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 شكر وتقدير
 

 ؛ هذا العمل املتواضعبعد محد اهلل تبارك وتعاىل حق محده، الذي وفقنا إلمتام 
 صل اهلل عليه وسلم "من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"، ولقوله

 

نتقدم بشكرنا وامتناننا الكبريين لألستاذ املشرف األستاذ الدكتور ساعد بن فرحات، على قبوله اإلشراف على 
 على مستوى املنهجية واملضمون العلمي، توجيهات قيمة هذا البحث، وعلى ما قدمه لنا من

 اجعة املستمرة واليت كان هلا بالغ األثر يف إخراج هذا البحث بصورته احلالية،وما بذله من جهد يف املر 
 فله منا فائق الشكر والتقدير،

 

 هذا العمل؛ كما نسجل شكرنا وتقديرنا لكل من قدم لنا يد املساعدة، من قريب أو من بعيد يف إجناز
 ئيسة ملحقة قاملة ومرافقيهاوخنص بالذكر السيد سليمان بولقرينات، السيد املدير موسى مشطر، ر 

 وكافة إطارات وعمال فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية قاملة؛
 

أقسام املديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب باجلزائر  الشكر املوصول أيضا إلطارات خمتلف
 العاصمة الستقباهلم لنا وإفادتنا مبعلومات ختدم موضوع الدراسة؛

 

 كما أتقدم بالشكر اجلزيل ألعضاء جلنة املناقشة على تقييم هذا العمل وإثرائه؛
 

 واالبتسامة وبالدعـاء كما ال ننسى كل من وّجهنا وكل من شّجعنا بالكلمة الطيبة
 شــكـــــــــــــرا  إلى كـل هؤالء نقــول ...

 

 نجاة شادلي
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إعادة النظر يف االسرتاتيجيات املطروحة للتنمية، نتيجة لتدهور األوضاع يف  اجته الفكر التنموي احلديث إىل
الدول املتخلفة، يف حماولة لوضع إطار نظري حيدد األهداف اليت جيب الوصول إليها والسياسات الالزمة لذلك، 

توزيع الدخل واألخذ  واليت تعوض بدورها اسرتاتيجيات التنمية اليت وضعت هبدف زيادة اإلنتاج، بغية حتقيق عدالة
يف االعتبار االحتياجات األساسية ألفقر الفئات وتوفري فرص العمل هلا. حيث تزامن ذلك مع مراجعات فكرية 
شاملة جململ النظريات التنموية السائدة، إذ تبىن الكثري من املفكرين نظرة أكثر مشوال لعملية التنمية واهتموا أكثر 

 العوامل االقتصادية، االجتماعية، السياسية والثقافية، أيضا االعرتاف باأليمية البالغة بدراسة العالقات املتبادلة بني
ملشاركة اجلماهري يف العملية االمنائية اليت هتدف إىل حتقيق النمو والعدالة االجتماعية، مع ضرورة وضع االعتبارات 

 البيئية ضمن سياسات التنمية.
 

اإليكولوجيا هي أكثر حتكما يف التنمية من اإليديولوجيا، وأن البيئة ترى التوجهات التنموية اجلديدة أن 
ليست وسيلة لتحقيق التنمية؛ بل هي غاية يف حد ذاهتا، ولرمبا كانت التنمية هي يف النهاية السعي من أجل 

ما يقوم  تطوير البيئة وإغنائها؛ بالتايل، لكي تكون التنمية ناجحة ال بد من أن تكون منسجمة مع البيئة، وهو
عليه مفهوم التنمية املستدامة كبديل موسع للمفاهيم التنموية السابقة؛ مفهوم جديد يعترب أن اشباع حاجات 
احلاضر واالرتقاء بالرفاهية االجتماعية ال ميكن أن يكون على حساب قدرة األجيال القادمة يف تلبية احتياجاهتا، 

بل زيادهتا. كما يدعو إىل ضرورة دمج البعد البيئي يف السياسات وذلك بالعمل على حفظ قاعدة املوارد الطبيعية 
 التنموية االقتصادية واالجتماعية، مبعىن آخر التنمية اليت تأخذ يف االعتبار البيئة واالقتصاد واجملتمع.

 

ة التنمية املستدامة هدفا عامليا، باعتبارها رؤية طموحة لرسم االسرتاتيجيات والسياسات اإلمنائي أصبحت
جلميع الدول، إلحداث تغيري جذري يف العمليات االقتصادية وأمناط احلياة والرتكيز على بلوغ األهداف اجملتمعية 
ضمن حدود االستدامة البيئية. يؤدي التوسع يف القدرات اإلنتاجية دورا حموريا يف التنمية املستدامة، واليت تشمل 

األمر الذي دفع مقرري جمتمعة بعدا رئيسيا لتحقيق النمو املستدام. املوارد، املقاول وروابط اإلنتاج، واليت حتدد 
منظومة املؤسسات الصغرية ومتوسطة احلجم وتشجيع وترقية املبادرات منو  السياسات التنموية إىل التوجه حنو دعم

 اليت منها النامية خاصة إجيابية للدول، وبصورة مضامني طياته يف حيمل عامليا اقتصاديا ، ليصبح توجهااملقاوالتية
 جديدة للنهوض باقتصادها.  تنموية أدوات عن تبحث

 

 االقتصاديات النامية عرفت فالكثري من عديدة، واجتماعية اقتصادية مقتضيات أملته اجلديد هذا التوجه
 واإلنفاق احمللية املوارد بني فجوة شكل يف تشكيالهتا. جتسد اخللل يف هيكلي خللل وتعرضت منوها يف تدهورا
 اخلارجية املديونية ارتفاع إىل أدى املدفوعات، مما موازين يف اجلارية عجز احلسابات يف مباشرة انعكست احمللي،

 اقتصادية أزمات حدوث يف مما تسبب خدماهتا، أعباء حتمل من االقتصاديات النامية تتمكن مل مستويات إىل
هذه كل ظل يف اهليكلي. والتصحيح كربامج التثبيت اإلصالحات من العديد يف الدخول إىل الدول هذه قادت
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 وحتقيق الفقر مكافحة على لقدرهتا احلجم، وهذانظومة املؤسسات الصغرية ومتوسطة االهتمام مب زاد إلصالحات 
 اليت االقتصادية التحوالت مع السريع التأقلم على وقدرهتا احمللي والعاملي، املستويني على االقتصادي النمو

  .اليوم العامل يشهدها
 

يعترب توجه اجلزائر حنو دعم املبادرات املقاوالتية حديث نسبيا، بعدما كان التوجيه املركزي والتسيري اإلداري 
اهتمت الدولة طوال ثالثة عقود من البناء االقتصادي مهيمنا على احلياة االقتصادية منذ االستقالل. إذ 

باملؤسسات الكربى متاشيا مع سياسة الصناعات املصنعة وأقطاب النمو، اليت حاولت اختصار املسافة حنو التقدم 
الصناعي واالقتصادي، فتم هتميش املبادرات اخلاصة واعتربت ملدة طويلة كقطاع ثانوي. إال أن الظروف 

صعبة اليت مرت هبا يف الثمانينات، أدت إىل إعادة النظر يف السياسة املتبعة، باعتماد مجلة من االقتصادية ال
 اإلصالحات اهليكلية اليت كانت ممرا حتميا للدخول يف اقتصاد السوق واالندماج يف حركية االقتصاد العاملي.

 

والربامج التنموية، تطورا  عرفت منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يف ظل اإلصالحات االقتصادية
ملحوظا يف العدد وتنوع يف نشاطاهتا وتوزيعها اجلغرايف إضافة إىل مسايمتها يف خلق مناصب الشغل، وعليه عملت 
احلكومة اجلزائرية على توفري آليات لدعم وتطوير وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة لبلوغ مستوى مقبول. حيث 

يف تعويض املؤسسات العمومية يف العديد من فروع النشاطات االقتصادية، مبا يف  جنحت مبادرات القطاع اخلاص
ذلك االسترياد، كما تتواجد يف فروع هامة من قطاع اخلدمات كالبنوك، النقل، املالحة اجلوية والتأمينات، وتشارك 

 دوية والصناعة الغذائية. يف بعض القطاعات اليت مت خوصصتها مثل قطاع املناجم، اخلدمات البرتولية، صناعة األ
 

تتجه سياسة اجلزائر االقتصادية حنو حتقيق التنوع االقتصادي وتشجيع املقاوالتية اليت وبفضل بعدها 
االبداعي، تعترب آلية مهمة لنقل موارد اإلنتاج من األنشطة االقتصادية ذات القيمة املضافة واإلنتاجية الضعيفة إىل 

اعة أو الصناعة أو اخلدمات. أيضا حتفيز االستثمار واملسايمة يف بناء اقتصاد قائم مستويات عالية، سواء يف الزر 
على املعرفة وهو ما يؤدي دورا أساسيا يف النمو االقتصادي، إضافة إىل االبتكارات يف اإلنتاج واليت تولد سلعا 

يمية بالغة جتعل املقاوالتية وخدمات أو تكنولوجيات إنتاج أو مناذج جتارية جديدة، لتكتسي مجيع هذه اآلثار أ
 شرطا ال غىن عنه لتحقيق التنمية املستدامة.

 

إدراكا أليمية الدور املرتقب للمقاوالتية يف توسيع قاعدة االقتصاد الوطين إذا ما حظيت بالعناية الالزمة،  
والتية يف إطار السياسة قامت احلكومة اجلزائرية بعدة مبادرات هدفت إىل تشجيع الشباب للتوجه حنو املبادرة املقا

اجلديدة لرتقية تشغيل الشباب، وذلك من خالل ترقية ونشر الفكر املقاواليت ودعم املبادرات املقاوالتية، لتدخل 
ضمن سلسلة التدابري املوجهة للتخفيف من حدة البطالة وإدماج الفئات الشابة يف احلياة العملية. إذ تعترب الوكالة 

باب أحد أهم التدابري واآلليات اليت وضعت كسياسة لدعم املقاوالتية وإنشاء املؤسسات الوطنية لدعم تشغيل الش
 املصغرة وتشجيعها على مواكبة التنمية املستدامة.
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 اشكالية الدراسة: -1
انطالقا من أن التنمية املستدامة تقتضي االنتقال إىل األنشطة والقطاعات االقتصادية ذات اإلنتاجية 

معاجلة التحديات التقليدية للتنمية االقتصادية واالجتماعية بطريقة جديدة تراعي االعتبارات  العالية، من أجل
البيئية، واليت متثل حتديا أمام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتوسيع اجملال أمام االبتكار واإلبداع واملقاوالتية، 

قطاعات للمشاركة يف النهوض باالقتصاد الوطين، وحتويل هذا التحدي إىل فرص اقتصادية ملختلف الفئات وال
 ميكن صياغة إشكالية الدراسة يف السؤال اجلوهري اآليت:

 

ما هو دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في توجيه المبادرات المقاوالتية لدى فئة الشباب نحو 
 تحقيق تنمية مستدامة في الجزائر؟

 

 كن إدراج تساؤالت فرعية متمثلة فيما يلي:أنطالقا من هذ السؤال الرئيسي، مي
 ما هو واقع املقاوالتية يف اجلزائر يف ظل حتديات التنمية املستدامة؟ -
 ما اآلليات اليت اعتمدهتا اجلزائر لدعم املقاوالتية واستدامتها؟ -
 اريع؟كيف تعمل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على جتسيد أفكار الشباب املبادر ذوي املش  -
 ما هي اإلجنازات اليت حققتها الوكالة منذ نشأهتا واخلاصة بإحداث مؤسسات مصغرة؟ -
ما هي السياسات اليت تتبعها الوكالة من أجل دعم وترقية املبادرات املقاوالتية وتوجيهها ملواكبة التنمية  -

 املستدامة؟
 

 على ذلك، سيتم معاجلة إشكالية الدراسة من خالل اختبار الفرضيات اآلتية: وبناء
كان لإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر أثرها على بروز املقاول ومدى مسايمته يف النهوض باالقتصاد   -

 ومواجهة حتديات التنمية املستدامة؛ اجلزائري
مجلة من اهلياكل واهليئات، تطبق من خالهلا جمموعة  تتبىن اجلزائر اسرتاتيجية متكاملة تعتمد فيها على -

 من الربامج اهلادفة إىل ترقية ودعم املبادرات املقاوالتية؛
تعتمد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب املرافقة كآلية عمل لتسهيل إنشاء املؤسسة املصغرة  -

 واستمرارها؛
وعية يف تنفيذ مهامها، كان هلا أثرها على اجتاهات عرفت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قفزات ن -

 األداء املقاواليت وعدد املؤسسات املصغرة املـُـحدثة.
لتوجيه املبادرات املقاوالتية حنو إنشاء تعتمد الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اصالحات وأساليب  -

 . مشاريع ختدم االقتصاد والتنمية املستدامة
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 الدراسة: متغيرات -2
هتدف الدراسة للتعرف على دور املقاوالتية )بصفتها املتغري املستقل( يف حتقيق التنمية املستدامة )بصفتها 
املتغري التابع( انطالقا من حتقيق التوازن بني محاية البيئة والعوائد االقتصادية واملساعي االجتماعية من االستثمار 

 يف املبادرة املختارة:
 

 )متغيرات تابعة(  ()متغير مستقل
 تعهد مشروع قابل للحياة اقتصاديا؛  البعد االقتصادي:  المقاوالتية

 استغالل الفرص واملوارد وحتويلها إىل أرباح ومكاسب.
 

 حل املشاكل االجتماعية وتعزيز الثروة االجتماعية؛ البعد االجتماعي:   
 إنتاج التماسك االجتماعي.

 

 تستهدف احلفاظ على البيئة وإقامة كيان مستدام بيئيا؛مبادرة  البعد البيئي:   
 تأثري بيئي إجيايب، حمدود أو بأدىن مستوياته.

 أهمية الدراسة:  -3
تنبثق أيمية هذه الدراسة من الدور احملوري للمقاوالتية يف حتقيق االستدامة، باعتبارها بعدا رئيسيا لتحقيق 
النمو املستدام. ال يقتصر دور املقاوالتية على الرفع من مستويات اإلنتاج، وزيادة العائدات الناجتة عن نشاط 

يشمل دورها يف جتديد النسيج االقتصادي من خالل املقاوالت اجلديدة اليت مت إنشائها وحسب، بل يتعداه ل
جتسيد القيم املستدامة يف ممارسات تعويض املقاوالت الفاشلة وإعادة التوازن لألسواق. إضافة إىل دورها الكبري يف 

وتشجيع االبتكارات اجلديدة، ليمتد تأثريها ويشمل املؤسسات القائمة اليت جتد نفسها مضطرة إىل األعمال 
مع املتغريات احلاصلة من أجل تعزيز قدراهتا التنافسية مبا يضمن بقائها يف األسواق. نظرا أليميتها التكيف 

املتزايدة، وجهت اجلزائر كل جمهوداهتا وأجهزهتا حنو االهتمام أكثر بتطور املقاولني ومؤسساهتم، وبقدرهتم على 
 البقاء والنمو. 

 

 أهداف الدراسة: -4
 اسة يف النقاط اآلتية:يتجسد اهلدف من هذه الدر 

التزام املقاول حتديد الدور الذي ميكن أن تلعبه املقاوالتية يف جتسيد أبعاد التنمية املستدامة اليت تتطلب  -
 بالتصرف اخلالق واملسايمة يف تكامل األنظمة االقتصادية، االجتماعية والبيئية؛

املفضلة لتحقيق جناح مستدام للربامج توضيح كيف يتم دعم هذا النوع من املبادرات، لتصبح األداة  -
 التنموية املسطرة يف اجلزائر تتماشى مع خيار اقتصاد السوق؛

حماولة جتسيد املوضوع يف دراسة أداء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ودورها يف دعم وترقية  -
 املبادرات املقاوالتية؛
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كالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في توجيه ما هو دور الو يف  املتمثلوهري اجلسؤال الاإلجابة على  -
 المبادرات المقاوالتية لدى فئة الشباب نحو تحقيق تنمية مستدامة في الجزائر؟

 

 حدود الدراسة: -5
فيما خيص احلدود املكانية، سيتم من خالل هذه الدراسة التعرف على الدور الذي تلعبه املبادرات 

حتديات التنمية املستدامة، وكيف التزمت الدولة بدعم هذه املبادرات وتوفري األرضية املقاوالتية باجلزائر يف مواجهة 
املالئمة لنجاحها واستمرارها. أما عن احلدود الزمنية للدراسة فتتمثل يف دراسة املسرية التنموية باجلزائر وكيف أثرت 

هتدف الدراسة كذلك إىل حتليل دور  التوجهات التنموية لالقتصاد اجلزائري على بروز املقاول اجلزائري. حيث
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف توجيه املبادرات املقاوالتية حنو حتقيق التنمية املستدامة، من خالل ما مت 
إحداثه من مؤسسات مصغرة على املستوى الوطين، وذلك يف حدود ما مت مجعه من بيانات واحصائيات خالل 

 (.7171 -7991الفرتة )
 

 منهج الدراسة: -6
تبعا لتعدد اجلوانب املتعلقة بإشكالية الدراسة ولإلجابة عن التساؤالت املطروحة واختبار الفرضيات 
املعتمدة، مت استخدام املنهج الوصفي من أجل عرض خمتلف عناصر الدراسة يف جانبها النظري املتعلقة بالتنمية 

وسرد تطورها التارخيي من خالل املنهج التارخيي وإبراز تطور االهتمام  املستدامة، املقاوالتية واملقاوالتية املستدامة،
باملقاوالتية يف اجلزائر ومكانتها يف خمتلف التوجهات التنموية لالقتصاد اجلزائري. إضافة إىل املنهج التحليلي من 

ائيات املتحصل عليها من أجل حتليل املعطيات وتبيان العالقة بني خمتلف املتغريات، وكذا حتليل البيانات واالحص
املديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، اليت تغطي سنوات نشاطها، واستخالص النتائج اليت من 

 خالهلا تربز مدى مسايمة الوكالة يف التوجيه املستدام للمبادرات املقاوالتية الشابة.
 

