادوالمدددددر   نينيضددددا المكددددو  أطددددر   ومددددنأ،   العمددددل المقدددداوالتيلددددع

ددددددددددأاكتشددددددددددا   هددددددددددذا  هم سددددددددددواء داخددددددددددللحاولددددددددددة اسددددددددددتغالمو ، مات المقاوالتيددددددددددةصددددددددددحاب الس 

و مدددددددن خدددددددالل اكتشدددددددافهم أيعدددددددر  بالمقاولدددددددة مدددددددن الدددددددداخل  عدددددددن طريدددددددق مدددددددا، المؤسسدددددددات

ضدددددافة الدددددد  إ عدددددن طريدددددق تحسيسدددددهم وغدددددرس فددددديهم مدددددا يعدددددر  بدددددروح المقاولدددددة، وتدددددوجيههم

 ن عوائق.م دو فكارهأمرافقتهم وتوفير المنا  المالئم لتجسيد 
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 قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية

 :مجالت ،مطبوعات ،كتب

  لمواردا دارة ال العربي المنتدى االعمال ريادة أساسيات، المبيريم وفاء، الشميمرس  حمدأ -

 دنيال الوفاء دار، المشروعات وتقييم االقتصادية الجدوى  دراسة، عالم السميع عبد أحمد -

 .1119، االسكندرية الطباعة

 القتصاديةا التحوالت ظل في التشغيل سياسة بعنوان دكتوراا أطروحة، عيس  عيس  يتأ -

 1101. 10الجزائر جامعة" واجتماعية اقتصادية وافاق انعكاسات، "بالجزائر

 زائرالج تيارت خلدون  ابن جامعة، المشاريع متقيي في محاضرات، عيس  عيس  يتأ -

1109. 

 المشاريع يدامةاست في ودورا الجزائر في المقاوالتي التعليم واقع زينة عرابش/ أمينة بديار -

 نفيجا اليزس  الجامعي المركز الثالث العدد والدراسات للبحوث افاق مجلة المقاوالتية

1105 

 علوموال التسيير ن االقتصادية العلوم مجلة الزهراء فاطمة مهدس، الحميد عبد برحومة -

  191 ص الجزائر، لةالمسي جامعة 1101 11 لعدد التجارية

  .ةالتنافسي الميزة تحقيق في ودورها الريادة استرتيجيات، السكارنة لخل  بالل -
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 بين ئريةالجزا الجامعة في المقاوالتية دار، نوفل سمايلي، زهية قرامطية، فضيلة بوطورة -

 جامعة/  01/  10 النشر تاري  10 العدد 15 المجلد االبداع مجلة واالهمية الضرورة

 .1105 البليدة

 ثقافةال لترقية كآلية المقاوالتية دار، صباح ترغيني، كميلية العلواني، حنان جودس -

 .1111 الجزائرجويلية في العالي التعليم مؤسسات في المقاوالتية

 . الجزائر1109، قسنطينة جامعة، المؤسسة انشاء في محاضرات، صندرة سايبي -

 .1119، والريادة الصغيرة المشاريع اعداد، بالل خل  السكارنة -

 عل  اتطالب تناولت ميدانية دراسة" الجزائر في للمرآة المقاوالتي التوج ، منيرة سالمي -

 مرباح قاصدس جامعة ماجستير مذكرة، 1111/ 1119 ورقلة جامعة من التخري ابواب

 .1119 الجزائر ورقلة

 الصغيرة المشروعات ادارةو  االعمال ريادة، المعلومات تقانة في االجازة يخربوط عامر -

  .1109 يةالسور  العربية الجمهورية، السورية االفتراضية الجامعة منشورات من والمتوسطة