 الدراسات السابقة: -7
ألحباث العلمية واألكادميية حول إشكالية دعم املبادرات املقاوالتية مت إجراء جمموعة من الدراسات وا

 ، ومن بني الدراسات اليت أُتيح االطالع عليها:وأساليب تطويرها
 Sustainability Entrepreneurship : Design بعنوانBradley D. Parrish (2007 ،) دراسة -

Principles, Processes and Paradigms. 
بربيطانيا، من فكرة أن  (Leedsالدراسة، وهي أطروحة دكتوراه يف الفلسفة جبامعة ليدس )تنطلق هذه 

املقاوالتية املستدامة هي عملية إنشاء مؤسسات جديدة تنمو انطالقا من مسايمتها يف رفاهية األفراد واحلفاظ على 
اوالت املستدامة الناجحة. إذ تطرقت النظم البيئية، وبالتايل ركزت هذه الدراسة على مبادئ وعمليات ومناذج املق

الدراسة يف اجلانب النظري إىل ماهية املقاوالتية املستدامة وتصميم املقاولة املستدامة، وجانب تطبيقي الكتشاف 
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تاريخ املؤسسات اليت اعتمدت االستدامة يف تصميمها الفريد، واملنتشرة يف أربع مناطق )أوروبا، أمريكا الشمالية، 
ا وآسيا( وتنشط يف أربع قطاعات )التسويق، التمويل، الضيافة، التدريب وجتارة اجلملة للتصدير مشال إفريقي

واالسترياد(. بتحليل البيانات والنتائج، حيث توصل الباحث إىل حتديد هوية املقاول الذي يؤثر على طبيعة وأداء 
آثار نشاطها على الطبيعة واجملتمع، وأن املؤسسات الناشئة، ويوجه تصميمها حنو حتقيق االستدامة والتقليل من 

 دمج هذه املبادئ يف هياكل املؤسسة يساهم يف احلفاظ على مسعتها وضمان بقاءها واستمرارها. 
تشرتك هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف موضوع املقاوالتية املستدامة اليت تعمل على توليد العديد من 

فتشكل األساس للتنمية املستدامة، وأن جناحها يؤدي إىل إحداث حتسن االبتكارات االجتماعية واالقتصادية 
تدرجيي يف نوعية احلياة، إال أهنا ختتلف عنها يف حماولتها دراسة واقع املقاوالتية يف اجلزائر وإبراز دور أجهزهتا يف 

 دعم املقاوالتية وتوجيهها حنو حتقيق التنمية املستدامة.
 (.2002 -2000دراسة واقع المقاوالتية في الجزائر وآفاقها ) بعنوان(، 2012نادية دباح ) دراسة -

، 3تضمنت هذه الدراسة، وهي مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال جبامعة اجلزائر 
إمكانية تنشيط عملية إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من خالل تنمية الروح املقاوالتية، وتثمني 
اخلربات املكتسبة لألفراد وذلك يف ضل اإلصالحات املطبقة من طرف الدولة يف جمال دعم وترقية املقاوالتية. وهو 
اإلطار الذي من خالله توصلت الباحثة إىل أن هناك تأثري كبري للعوامل الشخصية للمقاول مثل الرغبة يف اخلروج 

الرغبة يف حتقيق اجناز شخصي، حتمل املسؤولية، ونتائج  من حالة البطالة، حتقيق الكسب املادي، االستقاللية،
 املخاطرة، إال أن املقاول مازال يعاين من العديد من املشاكل اليت متثل عائقا من إنشاء مؤسسته.

يف حني تركز الدراسة احلالية على تعزيز دور منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر باعتبارها أداة 
امة برامج التنمية، من خالل التطرق إىل جهود السلطات العمومية يف بناء إطار قانوين ومؤسسايت فعالة الستد

 للنهوض هبذه املنظومة وتفعيل دورها يف حتقيق التنمية املستدامة.
 Impact des politiques d’aide à بعنوانFIRLAS Mohammed (2012 ،) دراسة -

l’entrepreneuriat sur l’émergence d’esprit d’entreprise chez les jeunes. 
اهتمت هذه الدراسة، وهي مذكرة ماجستري يف علوم التسيري، ختصص إدارة أعمال املؤسسات جبامعة 
مولود معمري بتيزي وزو، بقياس مدى فعالية أجهزة الدعم واملتابعة املهتمة باملقاوالتية، واملعتمدة من قبل الوزارة 

املقاوالتية لدى الشباب وإنشاء مؤسساهتم اخلاصة، من خالل التطرق يف جانبها النظري الوصية، يف دعم الروح 
إىل املفاهيم اخلاصة باملقاوالتية وروح املبادرة لدى الشباب، وكذا دور السياسات العامة يف تشجيع املقاوالتية، 

مؤسسة يف اجلزائر. وصوال إىل  لينتقل الباحث إىل تطور كل من املقاوالتية والسياسات العامة اخلاصة بإنشاء
اجلانب التطبيقي الذي من خالله توصل الباحث إىل أنه ال يوجد أي تأثري ذو داللة جلهاز دعم وتشغيل الشباب 
على الدافعية املقاوالية لدى الشباب، وأنه ميكن ظهور ومنو الروح املقاوالتية ضمن أي سياق أو وسط وأن 

 كن أن يصبح كذلك.الشباب ال يولد مقاوال وإمنا مي
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وعليه تتطرق الدراسة احلالية إىل تعزيز املقاوالتية املستدامة يف اجلزائر، وجهود الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
الشباب لرفع مستوى الوعي لدى املبادرين املقاولني، وتوجيه الشباب املبادر صاحب فكرة مشروع حنو إنشاء 

ض باالقتصاد اجلزائري خارج قطاع احملروقات ومواجهة حتديات مؤسسات مصغرة يف قطاعات تساهم يف النهو 
 التنمية املستدامة.

ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة ودورها في الحد  بعنوان(، 2013ياسر بن سالم المري ) دراسة -
 من البطالة في المملكة العربية السعودية.

إلدارية جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية احنصرت مشكلة الدراسة، وهي أطروحة دكتوراه يف العلوم ا
بالرياض، يف التعرف على دور املقاوالت الصغرية واملتوسطة يف احلد من البطالة يف اململكة العربية السعودية. من 
خالل املدخل املسحي لعينة من املقاولني الذين مت احتضاهنم من قبل حاضنات األعمال يف اململكة العربية 

توصل الباحث إىل أن السبل املهمة جدا للتغلب على املعوقات اليت حتد من دور املقاوالت الصغرية السعودية، 
واملتوسطة يف مواجهة البطالة هي زيادة الوعي بأيمية املقاوالتية، وإكساب املقاولني اخلربة الالزمة لتشغيل وإدارة 

 املتوسطة بالتمويل املايل الذي جيعلها تتطور. مشروعاهتم من قبل حاضنات األعمال، ودعم املشروعات الصغرية و 
تتمثل أوجه االختالف بني املقاوالت الصغرية واملتوسطة يف اململكة العربية السعــودية والدراسة احلالية يف 
اهتمام اجلزائر بدعم هذه املشروعات كوسيلة لتحقيق التنمية بدرجة أكرب، ومحاية األنظمة والتشريعات 

 آليات لدعمها ومساندهتا عند التعرض خلسائر. للمشروعات ووضع 
المقاولية واستراتيجية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  بعنوان(، 2014صندرة سايبي ) دراسة -

 دراسة مقارنة بين واليات قسنطينة، ميلة وجيجل.  -في الجزائر
، 7املؤسسات، جبامعة قسنطينة حبثت هذه الدراسة، وهي أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، ختصص تسيري 

يف حتديد العوامل املؤثرة على املقاولية وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر من خالل التطرق إىل اإلطار 
اخلاص باملقاولية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل عام، ومن مث الرتكيز على واقع املقاول وآليات تنمية 

واملتوسطة يف اجلزائر، كما ُخصص الفصل التطبيقي لدراسة الفوارق وحمددات املقاولية يف املؤسسات الصغرية 
واليات قسنطينة وميلة وجيجل. لتصل يف األخري إىل أن املقاولية موجودة يف اجلزائر ومنذ سنوات عديدة ترجع 

أخذ أشكاال خمتلفة من حيث جذورها إىل ما قبل االستعمار، وهي موجودة أيضا يف الوقت احلايل وبشكل كبري وت
منط املقاول، ومنط املؤسسات اليت مت إنشاؤها. أما عن اسرتاتيجية تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت أتبعت 
يف اجلزائر فهي كانت هادفة ومتنوعة وثرية، ولكن ثبت فيها نوع من القصور يف بعض الزوايا، األمر الذي حال 

 الكفاءة. دون الوصول إىل أقصى درجات
تشرتك هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف الرتكيز على موضوع املقاوالتية باعتبارها حتتل مكانة هامة يف 
االقتصاد اجلزائري، لتصبح أداة لتحقيق قيمة مضافة، حتسني النمو االقتصادي، حماربة البطالة وحمرك جديد 

ودراسة املقاول اجلزائري الذي يلعب دورا حموريا يف دعم عجلة لالقتصاد حنو حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر، 
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التنمية، فالسلوكيات والقرارات اليت يتخذها ستعود عليه أوال مث على منطقته واالقتصاد الوطين بالسلب أو 
عم اإلجياب. يف حني يتمثل اجلانب التطبيقي للدراسة احلالية يف الرتكيز على أحد أهم الوكاالت املتخصصة يف د

 املبادرات املقاوالتية وهل تساهم يف توجيهها حنو حتقيق التتمية املستدامة يف اجلزائر؟.
 -دراسة وتحليل سياسات دعم المقاوالتية في الجزائر، بعنوان (2015محمد قوجيل )دراسة  -

 .دراسة ميدانية
ت الصغرية واملتوسطة هتدف هذه الدراسة، وهي أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، ختصص تسيري املؤسسا

جبامعة قاصدي مرباح بورقلة، إىل حتليل مدى فعالية سياسات دعم املقاوالتية يف اجلزائر، وهذا بالتطرق إىل 
األسس واألدبيات النظرية للمقاوالتية، دور السياسات احلكومية يف دعم وتنمية املقاوالتية وصوال إىل قدرة 

امل الثقافية، االقتصادية والتشريعية وتفعيل أداء هيئات الدعم واملرافقة السياسات احلكومية على التحكم يف العو 
املقاوالتية للتمكن من توفري البيئة املالئمة لتحقيق الربوز املقاواليت. حيث أظهرت نتائج الدراسة أن سياسات 

ت الدعم واملرافقة يف أداء الدعم يف اجلزائر ال تؤثر بشكل فعال على الربوز املقاواليت، كذا عدم فعالية أداء هيئا
دورها املطلوب، وأن تطور دعم املقاوالتية يف اجلزائر جيب أن يركز على سياسة شاملة يشرتك فيها مجيع الفاعلني 
تقوم أساسا على تطوير الثقافة املقاوالتية من خالل خمتلف وسائل تعتمدها السياسة العمومية وعلى رأسها نظام 

 مث توفري بيئة أعمال شفافة ومشجعة على التوجه والنجاح املقاواليت.التعليم، ووسائل اإلعالم 
يف حني تتبىن الدراسة احلالية نظرة قواُمها أن مدى فعالية سياسة دعم املبادرات املقاوالتية تعكس جهود 

ن املشروعات الدولة يف توجيه املبادرات املقاوالتية احمللية النشطة حنو حتقيق تنمية مستدامة. حيث ميّكن الحتضا
الصغرية، وتوفري الظروف واملنظومات املؤسسية املناسبة هلا، من إحداث نقلة نوعية يف إنتاج منتجات جديدة يف 
الطاقة البديلة، والصحة العامة والتعليم، وبالتايل اخلروج من أزمة استهالك التكنولوجيا إىل ابتكارها حمليا، من 

، وهو ما سيتم التحقق منه بإسقاط هذه النظرة على جهاز الوكالة الوطنية خالل تعزيز التصنيع الشامل واملستدام
لدعم تشغيل الشباب باعتبارها واحدة من أهم أجهزة الدعم مقارنة مع الفئة العمرية اليت تتبناها وكذا االمتيازات 

 اليت متنحها.
 

 هيكل الدراسة: -8
 ، مت تقسيم الدراسة إىل أربع فصول: متاشيا مع احتياجات املوضوع

 

التنمية املستدامة واملفهوم الكالسيكي للمقاوالتية حيث تعنون املبحث األول  الفصل األولتضمن 
اإلطار املفاهيمي للتنمية املستدامة انطالقا من ماهية التنمية املستدامة، مبادئ التنمية املستدامة وخصائصها، ب

املستدامة، أبعادها، مؤشرات قياسها ومصادر متويلها، أما املبحث الثاين بعنوان مدارس الفكر اسرتاتيجيات التنمية 
(، املقاول 7991 -7711املقاواليت فاشتمل على التطور األول للفكر املقاواليت، املقاول يف العصر االقتصادي )

( وصوال إىل 7911)انطالقا من  ( واملقاول يف عصر إدارة األعمال7911 -7991يف عصر العلوم االجتماعية )
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املبحث الثالث بعنوان املفهوم الكالسيكي للمقاوالتية الذي من خالله مت التطرق إىل كل من املقاول، املقاوالتية، 
 أنواعها والعوامل املؤثرة يف منوها.

 

األول حتت عنوان املقاوالتية واشكالية االستدامة ويشتمل على ثالث مباحث، املبحث  الفصل الثاني
املبادرات املقاوالتية الصديقة للبيئية، املبادرات تناول توجه مفهوم املقاوالتية حنو حتقيق اإلستدامة انطالقا من 

، املبحث الثاين بعنوان أبعاد املقاوالتية املستدامة ومؤشراهتا املقاوالتية املسئولة اجتماعيا وماهية املقاوالتية املستدامة
التية املستدامة وأهدافها، أبعاد املقاوالتية املستدامة ومؤشراهتا. أما املبحث الثالث فحمل واشتمل على حدود املقاو 

عنوان املشاريع املستدامة كأساس املقاوالتية املستدامة، مت من خالله التطرق إىل ماهية املشروعات الصغرية، الدور 
 اوالتية.التنموي املستدام للمشروعات الصغرية ودراسة جدوى املشاريع املق

 

املعنون باالقتــصاد اجلــزائري بيــن واقــع املقـاوالتيــة وحتـدي االستدامة انطالقا من  الفصل الثالثاحتوى 
املبحث األول: املسرية التنموية يف اجلزائر وما حيتويه انطالقا من احملاوالت التنموية األوىل يف اجلزائر، الربامج 

مية املستدامة يف الربامج التنموية يف اجلزائر، املبحث الثاين بعنوان الواقع املقاواليت والتن 7999التنموية انطالقا من 
يف اجلزائر انطالقا من بروز املقاول اجلزائري خالل التوجهات التنموية لالقتصاد اجلزائري، املقاول اجلزائري 

ت قياسها،  وصوال إىل املبحث الثالث وخصوصيات املشاريع املقاوالتية واستدامة املقاوالتية يف اجلزائر ومؤشرا
املعنون باملنظومة القانونية واملؤسساتية لدعم املبادرات املقاوالتية يف اجلزائر وما حيتويه من املنظومة القانونية لدعم 
املبادرات املقاوالتية يف اجلزائر، برامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة وأخريا املنظومة املؤسساتية لدعم 

 املبادرات املقاوالتية اجلزائرية.
   

والذي ميثل اجلانب التطبيقي هلذه الدراسة حتت عنوان الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الفصل الرابع واألخير 
الشباب ودورها املستدام يف توجيه املبادرات املقاوالتية، وذلك انطالقا من املبحث األول املعنون باإلطار العام 

الشباب وما احتواه من الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب وشروط االستفادة منه، إنشاء الوكالة لدعم تشغيل 
الوطنية لدعم تشغيل الشباب وحتديد قانوهنا األساسي واإلعانات واالمتيازات املمنوحة يف إطار جهاز الوكالة. 

أرقام حمققة، مت التطرق فيه إىل حصيلة  -لةاملبحث الثاين بعنوان دعم املبادرات املقاوالتية يف إطار جهاز الوكا
املشاريع املمولة يف إطار دعم الوكالة، توزيع عدد املشاريع املمولة يف إطار دعم الوكالة حسب قطاع النشاط 
وتوزيعها حسب اجلنس واملنطقة. وآخر مبحث يف الفصل تضمن جهود الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

والتية حنو حتقيق االستدامة، انطالقا من تدابري وإجراءات لتحفيز املبادرات املقاوالتية لتشجيع املبادرات املقا
 ومرافقتها، ترقية الفكر املقاواليت يف الوسط اجلامعي وتطويره واتفاقيات دعم وتوجيه املبادرات املقاوالتية.
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 تمهيد:
 

مر مفهوم التنمية بعدة مراحل تعكس كل منها ظروف الدول النامية ومراحل منوها من حيث طبيعة 
يعود السياسية واالجتماعية من ناحية وطبيعة عالقاهتا باألنظمة الدولية من ناحية أخرى. و هياكلها االقتصادية 

التصريح باحلاجة إىل التوازن يف عالقة اإلنسان بالبيئة إىل مستهل السبعينات من القرن املنصرم، حيث شهد العامل 
النامي توجها متزايدا ومكثفا حنو التصنيع، مع بقاء الدول النامية املصدر األكرب للمواد اخلام، وذلك ملقابلة 

مع بداية م األمر الذي مثل استنزافا أكثر من مزدوج ملوارد البيئة. معدالت متزايدة لالستهالك يف العامل املتقد
ألسباب داخلية وخارجية مما أدى إىل وذلك شهدت الدول النامية تدهورا يف مستوى الدخل احلقيقي  ،الثمانينات

نتيجة ارجية. بالتزاماهتا اخل حىت تفية جلوئها لالقرتاض اخلارجي ومن مث إىل استنزاف الكثري من مواردها الطبيعي
 التنمية املستدامة. معامل حددتوأخرى  بشريةشكل أبعاد بيئية و تمبفهوم التنمية يف  هتماماالانعكس لذلك 

 

شرتك مع اسرتاتيجية االحتياجات األساسية تثل ااالستدامةا التحوالت احلديثة يف التفكري التنموي حيث مت
يتحقق هذا املنهج، خاصة يف دول العامل الثالث، إال إذا   ال ميكن أنفيف الرتكيز على حتسني ظروف املعيشة. 

من ناحية أوىل سياسات حملية وإجراءات هذا يتطلب  .كانت االسرتاتيجيات اليت تتم صياغتها وتنفيذها مستدامة
يل رشد بيئيا، أي اليت حتقق املكاسب املثلى على كل من املدى القصري والطو ُــ وحوافز تشجع السلوك االقتصادي امل

من ناحية أخرى املشاريع التنموية املالئمة بيئيا  انطالقا من ما ميتلكه العامل من املوارد الطبيعية القابلة للتجديد،
وإمنا  وحسب حتقيق هذا اهلدف على احلاجة للمعرفة احملليةم االجتماعية واملؤسساتية. ال يقتصر واملتوافقة مع القي

ن التنمية املستدامة هتدف يف الواقع إىل تغيري سلوك إفوعليه  ،ية التنميةلمستفيدين يف عمللكاملة الشاركة امل
املؤسسات و  ألموال اخلاصة يف خمتلف املنظماتأصحاب او  املقاولنيو املتعاملني االقتصاديني و املقررين السياسيني 

 وحكومات. دوالأو سواء كانت سياسة عامة أو خاصة، 
 

كمبحث أول،   اإلطار المفاهيمي للتنمية المستدامة انطالقا منوهذا ما سيتم تبيانه يف هذا الفصل 
 .الكالسيكي للمقاوالتية المفهومبا املعنون كمبحث ثاين وصوال إىل املبحث الثالث  الفكر المقاوالتي مدارس

 
 
 
 
 
 
 



 التنمية المستدامة والمفهوم التقـليدي للمقـاوالتية                                                                     الفصل األول: 
 

3 

 

 المبحث األول: اإلطار المفاهيمي للتنمية المستدامة
 

املوارد، يف حني تركز النظرية البيئية على تشغيل  توزيعاالقتصادية و تركز النظرية االقتصادية على الكفاءة 
النظم البيئية واحملافظة على التكامل البيئي، أما نظرية العدالة واملواقف األخالقية اليت حتيط هبا فرتكز على العواقب 

التنمية املستدامة تغريا يف حمتوى النمو تتطلب  القا من النظريات الثالث،انطوعليه و التوزيعية لبدائل السياسات. 
حتقيق هذه التغريات يف مجيع الدول   يستوجبحبيث يصبح أقل مادية واستخداما للطاقة وأكثر عدالة يف تأثريه. 

رجة احلساسية لألزمات حملافظة على رأس املال البيئي وحتسني توزيع الدخل وختفيض داكجزء من إجراءات 
كيز على مصطلح التنمية املستدامة يف هذا املبحث سيتم التطرق إىل ماهية التنمية من خالل الرت  .االقتصادية
مؤشرات قياس و أبعاد ثالث نقطة واسرتاتيجياهتا و  التنمية املستدامة صخصائو مبادئ  ،أوىل كنقطةاملستدامة  

 ومصادر متويلها. التنمية املستدامة
 

 ماهية التنمية المستدامة: -1-1
راهنت و الية املقتصادية و االوانب اجلجاء مفهوم التنمية املستدامة كبديل ملفاهيم تنموية سابقة ركزت على 

، متجاهلة الدور الذي تلعبه البيئة كوسط تنفذ فيه هذه السياسات، مما أدى إىل عليها لرفع رفاهية اإلنسان
نتيجة هلذا، أصبحت التنمية ورفاهية.  حققه اإلنسان من تقدم االصطدام بنتائج انعكست سلبا على كل ما

 حتقيق العدالة يف توزيع مكاسب التنمية والثروات بني األجيال املختلفة.مة مطلبا أساسيا حلماية البيئة و املستدا
 المحطات األساسية لتطور مفهوم التنمية المستدامة: -1-1-1

  هناك إمجاع بني الباحثني يف ، إال أنه ةاآلراء واألفكار حول نشأة وتطور مفهوم التنمية املستدام تعددت
 املوضوع على أن املراحل اليت تطورت فيها التنمية املستدامة هي كاآليت:

،  7997أفريل  ،روما ناديس يتأسبالبداية  كانت :1272ظهــور مفهوم النمو الصفري سنة  -أ
جمموعة خرباء ومفكرين يف جماالت االقتصاد  من تتكونحيث ، كمؤسسة عاملية غري حكومية ذات مكانة مرموقة

بار مسؤويل دول عديدة ورؤساء سابقني من كإىل جانب  و ومخسني دولة  الثننيرجال أعمال  ،االجتماععلم و 
القارات اخلمس، جيمعهم اعتقاد ثابت بأن مستقبل البشرية لن يبقى ثابتا وأن كل فرد بإمكانه املسايمة يف حتسني 

األمناط إىل أن  أشاروهو النموذج الذي ا، حدود النمو، دراسة بعنوان ا7917سنة  ،الناديقدم  1.اجملتمعات
 ،تدين انتاج الغذاء وتلوث البيئة ونضوب املوارد مع املتفاقممنو السكان و آنذاك السائدة  اإلنتاجية واالستهالكية

  2.نقرن من الزمعل معدالت النمو تصل إىل هنايتها خالل جيميكن أن 
 وانـــــــــــــــــــبعن 7919و، بتقرير ثان سنة ــولوجية للنمــدود اإليكـي باحلـال الوعـة يف جمـهمهذه اخلطـوة امل ـتتبعأُ 

                                                           
1 - Michel PUECH, Le développement durable : un avenir à faire soi-même, éditions Le Pommier, Paris, 

France, 2010, p 15. 
 .77، ص 7172دار اخللدون للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، أساسيات التنمية المستدامة، كمال ديب - 2



 التنمية المستدامة والمفهوم التقـليدي للمقـاوالتية                                                                     الفصل األول: 
 

4 

 

  1مقاال منشورا مسيت تقرير نادي روما. 71سلسلة من حوايل  إضافة إىلا، الخروج من عصر التبذير: غداا
 حاولت، إال أهنا كانت النواة لظهور نظرية أخرى املرحلةعلى الرغم من االنتقادات اليت وجهت هلذه 

 ، وعرفت باسم نظرية التنمية املستدامة أو املتواصلة.لتنمية االقتصادية ومحاية البيئةالتوفيق بني مطلب ا
يعترب مؤمتر احلكومات حول البيئة اإلنسانية الذي  :1272قمة األمم المتحدة حول البيئة سنة  -ب

، بداية االهتمام الدويل هبذا املوضوع قبل أن يظهر كمفهوم 7917سنة )السويد( انعقد يف مدينة ستوكهومل 
 اسية اليت ينبغي أن حتكم السياسةيف إعالن ستوكهومل للمبادئ البيئية األس عنه وثيقتان متثلتا صدرت .اصطالحي

 رغم كأول وكالة بيئية دولية.  (UNEP)مفصلة، فضال عن إنشاء برنامج األمم املتحدة البيئي وخطة عمل 
دت انتكاسة غري مات خالل العقد الذي أعقب املؤمتر، إال أن قضية البيئة شهغالبية احلكو ل البطيئة ستجابةاال

 2 هتا االقتصادية.اجتاهل الدول األكثر تقدما النتائج البيئية السلبية لعملي تزامنت مع ،7919متوقعة سنة 
ما يعرف حاليا بالوكالة  عن دراصال ،بروتالند أشار تقرير :1287تقرير مستقبلنا المشترك سنة  -جـ

تنمية املوارد البيئية واحلاجات املشروعة  ضرورة مراعاةإىل  ،7973 املتشكلة سنة (WCED) للتنمية والبيئةالعاملية 
للناس يف حاضرهم، دون اإلخالل بقدرة النظم البيئية على العطاء املوصول لتلبية حاجات األجيال القادمة من 

على الصعيد  هنا أصبح مفهوم االتنمية املستدامة أو املتواصلةا مفهوما حموريا للتفكري املستقبلياألبناء واألحفاد. 
والسياسات اليت هتدد استمرار بقاء  الشعوب مسؤولية اخلراب البيئيتتحمل احلكومات و  ، من خاللهالعاملي

الركائز الثالثة اليت تبىن عليها التنمية املستدامة واليت مشلت  أكد على ما جيب ذكره كذلك أن التقرير 3اإلنسان.
 احلفاظ على البيئة يف إطار حكم راشد. ، العدالة االجتماعية و ةالفعالية االقتصادي

دى ما وصلت إليه األمور من سوء منذ سنة ملانطالقا من اإلدراك العاملي : 1222قمة األرض سنة  -ـد
دي  يف ريواملنعقد  ،ابقمة األرضرف ا(، الذي عُ UNCEDلبيئة والتنمية )ل األمم املتحدة مؤمتر، ساهم 7913

إثارة اهتمام الرأي و  البيئةو التنمية حجر األساس لرؤية عاملية جديدة عن يف وضع  ،7997انريو )الربازيل( سنة ج
ممهدة الطريق أمام  ،العاملي بالعالقة املتبادلة بني األبعاد البيئية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية للتنمية

ألزمت قمة ريو الدول والشعوب بتطوير حيث مفهوم التنمية املستدامة الخرتاق اخلطاب االقتصادي والسياسي. 
انعكست خطوطه العريضة بشكل واضح يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية فقانون دويل يف جمال التنمية املستدامة، 

حول التغري املناخي واتفاقية التنوع البيئي اللتان متثالن أدوات قانونية دولية ملعاجلة املسائل االقتصادية والبيئية 
  :ةاآلتي احملاور ،رئيس دولة 771والذي ضم سبعة دول و ،انبثق عن هذا املؤمتر 4أسلوب متكامل.ب

                                                           
 ملزيد من االطالع أنظر: - 1

- Donella H. Meadows and al., The limits to growth- report for the club of rome’s project on the 

predicament of making, Universe Books, New York, 1972. 
 .22، 11كمال ديب، مرجع سبق ذكره، ص ص   - 2
 ملزيد من االطالع أنظر:  - 3
 .7917، ترمجة حممد كامل عارف وحسني حجاج، عامل املعرفة، الكويت، مستقبلنا المشتركاللجنة العاملية للبيئة والتنمية،  -  

 .19، 14، ص ص 2212، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، مصر، بين الواقع ومقتضيات التطور -التنمية المستدامة وإدارة البيئةبومدين طامشة،  - 4
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سعة وعشرون مبدأ كلها تتمحور حول اعتماد اإلنسان كمركز تت بءجا تقرير ريو ديجانيرو: -
 لالهتمام يف مجيع السياسات االقتصادية واالجتماعية؛

مج عمل يهدف إىل وهي برنا :القرن احلادي والعشرين()أجندة  21المصادقة على توصية مذكرة  -
االجتماعيني يف حتقيق على أرض الواقع تعاملني االقتصاديني و املمساعدة احلكومات، املنظمات، 

وجوب خلق شراكة عاملية و طريقة تنمية جديدة ترتكز على محاية البيئة وحماربة الفروقات االجتماعية، 
إىل أربعة أجزاء رئيسية حتتوي على  سم الربنامج. قُ املوارد املالية اجلديدةوتنظيم من أجل تنمية مستدامة 

أربعني فصال يتضمن كل منها بيانا باألهداف املنشودة يف جمال حمدد، وقائمة االسرتاتيجيات 
يتضمن اجلزء األول من اجلدول األبعاد فواألنشطة الواجب اتباعها لتحقيق هذه األهداف املرجوة. 

وارد واالقتصادية للتنمية املستدامة، فيما يستعرض اجلزء الثاين موضوع احلفاظ على امل االجتماعية
ناقش اجلزء الثالث دعم دور الفئات الرئيسية، ويتناول اجلزء الرابع بينما وإدارهتا يف خدمة التنمية، 

  1 .ملطلوبة للتنفيذاالوسائل واألساليب 

مت  ،7991تلت قمة األرض انعقاد مؤمتر يف مدينة كيوتو )اليابان( سنة : 1227مؤتمر كيوتو سنة  -هـ
اليت تستهدف مساعدة الدول النامية يف  ،آلية التنمية النظيفة املستويات احملددة لالنبعاثات وتعزيز الرتكيز فيه على

املتقدمة يف استيفاء التزاماهتا جتاه الربوتوكول من ناحية أخرى، وذلك  لتنمية املستدامة من ناحية، والدولتدشني ا
 جيري تنفيذها يف الدول النامية بواسطة استثمارات من دول املرفق األول.واليت خفض االنبعاثات ريع يف إطار مشا

ا واضحا يف فإن هناك قصور  ،يف حني تبدو مالمح طلب دول املرفق األول على استغالل هذه اآللية اجيابية
ضمانات أن يصاحب تدشني مثل هذه املشاريع مسايمة يف التنمية املستدامة يف الدول املضيفة، األمر الذي ميثل 

ال يعود القصور املشار إليه فقط إىل غياب اللوائح اليت حتاصر إذ تضاربا واضحا يف األهداف املنصوص عليها. 
صب القصور على اجلانب القانوين فقط، بل يتجاوزه إىل عدم مفهوم التنمية املستدامة ومكوناته، كما ال ين

تنافسية املشروعات اليت توفر أكرب قدر من مزايا التنمية املستدامة، وذلك مقابل مشاريع أخرى توفر قدرا أقل من 
 2 هذه املزايا وجتتذب أغلب الطلب نتيجة قدرهتا اهلائلة على اخلفض.

يف نيويورك، سبتمرب األمني العام لألمم املتحدة  إىل عقد القمة دعا: 2000إعالن األلفية سنة  -و
ف األلفية اإلمنائية الثمانية، حتمل فيه احلضور الذي تشكل من ا، صدر عنها إعالن األلفية املتضمن أهد7111

دولة عضو، مسؤولياهتم خبصوص دعم مبادئ الكرامة اإلنسانية  779رئيس دولة وحكومة وما جمموعه  791
 ساواة واإلنصاف على الصعيد العاملي. وامل

                                                           
 ملزيد من االطالع أنظر: - 1

 -  United Nations Sustainable Dvelopemant, AGANDA 21, United Nations Conference on Environment and 

Developmant, Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. 
التنمية والسياسات االقتصادية، اجمللد  ، جملةإشكالية التنمية المستدامة في بروتوكول كيوتو: استعراض لمحتوى آلية التنمية النظيفةحممد السبيعي،  - 2

 .9، ص 7111 جويليةالتاسع، العدد الثاين، املعهد العريب للتخطيط، الكويت، 
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تعميم التعليم االبتدائي وتعزيز املساواة بني اجلنسني، متثلت أهم أهداف القمة يف القضاء على الفقر، 
رتاتيجية مستقرة ختفيض معدل وفيات األطفال وحتسني الصحة، كفالة االستدامة البيئية وإقامة شراكة عاملية كاس

هذه األهداف مبثابة  .غري العادلة خاصة يف حاجة الدول النامية إىل االنضمام إىل العوملةلتغيري مالمح التنمية 
 1ما بينها يف هذه املسألة.البلدان تتفاضل فيحتديات وعوائق حتد من قدرهتا على التقدم وإن كانت بعض 

مبدينة جوهانسبورغ جبنوب مت عقد هذه القمة  :2002لتنمية المستدامة سنة القمة العالمية حول ا -ز
ألف مشارك من زعماء  77دولة على مدى أسبوعني حبضور حنو  797 مجعت ممثلي ،7117إفريقيا سبتمرب 

حيث  ،كان للجوانب السياسية نصيب من هذه القمةدول، مسؤولني ومنظمات غري حكومية ورجال أعمال.  
السياسي لصاحل التنمية املستدامة وكذلك توطيد الشراكة متت مطالبة الدول األعضاء جتديد متسكهم بالتزامهم 

ربنامج عمل حول مواضيع الفقر، االستهالك واملوارد الطبيعية، العوملة واحرتام بأقرت القمة ف. بني الشمال واجلنوب
ية والتنوع حقوق اإلنسان، أما املواضيع ذات األولوية فكانت كل ما تعلق باملياه والطاقة، الصحة واإلنتاجية الفالح

 2البيولوجي.
فشل القمة اليت تضمنت سوى حلوال وسطية ترتكز  واأكدغري أن خرباء البيئة واملنظمات غري احلكومية 

كذا حتقيق املصاحل خاصة التجارية للدول الغنية على حساب و على تقدمي الدعم املعنوي فقط لعديد من القضايا، 
 رشيدة يف استغالل املوارد الطبيعية لضمان البقاء، وبالتايل تراجع الفقرية منها اليت بدورها تنتهج سياسات غري

 الرتكيز على اعتبارات التنمية املستدامة، محاية البيئة وتشجيع الطاقة املتجددة.
واليت ضمت آالف املشاركني من حكومات، منظمات غري حكومية : 2012سنة  20قمة ريو + -حـ

، سعيا إىل إعطاء دفعة قوية صوب التنمية 7177ريو هناية جوان  وقطاع خاص وغريها من أصحاب الشأن يف
ارتكزت املناقشات الرمسية على االقتصاد األخضر يف سياق التنمية املستدامة والقضاء على الفقر حيث املستدامة. 

واإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة، كما مت التطرق إىل التحديات املتعلقة باملدن والطاقة واملياه، الغذاء والنظم 
 3تعرتض الدول لتحقيق تنميتها املستدامة.واقعية للمشاكل اليت اإليكولوجية والسعي إلجياد حلول حقيقية 

دث تغيريا جوهريا، بل جاءت لتؤكد من جديد على األهداف اليت أن حتُ  71مل يكن متوقعا من قمة ريو +
، واليت توجت باتفاق ختامي حتت عنوان ااملستقبل الذي نريدها والذي يشدد على 7997نص عليها مؤمتر قمة 

 ، تعزيز التعاون الدويل وحتقيق االستقرار االقتصادي.املستدامةالتنمية ضرورة حتقيق 
 تعريف التنمية المستدامة: -1-1-2

الوارد يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية املعنون  Sustainable Developmentيعود أصل مصطلح 
النظم الديناميكية اليت  ، للتعبري عن تشكل وتطورEcology اإىل علم اإليكولوجي 7971مبستقبلنا املشرتك لسنة 

                                                           
 .22، 22، ص ص 2212، شركة دار األكادميون للنشر والتوزيع، عمان، األردن، التنمية المستدامةمصطفى يوسف كايف،  - 1

 .42، 41كمال ديب، مرجع سبق ذكره، ص ص   - 2
 .42، 49املرجع نفسه، ص ص  - 3
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يف املفهوم التنموي للتعبري عن طبيعة استخدم املصطلح حيث  .ها وعناصرهاصتكون عرضة إىل تغريات يف خصائ
باعتبار أن العلمني مشتقان من األصل  Ecologyوالعلم االيكولوجي  Economyالعالقة بني علم االقتصاد 

عربية البيت أو املنزل، واملعىن العام لغة الالذي يعين بال Eco إيكو ، إذ يبدأ كل منهما باجلذرهنفس اإلغريقي
  1إدارة مكونات البيت. Economyفيعين دراسة مكونات البيت يف حني يعين مصطلح  Ecologyملصطلح 

لتشمل  Sustainable Developmentتعددت املفردات املتداولة لتعريب مصطلح أما يف اللغة العربية فقد 
لتنمية املستدامة أو املستدمية، إىل أن استقر التعريب أخريا على مصطلح وا التنمية القابلة لإلدامة املتواصلة،مية التن

مفهومها حمال للعديد من  تعددت تعاريفها إىل احلد الذي جعل ،املستدمية. مع ذلك التنمية املستدامة أو
بل العديد من الباحثني واملؤسسات العلمية، ومن بني وعليه مت تعريف مصطلح التنمية املستدامة من قاالنتقادات، 

 هذه التعريفات:
تعريفا للتنمية  ،WCEDاملنبثق عن اللجنة العاملية للبيئة والتنمية ، تقرير برونتالند، أورد 7971سنة 

املستدامة على أهنا تتمثل يف: اتلبية احتياجات األجيال احلالية دون هتديد )أو املساومة على( اإلمكانيات املتاحة 
يقوم هذا التعريف على املبدأ القائل أنه ال جيوز . 2لألجيال املقبلة )أو قدرة هذه األجيال على تلبية احتياجاهتا(ا

بل، مشكال دعامتني أساسيتني يما احلاجات اإلنسانية مقابل القيود اليت تفرضها للحاضر أن يستهلك املستق
 . التقنية والتنظيم االجتماعي على قدرة البيئة على االستجابة حلاجة احلاضر واملستقبل

، على أهنا اإدارة ومحاية املوارد الطبيعية 7979التنمية املستدامة، والذي مت تبنيه عام  FAOعرف الفاو ت
وتوجيه التغري التقين واملؤسسي بطريقة تضمن حتقيق واستمرار إرضاء احلاجات البشرية لألجيال احلالية واملستقبلية. 

وتتسم بأهنا  ،املياه واملصادر الوراثية النباتية واحليوانية وال تضر بالبيئةك التنمية املستدامة حتمي األرض، إن تل
 . 3لناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية االجتماعيةامالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من ا

يف تقريره العاملي  PNUDللتنمية برنامج األمم  اعرفه حيث، 7997تطور مفهوم التنمية املستدامة سنة 
عملية يتم من خالهلا صياغة السياسات االقتصادية والضريبية والتجارية، الطاقوية هنا ابشأن التنمية البشرية بأ

 . 4اية والصناعية كلها بقصد إقامة تنمية تكون اقتصاديا واجتماعيا وايكولوجيا مستدامةوالزراع
على تعريف للتنمية املستدامة يف املبدأ الثالث الذي أقره مؤمتر البيئة  األرض قمةاتفقت دول العامل يف 

والتنمية على أهنا اضرورة إجناز احلق يف التنمية حبيث تتحقق على حنو متساو احلاجات التنموية والبيئية ألجيال 
 . 5احلاضر واملستقبلا

                                                           
االستثمار األجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة في بعض الدول اإلسالمية: استخدام طريقة تحويالت جونسون عدنان داود حممد العذاري،  - 1

 .33، ص 7171 عمان، األردن، نشر والتوزيع،، دار غيداء لل7ط ، 2010 -1221لتنقية البيانات وتقديرها لدولتي تركيا والباكستان للمدة 
 .23مرجع سبق ذكره، ص ، التنمية المستدامة، مصطفى يوسف كايف - 2
 .29، ص 7113، املركز الوطين للسياسات الزراعية، دمشق، االقتصاد البيئي والتنمية المستدامةدوناتو رومانو،  - 3
 .29مرجع سبق ذكره، ص ، التنمية المستدامة، مصطفى يوسف كايف - 4
 .39، مرجع سبق ذكره، ص عدنان داود حممد العذاري - 5
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، حصر عشر تعريفات واسعة 7997الذي نشر سنة  معهد الموارد العالميةتضمن التقرير الصادر عن 
  1التداول للتنمية املستدامة، وقد قسم التقرير هذه التعريفات إىل أربع جمموعات:

واملوارد أما بالنسبة  ء خفض يف استهالك الطاقةاقتصاديا تعين التنمية املستدامة للدول املتقدمة إجرا -
 احلد من الفقر؛ املتخلفة فهي تعين توظيف املوارد من أجل رفع مستوى املعيشة و 

على الصعيد االجتماعي واالنساين فإهنا تعين السعي من أجل استقرار النمو السكاين ورفع مستوى  -
 اخلدمات الصحية والتعليمية خاصة يف الريف؛

 على الصعيد البيئي فهي تعين محاية املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل لألراضي الزراعية واملوارد املائية؛ -
عىن بنقل اجملتمع إىل عصر الصناعات النظيفة اليت الصعيد التكنولوجي فالتنمية املستدامة تُ على  -

 تستخدم تكنولوجيا منظفة للبيئة. 

كما يعرف البنك الدويل التنمية املستدامة بأهنا اتلك العملية اليت هتتم بتحقيق التكافؤ املتصل الذي 
يتضمن  ، حيثملال الشاملالقادمة، وذلك بضمان ثبات رأس ايضمن إتاحة الفرص التنموية احلالية لألجيال 

رأس مال صناعي )معدات، طرق إىل غري ذلك( وبشري )معرفة ومهارات( واجتماعي )عالقات ومؤسسات( 
ستدامة، على ملفهوم التنمية امل OCDEتطرقت منظمة التعاون والتنمية الألوروبية  .2ا )غابات ومرجانيات( وبيئي

 3متحدة انطالقا من:  ةثالث أبعاد أنه يشتمل على
 تأثري النشاط االقتصادي على البيئة واخلدمات اليت تقدمها البيئة لالقتصاد؛ -
 اخلدمات اليت تقدمها البيئة للمجتمع والتأثريات النامجة من املتغريات االجتماعية على البيئة؛ -
 من املتغريات االجتماعية على االقتصاد.تأثري النشاط االقتصادي على اجملتمع والتأثريات النامجة  -

ينطلق ال تتم مبعزل عن الضوابط الدينية واألخالقية. عملية  المنظور اإلسالميتعترب التنمية املستدامة يف 
اإلسالم يف مضمونه للتنمية املستدامة من مفهومه االعتقادي األساسي للعمارة واإلستخالف، لتتمثل يف عمارة 

ألرض وإصالحها مبا ال خيل بالتوازن الذي وضعه اخلالق، وعدم هدر العناصر الضرورية للحفاظ على لاإلنسان 
 . لالستدامةسالمة البيئة إىل جانب التأكيد على عدالة توزيع املوارد، واحلد من أمناط اإلنتاج واالستهالك املنايف 

نتفاع مبواردها دون حق ملكيتها، يؤكد هذا املنظور على أن اإلنسان مستخلف يف األرض، له حق اال
، على أن يراعي يف عملية التنمية االستجابة حلاجات احلاضر دون إهدار  تنميتها بأحكام الشريعة والسنةويلتزم يف

 4حق األجيال الالحقة، ووصوال إىل االرتقاء باجلوانب الكمية والنوعية لإلنسان.

                                                           
 .711مرجع سبق ذكره، ص ، بومدين طامشة - 1

 .739، ص املرجع نفسه - 2

 .27مرجع سبق ذكره، ص ، التنمية المستدامةمصطفى يوسف كايف،  - 3

، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حول مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، كلية التنمية المستدامة في المنهج اإلسالميصليحة عشي،  - 4
 .799ص ، 7177ديسمرب  19و 13، جامعة قاملة، يومي 7992ماي  17العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة 
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تعريف بسيط للتنمية املستدامة، باعتبارها أحد ضروب  اط املذكورة أعاله، ميكن اقرتاحقانطالقا من الن
ر تستدعي مراعاة البعد النمو االقتصادي، إال أن صفة االستدامة مبعىن االستقرا مستهدفةالتنمية االقتصادية 

، كما أن االستدامة مبعىن االستمرارية بغرض التصدير لألجيال املقبلة تستوجب االستفادة من املوارد االجتماعي
الطبيعية بالقدر الذي ال يهددها بالعطب أو يعرضها للنضوب، األمر الذي ميكن أن يقود إىل تعطيل عملية 

 التنمية برمتها أو إعادهتا إىل الوراء.
يبدو أن اجلانب االقتصادي يتعلق بضرب جديد  التعريف،هذا  إطاردور التنمية املستدامة، يف  وبتحديد

ستدل على اجلانب لبية حاجات األفراد، أي زيادة اإلنتاج مع تزايد السكان. يُ من ضروب التنمية اهلادفة إىل ت
االجتماعي من ضرورة مراعاة قيمة العدالة يف التوزيع، وإال فإن ذلك لن يفلح يف حل إشكال الفقر أو 

رد الطبيعية للوفاء االختالالت الراهنة يف تلبية احلاجات. ينصرف اجلانب البيئي يف املسألة إىل ضرورة استغالل املوا
 بتلك احلاجات، بالقدر الذي ال يهدد القدرة على تلبية احتياجات األجيال القادمة.

 مفهوم االستدامة: -1-1-3
مصطلح االستدامة  بالنسبة للنظم احليوية، حلقة الوصل بني التنمية والتنمية املستدامة. الستدامةتعترب ا

هي القدرة على حفظ فبالنسبة للبشر  أماتجة مع مرور الوقت، بيئي يصف كيف تبقى هذه النظم متنوعة ومن
العامل الطبيعي واالستخدام املسؤول  ظنوعية احلياة اليت يعيشها على املدى الطويل وهذا بدوره يعتمد على حف

  2بالتايل فإن االستدامة: 1.للموارد الطبيعية
 مناط استهالكية وإنتاجية مستدامة،بأ واستبداهلاتدعو إىل عدم استمرارية األمناط االستهالكية احلالية  -

 ؛فال جمال لتطبيق حقيقي ملفاهيم التنمية املستدامة ذلكدون و 
الوثيق بني التنمية البيئية، االقتصادية واالجتماعية وأنه ال ميكن إعداد أو و تؤكد على االرتباط املتبادل  -

 ملكونات معا؛تطبيق أية اسرتاتيجية أو سياسة مستدامة دون دمج هذه ا
من املنظور االقتصادي تعين االستدامة استمرارية وتعظيم الرفاهية االقتصادية ألطول فرتة ممكنة، أما  -

ت قياس هذه الرفاهة فيكون عادة مبعدالت الدخل واالستهالك ويتضمن ذلك الكثري من مقوما
 ؛ذلك إىل غري ، النقل، امللبساملسكنالرفاهية اإلنسانية مثل الدخل، الطعام، 

ل واخلدمات العامة فاالستدامة تعين االهتمام بتوفري فرص احلصول على العم أما يف بعدها االجتماعي -
 التعليم والعدالة؛أيمها الصحة، 

حقيق ما تأما من منظور بيئي، فإن االستدامة ترتبط مبفهوم رعاية البيئة أو االعتناء هبا ويكون ذلك ب -
 يسمى بالكفاءة البيئية. 

                                                           
 .144، ص 2219، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، 1ط ، راتيجيات األمم المتحدةالتنمية المستدامة في استهادي أمحد الفراجي،  - 1

، ص 7177، سطيف، 77، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد وظيفة التنمية المستدامة في المؤسسات االقتصادية الجزائريةعبد الرمحن العايب،  - 2
711. 



 التنمية المستدامة والمفهوم التقـليدي للمقـاوالتية                                                                     الفصل األول: 
 

12 

 

 

 مبادئ التنمية المستدامة، خصائصها واستراتيجياتها: -1-2
مبادئ وخصائص تعطي األولوية لألخالقيات اليت حتافظ على البيئة والتفكري  على تقوم التنمية املستدامة

تعتمد التنمية املستدامة اسرتاتيجيات جتسد الدعوة إىل  .دخله يف الطبيعةيف آثار تصرفات ونشاطات اإلنسان وت
مواصلة اجملهودات يف البحث وإجياد احللول للمشاكل البيئية اليت تعاين منها البشرية، بعبارة أخرى استعمال 
التكنولوجيا والعلم ملكافحة آثارها الذاتية الضارة والسيطرة على القدرات واإلمكانيات، اليت وضعت بني أيدي 

 اإلنسان للتحكم والسيطرة على تصرفاته وانعكاساهتا على الطبيعة.
 مبادئ التنمية المستدامة: -1-2-1

وتتمثل  ،تقوم التنمية املستدامة على جمموعة مبادئ تشكل الركائز اليت تستند إليها يف حتقيق اسرتاتيجياهتا
  1أهم هذه املبادئ يف:

حتقيق توازن على : تعمل التنمية املستدامة خطط التنمويةالاستخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ  -
 التوفيق بني مجيع جوانبها. و النظم الفرعية يفضي يف النهاية إىل ضمان توازن بيئة األرض 

اذ ميثاق يقر مبشاركة مجيع اجلهات ذات العالقة يف اخت نالتنمية املستدامة عبارة ع المشاركة الشعبية: -
أهنا تنمية هذا يعين  خصوصا يف جمال ختطيط التنمية ووضع السياسات وتنفيذها.قرارات مجاعية من خالل احلوار، 

 من أسفل يتطلب حتقيقها بشكل فعال توفري شكل مناسب من أشكال الالمركزية.
والذي مبوجبه جيب على الدول اختاذ التدابري الالزمة الستدراك تدهور البيئة، حىت يف  مبدأ االحتياط: -

 .حالة غياب اليقني العلمي القاطع حول اآلثار النامجة عن األنشطة املزمع القيام هبا ونتائجه على البيئة إذا ما وقع
ر البيئية مبا يف ذلك تقييم اآلثا ،يةوضع االعتبارات البيئية يف حسابات املخططات اإلمنائ مبدأ اإلدماج: -

يعطي أبعادا جديدة لقيمة املوارد واستخدامها على أساس حتليل التكلفة والفائدة  ،فيذهنتللمشروع قبل البدء يف 
 . وكيف ميكن احملافظة عليها، فضال عما سيعود عن ذلك من فوائد اقتصادية

للنشاطات امللوثة، يهدف إىل حتميل التكاليف رتبط باجلانب االقتصادي وامل :السالمة البيئية -
مع  ااالجتماعية للتلوث الذي حتدثه كرادع جيعل املؤسسات املتسببة له تتصرف بطريقة تنسجم فيها آثار نشاطاهت

 .التنمية املستدامة
 : وخصائصها التنمية المستدامةمتطلبات  -1-2-2

لتحقيق التنمية املستدامة و ( أنه 7971جاء يف تقرير اجمللس العاملي للبيئة والتنمية )مستقبلنا املشرتك 
 2:ةاآلتيالنظم بناء يتطلب السعي حنو 

 ؛يف اختاذ القرارللمواطنني ر مشاركة فعالة نظام سياسي يوف -

                                                           
 .21، 99ص  ذكره، ص، مرجع سبق كمال ديب - 1
 .93، 97املرجع نفسه، ص ص  - 2



 التنمية المستدامة والمفهوم التقـليدي للمقـاوالتية                                                                     الفصل األول: 
 

11 

 

 ؛الدوامفوائض واملعارف التقنية على ال ميكن من حتقيقنظام اقتصادي  -
 ؛احملتملةيقدم حلوال للتوترات يتوافق مع خطط التنمية وأساليب تنفيذها، و نظام اجتماعي  -
 ؛يلتزم بالبعد البيئي يف مشاريعهنظام إنتاجي  -
 نظام تكنولوجي ميكنه البحث إلجياد احللول اجلديدة واملبتكرة؛ -
 التجارة والتمويل؛ يعزز التعاون وتبادل اخلربات يف مشروع التنمية ويراعي استدامةنظام دويل  -
 ؛والعالج الذايتتصحيح الالقدرة على  ميلك مرننظام إداري  -
 . تعليمي يدرب على تأصيل البعد البيئي يف كل أنشطة احلياة عامة واالستدامة خاصةنظام  -

على ثالث حماور ألهداف التنمية يف ظل نظم إنتاجية  7997اشتمل إعالن األمم املتحدة سنة 
ضمان حتقيق مستوى مناسب ومتوازن من الغذاء، العمالة وزيادات النمو وخلق الدخل مستدامة، متثلت يف 

 1وصيانة املوارد الطبيعية ومحاية البيئة. انطالقا من حتليل أهدافها، تتمثل اخلصائص األساسية للتنمية املستدامة يف:
 توليد دخل مرتفع ميَكن من إحالل، جتديد وصيانة املوارد باستثمار جزء منه؛ االستمرارية: -
عن طريق تسعى التنمية املستدامة إىل الرقي بالفرد واجملتمع  نوعية حياة أفضل للسكان:العدالة و  -

 الرتكيز على اجلوانب النوعية للنمو وليس الكمية فقط وذلك بشكل عادل ومقبول ودميوقراطي؛
سواء املتجددة منها واليت ال جيب أن يتعدى استهالكها قدرهتا على  استخدام الموارد الطبيعية:تنظيم  -