 عةالجام منشورات، والمتوسطة الصغيرة المشروعات وادارة االعمال ريادة، خربوطي عامر -

  .1109 السورية االفتراضية

 جامعة انبوزي ثابت بن اشرا  الجامعيين ةللطلب المقاوالتي التوج  تطور امينة قايدس -

 .1101/ 1109 الجامعية السنة معسكر اسطمبولي مصطف 
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 لبطالةا مشكلة معالجة في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات دور بعنوان مقال، طالبي محمد -

 مركز، 01 لعددا اقتصادية دراسات مجلة، التفعيل وكيفية الضئيل المردود بين الجزائر في

 .1119الجزائر ةالبصير 

 ولويل الجامعي الطالب تحفيز في ودورها المقاوالتية دار، عبيدس فتيحة، معراي هوارس  -

 0العدد 11 المجلد االقتصادس العدد دراسات جلة"نموذجا الجلفة جامعة "االعمال عالم

 .االغواط جامعة

 :منشورات وتقارير ،لجرائد الرسميةا

 .1114جانفي  19الصادر بتاري   19الجريدة الرسمية الجزائرية رقم  -

 . 1100جويلية  11الصادر بتاري   09العدد ، الجريدة الرسمية الجزائرية - 

مؤر   11-14مرسوم تنفيذس رقم ، 1110جانفي  00الصادرة في  10الجريدة الرسمية رقم  -

يحدد شروط اإلعانات الممنوحة للبطالين ذوس المشاريع البالغين ما  1114جانفي  10في 

 .سنة 91-09بين 

. مرسوم رئاسي يتعلق بدعم 1110ديسمبر  00الصادرة بتاري  ، 94الجريدة الرسمية رقم  -

 .سنة 91و 09يع البالغين مابين المشار  ذوس إحداث النشاطات من طر  البطالين 
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 يتعلق 10-14 رقم تنفيذس مرسوم 1114 جانفي 00 في الصادرة 10 رقم الرسمية الجريدة_ 

 البطالة عن للتأمين الوطني للصندوق  اأساسي القانون  بتتميم

المتعلق  0554جويلية  19الموافق لد  0409محرم  19المؤر  في  54/99مرسوم  - 

 لصندوق.بالقانون اأساسي ل

متعلق بتطبيق اإلجراءات الخاصة بالقرض  0555جويلية  11المؤر  في  01منشور رقم  -

 المصغر.

 منشورات الوكالة التنمية االجتماعية بعنوان القرض المصغر. -

منشورات الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بعنوان قروض بنكية مكملة بسل  بدون  -

 .فائدة

هاز بعنوان استثمار اإلنشاء بتمويل ثالثي ج، الوطنية لدعم تشغيل الشبابمنشورات الوكالة  -

 المؤسسة المصغرة.

لمديرية ا، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، منشورات وزارة العمل والحماية االجتماعية -

 الجهوية تيارت.

ان العربية المكون في البلدمشروع للريادة ، منظمة االمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة تقرير -

 .1101تقرير توليفي مايو  1101/ 1101الثاني 



106 
 

 المراجع باللغة االجنبية

  https://hrdiscussion.com- 

- https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01393659 Submitted on 10 Nov 

2016 2016 RAOUF DJAZIRI  .,  

- https://www.erudit.org/fr/revues/ipme/1997-v10-n2-ipme5006372 

 

- Louis Jacques Filion Le champ de l'entrepreneuriat : historique, 

évolution, tendances Volume 10, numéro 2, 1997. Diffusion 

numérique : 16 février 2012 

- Quatre nouveaux dispositifs pour l'emploi en 2004 direction général 

de l'emploi et de l'insertion .DEVCO 2004 

- Sophie BOUTILLIER CLERSE (UMR-CNRS 8019) Université du 

Littoral Côte d’Opale Réseau de recherche sur l’innovation. André 

TIRAN LaboratoireTriangle (UMR-CNRS 5206) Université de 

Lyon2  

- yifan wang l’évolution de l’intention et le développement de l’esprit 

d’entreprendre les élevés ingénieur d'une école française une étude 

longitudinal France école centrale de lille2010. 

 

 