 التجدد، وغري املتجددة اليت جيب أن يتم استهالك جزء من ناتج استخدامها لصاحل أجيال قادمة؛
من خالل إجياد نوع من التكامل يف  :واعتماد األسس واالعتبارات البيئية تحقيق التوازن البيئي -

، كذا أن توليد املخلفات ال عملية صنع القرار مبا يكفل احلفاظ على البيئة أثناء كل عملية تنموية
 .يتعدى قدرة استيعاب األرض

 :والفئات المساهمة في تفعيلها استراتيجيات التنمية المستدامة -1-2-3
  2 يف: تتمثل أهم اسرتاتيجيات التنمية املستدامة

الوصول للنمو االقتصادي النظيف، وذلك من خالل تقليل كثافة و  العمل على حتقيق النمو الرتاكمي -
 استخدام الطاقة وتشجيع اإلنتاج بعيدا عن التلوث؛

 التأكيد على حتقيق معدل منتظم لزيادة السكان؛ -
الشاملة واملواصفات العاملية العمل على إعادة توجيه العلوم والتكنولوجيا خلدمة اإلنتاج وفقا للجودة  -

 وكذلك إلطالة أعمار املوارد الطبيعية وختفيض استهالك الطاقة؛
                                                           

 .98، 92كمال ديب، مرجع سبق ذكره، ص ص   - 1

، مداخلة مقدمة يف امللتقى دراسة تحليلية بالتطبيق على جمهورية مصر العربية -معوقات التنمية المستدامة في دول العالم اإلسالميمسر خريي مرسي غامن،  - 2
، جامعة 7992ماي  17التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة  الدويل حول مقومات حتقيق

 .77، ص 7177ديسمرب  19و 13قاملة، يومي 
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 األخذ باملتغريات البيئية بعني االعتبار عند اختاذ القرارات االقتصادية.  -

 1ميكن حصر الفئات املسايمة يف تفعيل التنمية املستدامة يف:
الشعور باآلخرين من حوله وكذلك مبن سيأيت بعده، و سلوك  أمناط الريتغييتحمل الفرد مسؤولية  الفرد: -

 هذه التنمية؛ ءفطاملا حمور التنمية املستدامة هو الفرد واحتياجاته فإن الفرد أيضا هو األساس يف بنا
هي املعلم األول ملبادئ التنمية املستدامة من حيث صقل وزيادة الوعي واإلدراك للحرص ف سرة:األ -

 ؛خريناألعلى 
ال ييهيئ أج هنفسالوقت جمتمع متكامل تتحقق فيه املساواة والعدالة االجتماعية ويف  المجتمع: -

يقع على فرص على أن يتمتع اجليل القادم مبا متتعوا به يف بيئة سليمة. حيحتافظ على بيئتها وحميطها، و 
 ؛ االستثمارية لنمو اقتصادي مستدامعاتق اجملتمع دور هام يف خلق البيئة 

حيث أن السياسات االستثمارية والتنموية هلذا القطاع جيب أن تشتمل على اإلنتاج  القطاع الخاص: -
أن تكون ذات رسالة اجتماعية تدعم اجملتمعات احمللية بشكل  .النظيف وتقليل التلوث مبختلف أنواعه

والتأثري على  مادي ومعنوي جيعل منها بنية وركيزة من ركائز تطوير اجملتمعات والنهوض بأفرادها،
 االجتاهات البيئية من خالل ما يتخذ من قرارات بشأن االستثمار والتكنولوجيا؛

البيئي واالجتماعي عن اخلطط االقتصادية وال ينفصل عن العمل  فال يتم فصل اجلانب الحكومة: -
تنمية البيئي واالجتماعي. كذلك انسجام الوضع الداخلي للتنمية مع التوجيهات العاملية لتحقيق ال

وضع اسرتاتيجية  ،لوضع احملليبالنسبة ل .املستدامة من خالل املشاركة يف االتفاقيات واملواثيق الدولية
تكون املرجع للنهوض بالتنمية املستدامة وتطبيقاهتا على كافة مفاصل العمل احلكومي لوطنية مستدامة 

 ابتداء من املوظف وانتهاء باملؤسسة اليت يعمل هبا. 
 

 بعاد التنمية المستدامة، مؤشرات قياسها ومصادر تمويلها:أ -1-3
يتمثل اهلدف األمثل للتنمية املستدامة يف حتقيق التوازن بني النظام البيئي، االقتصادي واالجتماعي، 

يتم تطوير  على أن البتحقيق أقصى قدر من النمو يف كل نظام وعدم التأثري على األنظمة األخرى تأثريا سلبيا، 
على حساب نظام آخر. من هنا تتطلب التنمية املستدامة تغيريا جوهريا يف السياسات واملمارسات احمللية نظام 

ذه هتتجسد ف .يظهر ذلك جليا من خالل األبعاد املتعددة املتداخلة واملتفاعلة للتنمية املستدامةحيث والدولية، 
الفكر التنموي املستدام والذي  تطبيقى كن من حتديد مداملمارسات من خالل مؤشرات قياس متُ السياسات و 

 حيتاج يف حد ذاته إىل مصادر لتمويل عملياته. 
 

                                                           
 .777، 777ص ص مرجع سبق ذكره، هادي أمحد الفراجي،  - 1
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 أبعاد التنمية المستدامة: -1-3-1
تشكل تاجتماعية، لال ترتكز التنمية املستدامة على اجلانب البيئي فقط، إذ تشتمل على جوانب اقتصادية و 

د يسميكن جتعليه ، و تفاعلي يتسم بالضبط والتنظيم والرتشيد للمواردتنمية بأبعاد ثالثة مرتابطة ومتكاملة يف إطار 
 .(17الشكل )أبعاد التنمية املستدامة يف 

 

 (: الترابط بين األبعاد األساسية للتنمية المستدامة01شكل )ال
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

االستثمار األجنبي المباشر على التنمية والتنمية المستدامة في بعض الدول اإلسالمية: استخدام طريقة تحويالت عدنان داود حممد العذاري،  المصدر:
 .39، ص 7171 عمان، األردن، ، دار غيداء للنشر والتوزيع،7ط، 2010 -1221جونسون لتنقية البيانات وتقديرها لدولتي تركيا والباكستان للمدة 

 

على أن استخدام املوارد اليوم ينبغي أال  املستدامة تقوم التنميةالبعد االقتصادي للتنمية المستدامة:  -أ
التقنيات الصناعية يف يطرح هذا البعد مسألة اختيار ومتويل وحتسني حيث يقل عن الدخل احلقيقي يف املستقبل. 

م وكذا إدخال التكاليف البيئية جمال توظيف املوارد الطبيعية، مما يعين استخدام أفضل للتكنولوجيات واملعارف والقي
 2يتطلب حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة: 1.واالجتماعية يف احلسابات االقتصادية

 ؛االقتصادية االستخدام العقالين لإلمكانياتو من التفاوت يف املداخيل  ايقاف تبديد املوارد واحلد -
 ؛لقرار والسماح للجمهور باملشاركةقاعدة اختاذ ا توسيعو التقليل من اإلنفاق العسكري  -

                                                           
 .19سبق ذكره، ص ، مرجع التنمية المستدامةمصطفى يوسف كايف،  - 1
، مداخلة مقدمة يف املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية إشكالية التنمية المستدامة وأبعادهاعمار عماري،  - 2

ة واملتوسطة يف الفضاء األورو مغاريب، جامعة فرحات عباس، سطيف، العلوم االقتصادية وعلوم التسيري بالتعاون مع خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغري 
 .9، ص 7117أفريل  17، 11أيام 

التنمية 
دي المستدامة

صا
القت

د ا
البع

 

البعد
 

االجتماعي
 

 البيئيالبعد 

 االقتصادي المستديم؛  النمو -

 كفاءة رأس المال؛  -

 إشباع الحاجات األساسية؛ -

 العدالة االقتصادية. -

 المساواة في التوزيع؛ -
 الحراك االجتماعي؛ -
 المشاركة الشعبية؛ -
 التنويع الثقافي؛ -
 استدامة المؤسسات. -

 التنوع البيولوجي؛ -
 تكامل النظم االيكولوجية؛ -
 الطاقة؛ -
 اإلنتاجية البيولوجية؛ -
 القدرة على التكيف. -
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 حتقيق التوازن بني تنمية اجملتمعات احلضرية والريفية؛و  ق سياسات تنموية متوازنة إقليمياخل -
 مراعاة حفظ التنوع االيكولوجي؛و  للموارد وخاصة الناضبة منهاازن االستخدام املتو  -
 ؛هتشجيع احلد منو  همشاكلعلى التلوث واستخدام مثل هذه الرسوم يف حل فرض رسوم  -
 احلد من إنتاج النفايات وزيادة املوارد املتجددة وتشجيع استخدام األمسدة العضوية؛ -
 ستخدام البنزين اخلايل من الرصاص؛تشجيع او حتسني وسائل النقل العام وشبكات الطرق  -
 من خالل زيادة املساعدات الفنية واملادية. نتاجية تكثيف اجلهود اإلقليمية والدولية لدعم القطاعات اإل -

تقرير التنمية البشرية ظهر مفهوم التنمية البشرية املستدامة بعد البعد االجتماعي للتنمية المستدامة:  -ب
راهتم وتوسيع خياراهتم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة دهتتم بالناس وتطوير قبأهنا ا وتُعرف 7993سنة الرابع 

بالقرارات التنموية. هي تنمية ال تكتفي بتوليد النمو االقتصادي وحسب، بل توزع عائداته بشكل عادل أيضا، 
تنمية الناس من أجل امة تعتمد التنمية املستد ،ذا البعدهل اوفق. 1اجتدد البيئة وحتافظ عليها بدال من تدمريها 

 2يقتضي البعد االجتماعي للتنمية املستدامة يف هذا اإلطار:وعلى هذا الناس بواسطة الناس. 
 طط والربامج الوطنية للتخفيف من حدة الفقر وزيادة دخل الفرد وتعزيز دور املرأة؛اخلدعم  -
 والقطاع اخلاص؛بناء القدرات ودعم الشباب وتعزيز دور املؤسسات غري احلكومية  -
املساعدة على نقل وتوطني التكنولوجيا املالئمة إىل الدول النامية وتطوير القدرات يف جمال البحث  -

 ؛واملنظمات الدولية العلمي واالستفادة من الدعم الفين املتاح من املؤسسات
 ية االجتماعية؛تقوية الروابط الدولية ووكاالت التمويل ومؤسسات األمم املتحدة ذات العالقة بالتنم -
ف التنمية املستدامة هداألمحالت التوعية و دعم املؤسسات الصحية والتعليمية واخلدمات االجتماعية  -

 اجلامعات واجملتمعات احمللية؛يف املدارس، 
 ؛تثبيت النمو الدميوغرايفو  ية التنمية املستدامةالعمل على إدماج املرأة يف عمل -
 قرارات واحلكم. املشاركة الدميوقراطية يف اختاذ ال -

لدعم احلياة الطبيعية البيئية املقصود هنا احلفاظ على قدرة النظم البعد البيئي للتنمية المستدامة:  -جـ
لذلك تبدو احلاجة إىل معرفة علمية إلدارة املصادر الطبيعية لسنوات قادمة تها للتكيف، يى جتديد حيويتها وقابلعل

من أجل تنمية اجتماعية، اقتصادية  ضرورية ومرتابطة لصيانة األنظمة البيئيةمن أجل الوصول إىل طرق منهجية 
 4تدعو التنمية املستدامة يف البعد البيئي إىل: 3وبيئية سليمة.
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 ؛يد وزارات ومؤسسات معنية بالبيئةضرورة إعطاء سلطة اختاذ القرارات واملتعلقة بالتخطيط يف  -
 واحلد من ندرهتا؛ ال عناصر اإلنتاجالفنية يف استبدتسخري السياسات البيئية  -
 ؛ ضراء يف ثقافة املنتج واملستهلكإدخال مفهوم االقتصاد األخضر والتنمية اخل -
خلق ختصصات يف جمال و  مكونات املناهج والكتب املدرسية ضرورة تضمني املفاهيم البيئية يف -

 ؛الوعي البيئي للفرد نفسهو االقتصاد البيئي 
 ؛املبيدات وتدمري الغطاء النبايتالتقليل من إتالف الرتبة واستعمال  -
 املناخ من التلوث واالحتباس احلراري؛، محاية األنواع البيولوجية و صيانة املياه -
 حلد من انبعاثات الغاز واحليلولة دون تدهور طبقة األوزون. وجيات أنظف والاستعمال تكنو  -

باإلضافة إىل األبعاد الثالثة سالفة الذكر، هناك من يضيف بعدا األبعاد الثانوية للتنمية المستدامة:  -د
يتضمن استخدام التكنولوجيا األنظف  .المؤسسيبالبعد أو ما يطلق عليه  البعد التكنولوجيرابعا متثل يف 

الصفر، تقلل من استهالك الطاقة وغريها من املوارد واليت تكون قريبة قدر املستطاع من انبعاثات ثر كفاءة واألك
، إضافة إىل زيادة نسبة اإلنفاق الطبيعية إىل أدىن حد وترفع كفاءهتا، وتسرع يف استحداث موارد للطاقة املتجددة

لعمليات االقتصادية األساسية الثالث أضيف لالتنمية املستدامة فقط إذا ميكن أن حتدث  .على البحث والتطوير
  1هي صيانة املوارد.و عميلة رابعة ، إنتاج، توزيع واستهالكمن 

ات اإلنسان يالذي يركز على قيادة سلوكالبعد األخالقي بعد آخر متثل يف لكما أن هناك حماوالت إدماج 
يتمثل هذا البعد يف احرتام األفراد للكون الذي تعيش فيه الكائنات احلية، حيث  .اجتاه الطبيعة يف االجتاه السليم

والتوقف عن اإلضرار وتدمري البيئة، وبالتايل دعم أي نشاط خيدم البيئة ويبعد اإلنسان عن أي سلوك يضر هبا. 
ة وسكان كوكب العالقة باألقران من سكان الدولة الواحد هذا البعد له شقني يما نأإىل تجدر اإلشارة هنا ف

، يرمز بالبعد السياسيكما يرى باحثون آخرون أن هناك بعدا سادسا ويسمى  2عالقة اإلنسان بالطبيعة.و األرض 
إىل أن تطبيق احلكم الدميوقراطي هو الذي يسمح باملساواة يف توزيع املوارد بني أبناء اجليل وبني األجيال وكذلك 

  3 االستخدام العقالين للموارد الطبيعية.
 مؤشرات التنمية المستدامة: -1-3-2

جرت العديد من احملاوالت لتطوير مؤشرات التنمية املستدامة على أكمل وجه وأدق تعبري منذ أوائل 
املؤشرات اليت وضعتها جلنة التنمية املستدامة يف األمم املتحدة  تسعينات القرن املنصرم. أبرز تلك احملاوالت

                                                           
 .37مرجع سبق ذكره، ص  عدنان داود حممد العذاري، - 1
، رسالة دكتوراه غري منشورة يف العلوم السياسية، ختصص القانون ليحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القانون الدو صافية زيد املال،  - 2

 .93، ص 7173الدويل، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 

منشورة يف العلوم ، رسالة دكتوراه غري التحكم في األداء الشامل لمؤسسة االقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامةعبد الرمحن العايب،  - 3
 .79، ، ص 7177االقتصادية، جامعة سطيف، 



 التنمية المستدامة والمفهوم التقـليدي للمقـاوالتية                                                                     الفصل األول: 
 

12 

 

UNCSD 1اقتصادية، اجتماعية، بيئية ومؤسساتيةمؤشرا، مت تصنيفها إىل أربعة جوانب رئيسية،  29، إذ اقرتحت 
 (.17ميكن متثيلها يف اجلدول رقم )

 

 (: مؤشرات التنمية المستدامة التي أقرتها لجنة األمم المتحدة للتنمية المستدامة01جدول )ال
 المؤشرات االقتصادية

 ؛اإلمجايلنصيب الفرد من الناتج احمللي  
 ؛حصة االستثمار من الناتج احمللي اإلمجايل

 ؛امليزان التجاري للسلع واخلدمات
 ؛نسبة الديون إىل الناتج احمللي اإلمجايل

 ؛نسبة املساعدات اإلمنائية املقدمة إىل الناتج احمللي اإلمجايل
  ؛كثافة استخدام املوارد

 ؛نصيب الفرد من االستهالك السنوي للطاقة

 ؛ك مصادر الطاقة املتجددةحصة استهال
 ؛كثافة استخدام الطاقة
 ؛توليد النفايات الصلبة
 ؛توليد النفايات املشعة

 ل؛نصيب الفرد من املسافة املقطوعة حبسب وسيلة النق
 ؛تدوير النفايات وإعادة استخدامها

 المؤشرات االجتماعية
 ؛النسبة املئوية للسكان دون خط الفقر 

 ؛لتفاوت الدخولمؤشر جيين القياسي 
 ؛نسبة متوسط أجور اإلناث إىل أجور الذكور

 ؛معدل وفيات األطفال دون سن اخلامسة
 ؛العمر املتوقع عند الوالدة

 ؛سكان املستوطنات احلضرية النظامية وغري النظامية

 ؛التحصني ضد أمراض الطفولة املعدية
 ؛احلمل عمعدل انتشار وسائل من

 حلة الثانوية؛مستوى حتصيل البالغني يف املر 
 ؛معدل اإلملام بالقراءة والكتابة للبالغني

 ؛املساحة األرضية للشخص الواحد
 ؛معدل النمو السكاين

 ؛النسبة املئوية للسكان الذين تتوافر هلم مرافق كافية للصرف الصحي 
 ؛النسبة املئوية للسكان الذين تتوافر هلم مياه الشرب املأمونة

 ؛معدل البطالة
 ؛الذين يصلون إىل الصف اخلامس من املرحلة االبتدائيةاألطفال 

 .ألف نسمة من السكان 711عدد اجلرائم املسجلة لكل 
 المؤشرات البيئية

 ؛انبعاثات الغازات الدفيئة 
 ؛استهالك املواد املستنفدة لألوزون

 ؛درجة تركز ملوثات اهلواء يف البيئة اخلارجية للمناطق احلضرية
 كنسبة مئوية إىل مساحة األراضي؛مساحة الغابات  

 ؛استعمال مبيدات اآلفات الزراعية

 ؛درجة تركز الطحالب يف املياه الساحلية
 ؛النسبة املئوية للسكان املقيمني يف املناطق الساحلية

 ؛احلصيلة السنوية للصيد حبسب األنواع الرئيسية لألمساك
 ؛انتشار بعض األنواع الرئيسية من األحياء

 ؛األخشابكثافة حصد 
 ؛مساحة األرض القابلة للزراعة واملخصصة لزراعة احملاصيل الدائمة 
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 ؛الطلب البيولوجي الكيميائي على األكسجني يف الكتل املائية
 ؛السحب السنوي من املياه اجلوفية والسطحية كنسبة مئوية من جمموع املياه املتاحة

 .استعمال األمسدة
 المؤشرات المؤسسية

 ؛االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة 
 ؛نسمة من السكان 7111خطوط األنرتنت لكل 

 ؛نسمة من السكان 7111خطوط اهلواتف النقالة لكل 
 ؛اخلسائر االقتصادية والبشرية بفعل الكوارث الطبيعية

 ؛دق عليهااتنفيذ االتفاقيات الدولية املص
 ؛السكاننسمة من  7111عدد أجهزة الراديو لكل 

 ؛نسمة من السكان 7111خطوط اهلواتف الثابتة لكل 
 

 .احمللي اإلمجايل اإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج 
 

,Indicators of sustainable development United Nations Commission on Sustanable Development- المصدر: 

Nations, New York, 2001.United Framwork and Methodologie,  
 

تساهم مؤشرات التنمية املستدامة يف تقييم مدى تقدم الدول واملؤسسات يف جماالت حتقيق التنمية 
املستدامة بصورة فعلية، وهذا ما ينجم عنه اختاذ العديد من القرارات الدولية والوطنية حول السياسات االقتصادية 

 ح القضايا األساسية املشار إليها يف كل مؤشر من مؤشرات التنمية املستدامة:واالجتماعية والبيئية. فيما يلي توضي
 1واملتمثلة يف: القضايا االجتماعية: -أ

تعكس نوعية احلياة ومدى املشاركة العامة للمواطنني وحصوهلم على فرص  المساواة االجتماعية: -
مت اختيار مؤشرين  املوارد وإتاحة الفرص يف اختاذ القرارات.كما ترتبط املساواة مع درجة العدالة يف توزيع  احلياة،

قاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر مؤشر الفقر ويُ  ؛رئيسيني لقياس املساواة االجتماعية
من خالل حساب معدل  ؤشر املساواة يف النوع االجتماعيمو  ،ونسبة السكان العاطلني عن العمل يف سن العمل

 أجر املرأة مقارنة مبعدل أجر الرجل.
وضع جدول أعمال القرن احلادي والعشرين أهداف خاصة بالصحة أيمها حتقيق  الصحة العامة: -

تتمثل احتياجات الرعاية الصحية األولية خاصة يف األرياف وتقليص األخطار الصحية النامجة عن التلوث البيئي. 
 يسية للصحة فهي العمر املتوقع عند الوالدة، وفيات األمهات واألطفال والرعاية الصحية األولية.املؤشرات الرئأهم 

هناك أن باعتباره أهم املوارد اليت ميكن أن حيصل عليها الناس لتحقيق النجاح يف احلياة، و  التعليم: -
 تتمثل أهمفعي واالقتصادي. ارتباط حسايب مباشر ما بني مستوى التعليم يف دولة ما ومدى تقدمها االجتما

 مؤشر حمو األمية ومعدل االلتحاق باملراحل التعليمية املختلفة.يف مؤشرات التعليم 
يعد توفري السكن املالئم للمواطن من أهم احتياجات التنمية املستدامة، وتتأثر شروط احلياة  السكن: -

ا حالة ونوعية يف احلواضر الكربى دائما بكل من احلالة االقتصادية، معدل منو السكان، الفقر والبطالة وكذ
 ن يف مؤشراتـال السكـاس حـتقإذ ي. ـوائـعشري الـان البشـة لالستيطـاف املسببـرة من األريـاهلجالتخطيـط العمـراين و 
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 التنمية املستدامة عادة مبؤشر نصيب الفرد من األمتار املربعة يف األبنية.  
من املسائل املتعلقة باألمن، العنف واجلرائم ضد األطفال واملرأة، جرائم املخدرات وغريها مما يقع  األمن: -

 ة من خالل نسبة مرتكيب اجلرائم يف اجملتمع.ضمن بنود األمن االجتماعي، ويتم قياسه عاد
توجد عالقة عكسية بارزة بني النمو السكاين والتنمية املستدامة، فكلما زاد معدل النمو  السكان: -

السكاين يف دولة ما، أو منطقة جغرافية زادت نسبة استهالك املوارد الطبيعية وتقلص النمو االقتصادي املستدام، 
 البيئية، أما املؤشر الرئيسي الذي يستخدم فهو معدل النمو السكاين. مما يفاقم املشكالت

 1:تنقسم القضايا االقتصادية إىل نقطتني أساسيتني يما االقتصادية: القضايا -ب
يعكس تطوير املؤشرات االقتصادية املستدامة طبيعة تأثري سياسات االقتصاد الكلي  البنية االقتصادية: -

 على املوارد الطبيعية مما يعد من أولويات قياس التنمية املستدامة، وتتمثل أهم مؤشرات البنية االقتصادية يف:
  نسبة األداء االقتصادي وميكن قياسه من خالل نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل، و

 االستثمار فيه؛
 التجارة وتقاس بامليزان التجاري للسلع واخلدمات؛ 
  الوضع املايل ويقاس من خالل احتساب نسبة املديونية اخلارجية أو الداخلية إىل الناتج القومي

اإلمجايل، كذلك من خالل نسبة املساعدات اإلمنائية الرمسية اليت يتم تقدميها أو احلصول عليها 
 تج القومي اإلمجايل.مقارنة بالنا

اليت و تقع مسؤولية احملافظة على املوارد الطبيعية على الدول املتقدمة صناعيا  أنماط اإلنتاج واالستهالك: -
احلاجات  لتوفريتستنزف تلك املوارد من خالل إنتاجها املكثف والواسع، فيما تبذل الدول النامية كافة جمهوداهتا 

 أهم مؤشرات أمناط اإلنتاج واالستهالك يف:تتمثل حيث األساسية لسكاهنا. 
 استهالك املادة، وتقاس مبدى كثافة استخدام املواد اخلام يف اإلنتاج؛ 
  ،من خالل احتساب استهالك الطاقة السنوي للفرد؛استخدام الطاقة 
  واملشعة إنتاج وإدارة النفايات، وتقاس بكميات النفايات الصناعية واملنزلية، وإنتاج النفايات اخلطرة

 وإعادة تدوير النفايات؛
 .النقل واملواصالت، وتقاس باملسافة اليت يقطعها الفرد سنويا مقارنة بنوع املواصالت 

وهي مؤشرات تسمح مبعرفة مدى التغري يف مكونات البيئة نتيجة االستغالل املفرط البيئية:  القضايا -جـ
 2ميكن إدراج هذه املؤشرات يف النقاط اآلتية:هلا من أجل تلبية احلاجات والرغبات البشرية أحيانا. 

                                                           
 .121 -122، مرجع سبق ذكره، ص التنمية المستدامةمصطفى يوسف كايف،  - 1
 .711 -717، ص املرجع نفسه - 2
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والذي تندرج ضمنه العديد من املؤشرات اهلامة، منها التغري املناخي، ثقب األوزون الغالف الجوي:  -
ونوعية اهلواء، وترتبط تأثرياهتا بصورة مباشرة أو غري مباشرة مع صحة اإلنسان واستقرار وتوازن النظام البيئي. يف 

 إقرار العديد من املعاهدات واالتفاقيات الدولية واإلقليمية حلماية املناخ وحتسني نوعية اهلواء من هذا اإلطار مت
 خالل تقليل انبعاثات الغازات امللوثة والسامة.

على النظم  ةيتطلب احلفاظ عليها إتباع هنج كلي باستعمال إدارة متكاملة ومعتمد األراضي: -
ستدامة ملوارد األراضي، وتركز مؤشراهتا على تدهور األراضي والتصحر وإزالة الغابات اإليكولوجية لتحقيق التنمية امل

 والتنمية الزراعية والنمو احلضري.
تعمد النظم اإليكولوجية حلماية احمليطات واملناطق الساحلية  البحار والمحيطات والمناطق الساحلية: -

احلياة للمجتمعات احمللية الساحلية، ويتم قياس التنمية  على صون التنوع البيولوجي وإنتاجيته مع حتسني نوعية
املستدامة يف هذا اجملال من خالل النسبة املئوية جملموع السكان املقيمني يف املناطق الساحلية وكمية األمساك 

 ودرجة تركز الطحالب يف املياه الساحلية.
العذبة بنوعية املياه وكميتها، فمؤشر السحب يتم قياس التنمية املستدامة يف جمال املياه  المياه العذبة: -

السنوي من املياه املتاحة يقيس الطلب على املياه يف الدولة ويكشف عن مدى تعرضها خلطر حدوث عجز يف 
 الكوليفورم الربازي يف املياه العذبة فهو يعكس صحة النظم اإليكولوجية وصحة اإلنسان.  زاملياه، ودجة ترك

املسائل اهلامة للتنوع احليوي، االستخدام املستدام للموارد الطبيعية من حيوانات من  التنوع الحيوي: -
يتم قياس التنوع احليوي من خالل نسبة الكائنات احلية فونباتات وأمساك، دون التأثري السليب على الطبيعة. 

 املهددة باالنقراض ونسبة مساحة املناطق احملمية.
تسمح مبعرفة مدى االستعداد وهتيئة الظروف وإقامة املنشآت وهي مؤشرات المؤسسية:  القضايا -د

 1يف: اوالبنية األساسية اليت تسمح باالستدامة، وميكن إدراج مؤشراهت
تشتمل عملية إنشاء اإلطار املؤسسي املناسب لتطبيقات التنمية املستدامة على  :المؤسسياإلطار  -

ترمي إىل االندماج املتكامل لألولويات االجتماعية واالقتصادية و  ،مدى وضع اسرتاتيجيات وطنية للتنمية املستدامة
 عليها. صادقةوالبيئية، واختاذ إجراءات للتوقيع على االتفاقيات العاملية وامل

تتحدد قدرة البلد بإمكانياته البشرية والعلمية والتكنولوجية والتنظيمية واملؤسسية  القدرة المؤسسية: -
وإمكانياته من حيث املوارد. تعزز القدرة املؤسسية أعمال التخطيط والتنفيذ واملتابعة املرتبطة بالتنمية املستدامة. 

الالزمة ملعاجلة املسائل احلامسة، وتقييم أي زيادة يف هذه القدرة تؤدي إىل حتسني املهارات والقدرات اجملتمعية 
تقاس القدرة املؤسسية بإمكانية الوصول إىل املعلومات  خيارات السياسات وهنج التنفيذ، وتفهم العوائق والقيود.

 والبنية األساسية لالتصاالت والعلم والتكنولوجيا.

                                                           
 .121، 128، مرجع سبق ذكره، ص ص التنمية المستدامةمصطفى يوسف كايف،  - 1
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 مصادر تمويل التنمية المستدامة: -1-2-3
مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية باعتبارها لسري خبطى أسرع اعملية التنمية لبتوفري مصادر التمويل ميكن 

 املستدامة وتوجد عدة مصادر أيمها:
ويقصد هبا تلك التشكيلة من أموال االقتصاديات  مصادر التمويل المحلي للتنمية المستدامة: -أ

 قسيمها إىل:الوطنية اليت تستخدم ألغراض التنمية املستدامة ومحاية البيئة، وميكن ت
 حني أن حيث متثل االختيارية منها الفرق بني االيرادات احلكومية واملصروفات اجلارية، يف االدخارات: -

 إىل التنمية املستدامة حسب درجة وعي هذه الدولة. اهيتم توجيهلاإلجبارية تقتطع جربا طبقا لقانون معني، 
 من ناحية التنمية املستدامة فهناك ما يسمى: الضرائب: -
 :)وهي تتمثل يف اقتطاع جربي نقدي تفرضه الدولة بصفة هنائية وبدون  الجباية البيئية )الخضراء

مقابل كعقوبة على تلويث البيئة، وبالتايل عندما يدفع امللوث مثن ملوثاته فإن هذا سيكون حافزا له 
 امبدأ الملوث الدافعض هذه الضريبة هو اأساس فر  .يا أنظفلعدم التلويث أو البحث عن تكنولوج

 يقضي هذا املبدأ. اديةمن طرف منظمة التعاون والتنمية االقتص 7917وقد ظهر املفهوم ألول مرة سنة 
 1 .امللوث يتحمل تكلفة تنفيذ إجراءات الرقابة املتبعة من طرف السلطة من أجل بيئة مقبولةأن على 

 :الرسوم احلاثةو  فرض على من يغري يف البيئةتُ  اليت الرسوم التحويلية )األتوات(تشمل و  الرسوم البيئية 
 عدة لتغيري سلوك املنتجني أو املستهلكني.وامل

احلق يف كمية من  بلة للتداول تصدرها الدولة مقابلوهي عبارة عن شهادات قاالتراخيص البيئية:  -
تتقدم املنشآت على شراء التصريح إذا  . التلوث تعادل قيمة التصريح وهي متثل تعويضا لألفراد مقابل التلوث نفسه

كانت النفقات احلدية ملواجهة التلوث أكرب من سعر التصريح وتبيع التصريح إذا كانت النفقات احلدية ملواجهة 
 التلوث أقل من سعر التصريح.

 وفق األحداث البيئية. نيتصرفو جني تملنا وضمان أنلتدعيم معاجلة النفايات  نات:اإلعا -
تقوم على تقدمي قروض بأقل سعر فائدة متداول يف السوق للمشاريع اليت  نشاء المصارف الخضراء:إ -

شاريع الزراعية تقدمي قروض بأسعار فائدة دنيا للمشاريع القائمة على الطاقة الشمسية واملكذا حتافظ على البيئة،  
اليت تعتمد على األمسدة الطبيعية وتعتمد يف دراسة جدوى املشاريع على وضع اخلطر البيئي يف املقام األول قبل 

 املخاطر البنكية التقليدية.
 يتمثل يف قيام شركة بدفع تعويض عيين عن األضرار البيئية الناجتة عن نشاطها. التعويض العيني: -

                                                           
 ملزيد من االطالع أنظر:  - 1

، مداخلة مقدمة يف املؤمتر العلمي الدويل حول التنمية املستدامة والكفاءة حالة الجزائر -تفعيل دور الجباية البيئية لتحقيق التنمية المستدامةالعياشي عجالن،  -
 -فضاء األوروللموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري بالتعاون مع خمرب الشراكة واالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ال االستخدامية

 .7117أفريل  17، 11مغاريب، جامعة فرحات عباس، سطيف، أيام 
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ميكن تقسيم موارد التمويل اخلارجي إىل جمموعات  الخارجية للتنمية المستدامة:مصادر التمويل  -ب
  1أساسية وفقا ملوارد رؤوس األموال املختلفة وأنواع التمويل املتعددة املتاحة:

تقوم عدد من الدول بإنشائها واملسايمة يف رأس ماهلا وميكن أن حتصل هذه بنوك التنمية الدولية:  -
وبذلك تقدم نفس هذه الشروط للدول اليت ال تتمتع باملالءة  ،أموال دولية بشروط ميسرة البنوك على رؤوس

فإن بنوك التنمية تتطلب إجراءات أكرب للحصول  ،إذا ما مت مقارنتها بالبنوك التجارية. )القدرة على االقرتاض(
لى قروضها عن تكاليف املعامالت على املوافقة على القرض، مما يرتتب عليه ارتفاع تكاليف املعامالت املالية ع

درجة كبرية على القدرة باملالية اخلاصة بالقروض التجارية. تتوقف إمكانية احلصول على هذا النوع من التمويل 
على خلق خطة قومية للموضوع املطروح، ومن أهم بنوك التنمية الدولية البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، البنك 

 البنك اآلسيوي للتنمية.و  ل االقتصادي، بنك االستثمار األورويباملركزي األمريكي للتكام
 وتضم مؤسسات اإلقراض اليت تقدم القروض بشروط ميسرة بدون فائدة أ الصناديق الدولية للتنمية: -

وتقدم هلا املنح والتربعات ها تقوم عدد من الدول بإنشاء صناديق التنمية وتصبح أعضاء في. بسعر فائدة منخفض
 ،ق أو تكون هلا عالقة وثيقة هباغالبا ما تقوم بنوك التنمية بإدارة هذه الصنادي. تعد املورد األساسي لرأس ماهلااليت 

 تضم صناديق التنمية الدولية مؤسسات مثل مجعية التنمية الدولية وصندوق البيئة العاملي.حيث 
الدعم لألعمال املرتبطة حبماية املنظمات اليت تقدم  وهي متعددة األطراف المقدمة للمنح:الجهات  -

والذي يشتمل على الربنامج اإلمنائي التابع  ONUالبيئة وإدارة املخلفات كاالحتاد األورويب ومنظمة األمم املتحدة 
 لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.

، العطايامن رسوم العضوية، إسهامات األشخاص،  اعلى أمواهلحتصل  المنظمات الحكومية الدولية: -
تعتمد اجلمعيات احلكومية بدرجة كبرية على موارد . احلكومة ووكاالت املعونةالوصايا والتربعات من الشركات، 

اخلاصة، ومع ذلك فيمكن أن  اعتبارها أمواللفة الذكر ويكون يف حوزهتا كمية قليلة من األموال ميكن االتمويل س
ا هاما يف تقدمي الدعم للمنظمات احلكومية الوطنية وخصوصا فيما خيص املشروعات اليت تركز على تلعب دور 

 محاية البيئة ونشر الوعي والتعليم البيئي، باإلضافة إىل األعمال حمدودة النطاق اخلاصة باجملتمعات احمللية. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، جملة الباحث، العدد دراسة حالة الجزائر -البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة استراتيجية المؤسسات المالية في تمويل المشاريعحدة فروحات،  - 1

 .779 -771، ص 7171، جامعة ورقلة، 11
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 الفكر المقاوالتي مدارسالمبحث الثاني: 
 

مبادرة ها ميكن اعتبار حيث  ،من أكثر املواضيع اليت أثارت وتثري جدال واسعا لدى املنظرينتعترب املقاوالتية 
تكون نتيجتها خلق شكل تنظيمي )ميكن أن يكون يف شكل مؤسسة، لكن ليس و املقاول،  ؛ أيتتم من قبل فرد

إىل املنظمة كشكل وممارسات، و على البيئة احمليطة. يشكل كل من الفرد،  تأثريمن الديناميكية ما هلذه بالضرورة( و 
 -من خالل دراسة السياق االجتماعييتم فهم ميادينها ف ،البيئة ثالث جماالت لتحقيق املقاوالتيةجانب 

تية من خالل نظرة عدة بالتايل دراسة املقاوال، و يؤسسه ذياالقتصادي لكل من املقاول والشكل التنظيمي ال
 1إىل غري ذلك. كعلم االقتصاد، علم االجتماع، علم النفس، علوم التسيري  ختصصات هلا

 :، ميكن من خالهلا تلخيص مراحل البحث يف موضوع املقاوالتية7991ثالثة أسئلة عامة مت طرحها سنة 
ا وهو السؤال األول الذي ? What happens when entrepreneurs actاماذا حيدث عند السلوك املقاواليت؟ 

يتضمن السلوك املقاواليت أو ما تطلق عليه األدبيات، خاصة األجنلوسكسونية، بالروح املقاوالتية. امن يقوم 
ا وهو السؤال الثاين الذي يستعرض شخصية املقاول وأيضا ? Who do entrepreneurs actبالسلوك املقاواليت؟ 

 How doالسؤال الثالث اكيف يتم السلوك املقاواليت؟  .البيئية اليت حتيط به يأخذ بعني االعتبار أيمية املتغريات

entrepreneurs act ?"  سؤال يدفع الباحثني لالهتمام بالذي يقوم به املقاول وخصائص املبادرات املقاوالتية
بات وختصصات خالل األسئلة الثالث، يتشكل تشابك لعدة مقار من  2خاصة عندما يتعلق األمر بإنشاء مقاولة.

، عصر العلوم 7991إىل غاية  7711من  the economics eraتتجسد يف ثالث عصور: عصر االقتصاد 
 the، وأخريا عصر الدراسات اإلدارية 7911إىل غاية  7991من  the social sciences eraاالجتماعية 

management era 7911.3من  انطالقا  
 

  المقاوالتي:التطور المبكر للفكر  -2-1
اكتسى املقاول على مر التاريخ عدة وجوه ولعب عدة أدوار، قدمية على األرجح قدم تأسيس املقايضة 

متتع إذ  ،يف العصور الوسطى، حىت اول دورا حمددا لكل فرتة تارخييةوالتبادل بني أفراد اجملتمع، وباملقابل أعطي للمق
تدرجييا ويصبح املمثل الرئيسي للرأمسالية. هو التاجر يف القرن السابع مبكانة خاصة يف اجملتمع واالقتصاد، ليتطور 
اليوم هو مقاول اجتماعي على و  .أجري يف هناية القرن التاسع عشرو  عشر، املقاول الصناعي يف القرن الثامن عشر

 حمدودة مقارنة باملؤسسات الكربى.  أصبحتالرغم من أن قدرته على املبادرة 
                                                           

1 - Barbara Vanrompaey, Jean-Luc Guyot, Entrepreneuriat et création d’entreprise : Revue de la littérature 

et etat de la recherche, S.E.S Discussion Papers, Ministère de la Région Wallonne, Mais 2002, p 5, du site : 

http://www.iweps.be, vu le 06/12/2015. 
2 - Wssila Tabet Aoul née Lachachi, L’influence des valeurs et de l’environnemant sur l’orientation 

stratégique de l’entrepreneur privé Algérien : Etude exploratoire, thèse de doctorat non publié en 

science économique, faculté des Sciences Economiques, des Sciences Commerciales et de Gestion, 

Université Aboubakr BELKAID, Tlemcen, 2006, p 15. 
3  - Franz Lohrke, Hans Landstrom, Historical foundation of Entrepreneurship Research, Edard Elgar, USA, 

2010, p 3. 
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 التاجر والمغامر:المقاول  -2-1-1
كان الفكر االقتصادي منذ القدم يتمحور حول فكرة أن النشاط االقتصادي أساسه نشاط بشري وأن 

املهارات كانت بالتايل  الفئة القائدة والفئة التابعة،  العمالء الناشطني يف هذا اجملال ينقسمون تقريبا إىل فئتني:
 -اجليش النبل، يف صفوف التجار أوباتصافه بف املقاول، طدة. يصفة مع جودة القياناملقاوالتية دائما قريبة ومص

اجلنرال الذي ف ،ذلك أن احلروب كانت يف غالب األحيان تقوم ألسباب اقتصادية -سكريني املؤهلنيالقادة الع
  1ل خماطر خمتلفة مقابل حصوله على منافع اقتصادية معتربة.مّ ذ اسرتاتيجية ناجحة يف معركة، حتصمم ونف

والسابع عشر، أين عرفت املقاوالت  عشر ني خالل القرنني السادسييلتبتبين مذهب التجاريني أو املاركن
، أداة لتحقيق زيادة تربت املؤسسة يف أعني التجارينياعو  ،اخلاصة الزراعية، الصناعية والتجارية تطوراهتا األوىل

رب كنشاط رئيسي ول التاجر بشكل خاص، واعتُ در نشاط املقاواعدة يف الثروة. انطالقا من هذا املنظور، قُ 
   2مصلحته متتزج مع املصاحل العامة لألمة ككل.

، املقاول على أنه االفرد الذي ميضي 7979تبنت أوىل الدراسات، اليت تناولت االقتصاد السياسي عام 
ميكن للمقاولني أن يكونوا  .عقدا مع السلطات العمومية لضمان إجناز أعمال خمتلفة أو للقيام مبهمة أيا كانت

دون من املخاطر يف التجارة مع دول البحر األبيض املتوسط، دول الشرق أو يالتجار املغامرين الذين يستف
املقاول التاجر الذي يعمل حتت محاية األمري، أحد املظاهر البارزة يف تلك الفرتة. متيز القرن كان  3أمريكاا.

ليتبىن مذهب التجاريني،  ،هب ومفهوم سيادة الفرد مقارنة بفكرة اجلماعةالسادس عشر بنشأة االنفرادية كمذ
وبصورة خاصة، األنانية كمؤسسة تنظيمية للمجتمع، باعتبارها املناخ األفضل لتحديث املبادرات املقاوالتية 

  4الفردية.
، 7991سست سنة تناول العديد من املؤلفني يف هذه الفرتة موضوع املقاول، خاصة نظرية املقاول اليت أُ 

 -ميز بني نوعني من املقاولني، املقاول األمني .اRobinson Crusoéمؤلف ا D. Defoeدي. ديفوي من طرف 
املخادع، حيث يرى أن املقاول هو الذي يعمل على انشاء مشاريع باستخدام  -واملقاول غري األمني ئنشُـ امل

  5يتمتع باجلانب االنفرادي واحلرية.و ابتكارات تقنية، 
 المقاول عند االقتصاديين الفرنسيين: -2-1-2

له  اشهد القرن الثامن انتشار االخرتاعات السيما يف جمال الغزل، النسيج واملعادن مما جعل كال منها ميدان
كانت األفكار اليت ظهرت فضم تلك الفرتة.  خمعايري ربح مغرية، ليصبح املقاول يف قلب التحليل االقتصادي يف 

 جد، ال التجار أو رجال الصناعة، وإمنا الزراعة ومنتجاهتا املتنوعة يف فرنسا.لية يف فرنسا ختدم ومتُ يملركنتعند هناية ا

                                                           
1 - Albert N. Link, Robrt F. Herbert, A History of Entrepreneurship, Routledge, New York, 2009, p2. 
2 - Barbara Van Rompaey, Jean-Luc Guyot , op-cite, P6. 
3 - Wssila Tabet Aoul née Lachachi, op-cite, p23. 
4 - Barbara Van Rompaey, Jean-Luc Guyot, op-cite, P6. 
5 - Wssila Tabet Aoul née Lachachi, op-cite,  p23. 
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، املصريف االيرالندي األصل ورجل Richard Cantillon (1734 -1680ريتشارد كونتيون )يعترب 
عطاء معىن اقتصادي أكثر دقة إو  األعمال الذي عاش يف باريس، أول اقتصادي اهتم باملعاجلة النظرية للمقاول

ا، الذي حرره بني سنيت Essai sur la nature du commerce en généralللمقاوالتية. يف كتابه املعنون بـ ا
الفصل الثامن منه لتحديد خصائص هذا  جُمملخصص حيث ، 7122ومل ينشر حىت سنة  7139و 7179

وران لنشاط الدولة هو مبين على روح املبادرة والقيادة هلؤالء املقاول، لينهي هذا الفصل مببدأ أن كل مقايضة ود
املقاولني. خلص الكتاب املبادئ اليت تقوم عليها األسواق االقتصادية الناشئة، حقوق امللكية الفردية والرتابط 

أو  ، املقاولونlandownersاالقتصادي، وميز بني ثالث طبقات من العمالء االقتصاديني: مالك األراضي 
 . hirelingsواألجراء املمثلني للطبقة الدنيا  undertakersاملتعهدون 

فكل من يعمل على إنتاج أو شراء سلع بسعر معني وبيعها للحصول على سعر غري ، لكونتيونوفقا 
عملية التبادل يف األسواق يف  مؤكد، والتايل احلصول على دخل غري ثابت، ينتمي لفئة املقاولني الذين يقودون

 .Uncertaintyإطار حتقيق الربح، باختاذ القرارات التجارية ملواجهة حالة عدم اليقني أو ما يطلق عليها بالالأكادة 
على خلق رؤية خاصة بـ اكيف يعمل االقتصاد الرأمسايل على تقدمي دور حموري للمقاول كمسؤول  كونتيونعمل 

يعمل على حتقيق التوازن بني العرض  يف االقتصاد؟ا، وكذا امن بدوره اليت تتم عن مجيع عمليات التبادل
هي الرتكيز على اخلطر والالأكادة، والعمل على ربط وظيفة  كونتيونلتكون السمة األساسية لتحليل  .والطلب؟ا

هو  1عدم اليقني. حالة، بصرية واستعداد ملواجهة لتصبح املقاوالتية يف نظره مسألة حكمة ،املقاول بالالأكادة
  .Frank Knight فرانك نايتالتفكري الذي تبناه يف وقت الحق االقتصاديون األمريكيون ومن بينهم 

، بدأ اهتمام املؤلفني الفرنسيني مبوضوع املقاوالتية يتزايد، خصوصا وسط اجملموعة كونتيونانطالقا من نظرة 
املصدر الطبيعي واحلقيقي للثروة هو األرض باعتبارها املورد الذي اليت شكلت املذهب الطبيعي الذي ينادي بأن 

فرونسوا   الفيزيائي نيترأس الطبيعي 2(.ال ينفذ )الفيزيوقراطية وتعين سيادة قوانني الطبيعة وهو مفهوم فلسفي األصل
، لكونتيونالرؤية االقتصادية األساسية  والذي شارك Frencois Quesnay( 1774 -1624كيسناي )

تسليطه الضوء على أيمية رأس املال الذي مصدره مالك األراضي يف حتقيق النمو االقتصادي، وصور املقاول ب
قسم العمالء االقتصاديني إىل ثالث جمموعات تشكل اهليكل  3املمثل للطبقة املنتجة كمالك مستقل لعمل حر.

الزراعي أو يشرفون عليه  اإلنتاجن كانوا يوجهون الطبقي الفيزيوقراطي: مالك األراضي املمثلني للطبقة املالكة، الذي
أو يرتأسونه، ويؤول إليهم اجلانب األساسي من الناتج الصايف، وعليهم تقع املسؤوليات االجتماعية والسياسية 
للجماعة وللدولة. يأيت بعدهم املقاولون املزارعون املمثلون للطبقة املنتجة اليت تقوم بالعمل الزراعي ويفلحون الرتبة، 

                                                           
 ملزيد من اإلطالع أنظر:  -  1

- Richard Cantillon, Essay on the Nature of Commerce in General: with a new introduction by 

Anthony Brewer, translated by Henry Higgs, transaction publishers, New Brunswich (USA) an London 

(UK), 2009. 
2 - Franz Lohrke, Hans Landstrom, op-cite,  p18. 
3 - Thomas Grebel, Entrepreneurship : A new perspective, Routledge, London, 2004, p5. 
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احلرفيون و  الصناعيونو  يف مرتبة أدىن يأيت التجار؛ و هتم يذهب الناتج الصايف إىل املالك. أخرياوبعد أن تدفع مكافآ
  1إىل غري ذلك ممثلني للطبقة غري املنتجة.

إضافة إىل تأثره  .كيسنايأحد تالمذة  Nicolas Baudeau( 1722 -1730نيكوالس بودو )كان 
 the entrepreneur as an innovationبفكرة املقاول املبدع  بودوللمقاول احلامل للخطر، أتى  كونتيونبرؤية 

. إىل جانب ذلك، ركز هنفس ة أرباحه يف الوقتده وزياتكصفة أساسية تساعد املقاول على التقليص من نفقا
املعرفة املكتسبة واالمكانيات،  ؛، باعتبار أن طاقة الفردكيسنايعلى ما سبق التطرق إليه من قبل  نيكوالس بودو

ي الصفات اليت تعطي املقاول الفرصة للتحكم يف بعض اجلوانب من العملية االقتصادية املنشودة واليت متكنه من ه
  2جتنب جزء من اخلطر الذي قد يواجهه يف حالة من الالأكادة.

، والذي  Anne- Robert Jacques Turgot( 1781 -1727روبرت جاكس تورغو ) -آلنبالنسبة 
تراكم  لتورغو،كان وزير املالية يف عهد لويس السادس عشر، فكان على دراية بأيمية رأس املال يف االقتصاد. وفقا 

 فيه ة يسري جنبا إىل جنب مع تراكم رأس املال، والذي يتحقق عن طريق االدخار. يف الوقت الذي ترتاكمرو الث
يني هلم القدرة على اختاذ القرارات االستثمارية. لرهم رأمسايصبحون بدو فاألموال لدى العمالء االقتصاديني، 

قراض املال إبالتايل، فهم يف موقع يسمح هلم اختاذ القرار إما بشراء أراضي، االستثمار يف أعمال حرة، أو ببساطة 
راضي، يف املقام األول كرأمسايل، مع فرصة أن يصبح أحد مالك األ تورغومقاول  لآلخرين. بناء على ذلك، يظهر
للمقاول، أيمية رأس املال  تورغورأمسايل مقرض أو أن يصبح مقاول. يف مفهوم ه كوبالتايل حرية االختيار بني بقاء

ستثمر واحلصول رأمسايل يسعى لتحقيق مكاسب من رأس املال امل -تسيطر على دوره املقاواليت، باعتبار أنه مقاول
   3ه.على مكافأة مقابل عمل

 -جينومن أهم املؤلفني الذين عكسوا اسهامات املدرسة الفرنسية يف معاجلة موضوع املقاوالتية أيضا، 
، والذي كان نفسه مقاول صناعي ومسري ملصنع Jean-Baptiste Say( 1832 -1767بابتيست ساي )

نسيج. قادته خلفيته إىل متجيد الدور املميز، بل احلاسم، للمقاول، الرجل الذي يتصور مشروعا ما أو يتوىل 
كانت حيث  ري وحتسني الوضع االقتصادي. يغتمها، ليكون بذلك القوة احملركة لريى الفرصة ويغتنفمسؤوليته، 

هو الذي  لساي، املقاول بالنسبة كونتيونفعلى عكس  4كار آخرين يف العصر احلديث.أفكاره سابقة على أف
بالنسبة له، وبالتايل  اثانوي اجيمع وينسق بني عوامل اإلنتاج، هدفه األول هو زيادة اإلنتاج ليصبح حتقيق الربح هدف

، ملصلحته اخلاصة ومبواجهته على حسابه اخلاص -أن ااملقاول يف صناعة ما، هو املتعهد خبلق ساييأيت تعريف 

                                                           
، اجمللس 797، ترمجة فؤاد بلبع، مراجعة امساعيل صربي عبد اهلل، سلسلة رقم تاريخ الفكر االقتصادي: الماضي صورة الحاضرجون كينيث جالربيت،  - 1

 .92، ص 7111الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، سبتمرب 
2 - Thomas Grebel, op-cite,  p6. 
3 - Ibid,  p6. 

 .79جالربيت، مرجع سبق ذكره، ص جون كينيث  - 4
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نشاط  ةأي أن املقاول باستغالله املعارف املكتسبة من أجل إقام 1منتوج معني قابل لالستهالكا. -للمخاطر
 ية الضرورية من أجل خلق منتوج ما، مث يف األخري يشرف على التنفيذ. ذمعني، جيمع املوارد واإلمكانيات التنفي

 ون، مستغلو ن يف صناعة الزراعة )املزارعو املقاولني إىل ثالث فئات: مقاول سايإضافة إىل ذلك، يصنف 
معتربا املقاول هو من يعمل حلسابه، أما الذي  ،ن إىل غري ذلك(و احملاجر، البحار  واملناجم، مالك األراضي، مستغل

، الذين يعملون ة املعمليةيف مقاويل الصناعالصنف الثاين يتمثل يعمل كأجري فيعترب من يقوم بتسديد أجره مقاوال. 
هذا ال يعين أن هذا . حلساهبم اخلاص وينتجون منتوج متواجد مسبقا مضاف عليه جتديدات ترفع من قيمته

الصنف يشمل املقاول الذي جيمع عددا كبريا من العمال بل قد يكون جنارا يصنع نوافذ وأبواب، أو حداد أو 
ون املقاول هو كوري أن يكون املقاول مالكا لألدوات، فقد يدهان عمارات إىل غري ذلك، وهنا ليس من الضر 

، الذين يقومون بتحويل املنتجات من طرف يف مقاويل الصناعة التجارية . أما الصنف األخري فيتمثلنفسه األجري
ن يف يرغبو ح يف متناول األفراد الذين اليت مت شراؤها هبا(، فتصب هانفسآلخر، من خالل القيام ببيعها )يف احلالة 

  2.هنفس احلصول عليها سواء جيء هبا من بلد آلخر أو قاموا بتحويلها من بلدة إىل أخرى داخل البلد
ختاما ملا سبق، اعتربت املدرسة الفرنسية املقاول عنصرا حيويا له دوره يف االقتصاد، ولكن اجلوانب املختلفة 

األدبيات اقتصادية الفرنسية تزامنت ف .اجتاهات خمتلفة سبت إىل املقاول عملت على تطوير املفهوم يف عدةاليت نُ 
تاب يف كل من اجنلرتا وأملانيا مثلوا الفكر تبعت مبحاوالت لكُ أُ أو والتاسع عشر، عشر اليت ظهرت يف القرن الثامن 

 . 7711 -7111الكالسيكي واالقتصاد السياسي للمرحلة 
 المقاول عند الكالسيك واالقتصاد السياسي: -2-1-3

نتج عن الثورة الصناعية اليت دقت أبواب إجنلرتا وجنوب اسكتلندا يف الثلث األخري من القرن الثامن عشر 
ومن مث بدرجة متزايدة يف اجملتمع  -لم تكن الشخصية السائدة يف هذا التطورفتطور عميق يف الفكر االقتصادي. 

وإمنا رجل الصناعة الذي كان توجهه إىل  هي التاجر الذي كان توجهه إىل شراء البضائع وبيعها، -والدولة
ثروة األمم: بحث في طبيعة نظر إىل أن أصل وجودها يعود إىل التتطور النظرية الكالسيكية، اليت يُ  3إنتاجها.

، وهو Adam Smith( 1720 -1723آدم سميث )من طرف  7119الذي نشر سنة  اثروة األمم وأسبابها
علم االقتصاد هيكله  سميثومن خالله أعطى  ،اه النظرية االقتصاديةالعمل الذي، ومن عدة نواحي، ضبط اجت

  4احلديث الذي حصل عليه من املراحل املبكرة للثورة الصناعية.
أيملت املدرسة الكالسيكية بشكل عام موضوع املقاول ومل تسعى إىل تطوير نظرية مستقلة خاصة 

مصطلح مقاول يف حد ذاته سواء قبل الفكر الكالسيكي أو من قبل االقتصاديني ستعمل مل يُ باملقاوالتية. 
 -1806، جون ستيوارت ميل )David Ricardo( 1823 -1772دافيد راكاردو )الكالسيك أمثال 

                                                           
1 - Emile-Michel Hernandez, L’Entrepreneuriat : Approche théorique, L’Harmattan, Paris, France, 2001, p14. 

 .711ص ، 7173، ديسمرب 7، جامعة قسنطينة 91، جملة العلوم اإلنسانية، العدد مقاربة نظرية حول تطور الفكر المقاوليصندرة ساييب،   - 2
 .17جون كينيث جالربيت، مرجع سبق ذكره، ص  - 3

4  - Franz Lohrke, Hans Landstrom, op-cite,  p p 18, 19. 
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1873 )John Stuart Mill ( 1834 -1766وتوماس ر.مالتوس )Thomas R.Malthus.  اعتربوا حيث
بتطرقهم للوظائف و  ،املقام األول، منزلته منزلة عميل اقتصادي عادي يضع رأمساله على احملكاملقاول رأمسايل يف 

يف  .undertakerأو املتعهد  projector، املشاريعي adventurerمصطلحات مثل املغامر  خدمتاستُ  ،املقاوالتية
مجع أفكار متعددة عن املقاوالتية ووصف  Alfred Marshal( 1224 -1842ألفريد مارشال )حني أن 

، فقد uncertainty-bearer، املتحمل لالأكادة superintendent، املراقب coordinatorاملقاول على أنه املنسق 
 Jeremy Bentham( 1832 -1748جيرمي بنثام ) عتربناقش أدوار املقاول دون أن يذكر وظيفته الفريدة. يُ 

من املقربني من املدرسة  والذي كان ؛الكاتب الوحيد الذي ركز أكثر من معاصريه الكالسيك على املقاول
انطالقا من تسميته و  ،الذي كان معلمه، إال أنه تصور املقاول يف أعماله سميثعلى عكس ف ،الفرنسية

Projector باعتباره مسرفا، أو كونه الرجل  لمقاولدة للصورة السلبية اليت رمسها لوبش آدم سميث بنثام، انتقد
بذلك التصور متقدما بفارق كبري عن عصره، حيث أسند الدور  بنثامالذي تقوده مصلحته الشخصية. ليكون 

 1الفعال يف االقتصاد للمقاول املبدع وهي الرؤية اليت مت تبنيها يف وقت الحق.
الكالسيك الربيطانيني تطرقوا إىل دور املقاول يف  على الرغم من أن االقتصاديني و خالصة القول أنه 

 كتاباهتم، إال أهنم مل يطورو نظرية خاصة مبوضوع املقاوالتية.
من املثري لالهتمام أيضا أنه كان هناك بعض املسايمات يف النظرية املقاوالتية مصدرها باحثني من أملانيا 

فون ثيونن  اث الذي تبىن مواضيع اإلدارة والسياسة. يعتربالتحليالت اليت مصدرها هذه الدول للرت تنتمي والنمسا. 
(1783- 1850 )Von Thunen  أحد االقتصاديني الذي جادل من الناحية النظرية الفرق بني املقاوالتية

( 1868 -1824مانقولدت )واإلدارة، واعترب أيضا املقاول مبدعا وحامال للخطر على حد سواء. كذلك هناك 
Mangoldetعترب األرباح املقاوالتية عائد عن املقدرة ، الذي اthe rent for ability  مشريا إىل ضرورة اعتبار

 والذي، business leaderاملقاول عامل إنتاج مستقل. أنشأ تراث االقتصاد السياسي األملاين مفهوم قائد مشروع 
  2للخطر والالأكادة. Knight نايتلنظرية  السباق البعض عتربها

 

 (:1240 -1870)المقاول في العصر االقتصادي  -2-2
على الرغم من أيميتها  .عرف موضوع املقاوالتية عدة حماوالت لصياغة نظريات خاصة هبا لفهمها أكثر

اليت أدركها العديد من االقتصاديني، إال أن قوهتا كموضوع تراجعت مع صعود املدرسة الكالسيكية اجلديدة اليت 
وازن، رغم وجود بعد االستثناءات اليت عرفتها تلك الفرتة واليت جتسدت يف أفكار كل من ركزت على فكرة الت

 ومدرسة الفكر النمساوية. Schumpeterشومبيتر ، knight نايت
 

                                                           
1  - Thomas Grebel, op-cite,  p p 8, 9. 
2 - Albert N. Link and Robrt F. Herbert, op-cite,  p 10. 
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  مقاول فرانك نايت: -2-2-1
يف أواخر القرن التاسع عشر، وجدت النقاشات األوروبية حول موضوع املقاوالتية مجهور يف الواليات 

، يف طريقها لتصبح قوة صناعية كربى، وهي النقطة اليت 7792املتحدة اليت كانت، بعد هناية احلرب األهلية عام 
 تية.انطلقت منها نقاشات اقتصاديي الواليات املتحدة حول موضوع املقاوال

ا يف وقت الحق املوضوع الذي تبناه the risk- uncertaintyالالأكادة أو عدم اليقني  -كان ااخلطر
ضمن سياق الفكر  Frank H.Knight( 1272 -1885فرانك أتش. نايت )االقتصادي األمريكي 

يف  نايتاملقاول الشخصية الرئيسية يف النظام االقتصادي. تلخصت مسايمات  نايتاعترب  ، حيثالنيوكالسيكي
والالأكادة أو عدم اليقني غري املؤمن  insurable risksبناء النظرية املقاوالتية يف تأمني املخاطر أو املخاطر املؤمنة 

non- insurable uncertainty.  تماالهتا من خالل اخلربات املخاطر باألحداث املتكررة املعروفة احترتبط إذ
السابقة، يف حني الغموض، عدم اليقني أو الالأكادة تتعلق باألحداث الفريدة اليت ال ميكن تقدير احتماالهتا 

باختالفات و بشكل دقيق. أيضا عمل على وضع نظرية للربح تربط الالأكادة غري املؤمنة بالتغري االقتصادي السريع 
يف مؤلفه ااخلطر، عدم اليقني )الالأكادة( والربح  نايتميز فقد  neurial ability entrepre.1القدرات املقاوالتية

Risk, uncertainty and profit( بني ثالث أنواع من حاالت عدم اليقني 7977مراجع سنة  7979ا )
الالأكادة احلقيقية اليت  -الالأكادة وعدم اليقني احلقيقي -املستقبلية )الالأكادة املستقبلية(: اخلطر، عدم اليقني

حتدث عندما يكون املستقبل ليس جمهوال فقط، أيضا ال سبيل ملعرفته مع حاالت ليست مصنفة أيضا مع عدم 
إذا كان هناك  -أن الفرص تنشأ من حالة عدم اليقني أو الالأكادة احملاطة بالتغيري نايتئج. أقر وجود توزيع للنتا

وبالتايل فاملقاول يتلقى باملقابل عائدا الختاذه  -بالتغيري الذي سيحصل ليس هناك فرصة للربح للتنبؤاحتمال 
فالعائد املقاواليت ناتج عن حقيقة أن الالأكادة احلقيقية. وعليه  -قرارات يف ظل ظروف عدم اليقني احلقيقي

النشاط الفردي ال ميكن التنبؤ به والكفاءة املقاوالتية تربز يف قدرة الفرد على التعامل مع حالة عدم اليقني أو 
  2الالأكادة.
 3 مقاول جوزيف شومبيتر: -2-2-2

على األرجح أكثر االقتصاديني  Joseph Schumpeter( 1250 -1883جوزيف شومبيتر )يعترب 
 جوزيف شومبيترعملت نظريات فقد الذين عرفوا باهتمامهم مبوضوع املقاوالتية يف بداية القرن العشرين. 

ركزت عليهما الدراسات،  االقتصادية على التوحيد بني ظاهرتني مهمتني من ظواهر حركة األنظمة االقتصادية اليت

                                                           
1 - Franz Lohrke, Hans Landstrom, op-cite, p 20. 

 للمزيد من االطالع أنظر: - 2

- Frank H.Knight, Risk, Uncertainty and Profit, MK reprints of economic classics, New York, 1964. 
 -79ص  ،7177، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، لبنان، 7ط ، ترمجة حيدر حاج امساعيل، الرأسمالية واالشتراكية والديموقراطيةجوزيف أ.شومبيرت،  - 3

79. 
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األعمال نتاجا ثانويا للتقدم املتقطع يف  دورة األعمال وتغريات التكنولوجيا واإلنتاجية، مث اعترب دورات أال ويما
 التكنولوجيا. 

االقتصاد، عمل ويف أوقات خمتلفة مع اثنني من سوسيولوجيي يف  صخصت، املشومبيترجيب اإلشارة إىل أن 
تاباته الرئيسية ك  مشلت. Talcott Parsonsز تالكوت بارسونو Max Weberماكس فيبر القرن العشرين، 

يعرف . 7971، وعن الطبقات االجتماعية سنة 7979اإلمربيالية سنة عن  مقالتني املتعلقة بالسوسيولوجيا
يتابع قائال: اوإذا عرفنا و السوسيولوجيا االقتصادية بقوله أهنا تبحث يف سلوك الناس عرب الزمن وما نتائج سلوكهم. 

ال األفعال، احلوافز وامليول فقط، أي املؤسسات  ،اإلنساين تعريفا واسعا لشمل املؤسسات االجتماعيةالسلوك 
 ذات العالقة بالسلوك االقتصادي مثل احلكومة، امللكية، الوراثة، العقود إىل غري ذلكا.

كارل ، John Stuart Millجون ستيوارت مل  بالسوسيولوجيا االقتصادية: ااشتغلو ويشري إىل ثالثة ممن 
من مسائل السوسيولوجيا  شومبيتروما شغل تفكري  ،F.W.Taussigف.و.توسيغ و Karl Marxماركس 

االقتصادية كان كل من اإلمربيالية، املال العام والرأمسالية كنظام اجتماعي. فسر ذلك يف املقاول الذي هو، وكما 
وصفه، سبب التغيري الباطين يف النظام الرأمسايل، باعتبار أن التغري يف احلياة االقتصادية يبدأ، وبصورة دائمة، 

كل حوله  يدور ااحملور الذي هو  املقاول أن شومبيتر يعتربوعليه شر يف بقية االقتصاد. بأعمال فرد قوي مث ينت
إمنا االبتهاج باخللق، وتكون النتيجة أن املقاول هو بطل ن الذي يدفع املقاول ليس املال، أويضيف  ،شيءا

 . تغريةالعملية الرأمسالية ومبدع تطوراهتا امل
اخلاصة بالتطور االقتصادي دورا أساسيا، فهو البطل املغوار الذي يشرح  شومبيترأدى املقاول يف نظرية 

التدفق الثابت، أي امنوذج العملية االقتصادية غري املتغرية واليت تتدفق ب شومبيترذلك التطور، جمددا ما يسميه 
  مبعدالت ثابتة يف الزمن وتعيد إنتاج نفسهاا.

املقاول بقوله أنه السبب املنتج التغري تلقائي ومتقطع يف تيارات التدفق، واضطراب يف  شومبيتريصف 
 التوازن، يغري وإىل األبد ويزيل حالة التوازن املوجودة سابقاا.

والسلع  ها املقاول، الصناعة اجلديدة واألسواق اجلديدة والطرق اجلديدةويذكر من اإلبداعات اليت يدخل
 تنظيم اجلديد للصناعة.الو  على مصادر متوين جديدةاالستالء اجلديدة، 

الذي  ماكس فيبرالكاريزما عند عامل االجتماع  ووالقائد ذ شومبيترمن الطريف وجود مقارنة بني مقاول 
زمي. أما الفرق بني االثنني فيتمثل، وبصورة يقال أن تغري األنظمة االجتماعية سببها الفاعل هو الشخص الكار 

 بطل شومبيرت سبب باطين يف النظام بينما بطل فيرب سبب خارجي.  رئيسية، يف أن 
 مقاول المدرسة النمساوية: -2-2-3

، ويشري مصطلحها إىل هنج خاص يف علم االقتصاد نشأ جامعة فييناترجع أصول املدرسة النمساوية إىل 
يف سبعينات القرن التاسع عشر، وإىل االقتصاديني الذين يتبعونه يف أرجاء العامل والذين يؤمنون بأن كل األحداث 
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االقتصادية تنبع من قيم األفراد املعنيني واختياراهتم وظروفهم واليت هي أساس الظواهر االقتصادية كالعرض، 
 ،ميكن تصنيف اقتصاديي املدرسة النمساوية يف ثالث موجات من الفكر االقتصاديو طلب، السعر والسوق. ال

 1ميكن جتسيدها يف اآليت:
 Grundsätze(7717ا للمدرسة النمساوية مع نشر كتاب امبادئ علم االقتصاد )الموجة األولىبدأت ا

der volkswirthschaftslehre  ( 1221 -1840لكارل منجر )اCarl Manger  الذي انتقد فيه األفكار
 Eugen( 1226 -1851يوجين فون بوهم بافرك )كذا . االقتصادية السائدة وقتها يف العامل املتحدث باألملانية

Von Böhm-Bawwerk  تبىن  .الذايت من خالل تطبيقه على جمال الفائدة ورأس املال منجرالذي طور هنج
النهج ذاته يف حتليل التكلفة اليت تنبع من  Friedrich Von Wieser( 1226 -1851) زرفريدريك فون فاي

 القيم والتفضيالت الذاتية ملتخذي القرار والدور الرئيسي للمقاولني يف اختبار مثل هذه األحكام. 
  Ludwig von mises( 1273 -1881لودفيج فون ميزس )ا فكانت بقيادة الموجة الثانيةأما ا

، اللذان 7912املتحصل على جائزة نوبل سنة  Friedrich Von Hayek (1222 -1822وفريدريك هايك )
تعاونا يف الثالثينات يف تفسري دورات االقتصاد، فرتات االنتعاش والكساد الدورية اليت تبدو ملمحا مستدميا للعامل 

فاالقرتاض يشجع املقاولني على االستثمار  ،االئتمان املصريفاعتماد التجاري. ناديا بأن هذه الدورات تنبع من 
أكثر يف عملية اإلنتاج، ويشجع املستهلكني على شراء املزيد من البضائع من املتاجر، لكن عند زوال احملفزات 

هنم ينتجون ما هو غري مرغوب أكثر مما هو ضروري، ويتعثر العمل أجيد املقاولون إذ االئتمانية تظهر احلقيقة. 
 ستثمارات املفرطة يف طموحها أن تزول. ويتحتم على اال

املدرسة النمساوية من الواليات املتحدة باألساس، ومن أبرز  يا من اقتصاديالموجة الثالثةجاءت ا
يف دفع  للمقاوالتية، الذي تتبع األيمية احلامسة  Israel Kirzner( -1230إسرايل كيرزنر )منساويي هذه املوجة 
 التقدم االقتصادي. 

حدث النمساويون عن ااملقاولنيا أو ااملضاربنيا فإهنم ال يضعون يف أذهاهنم صورة الرأمساليني حني يت
إن كل وعليه فهم يعتربون كل األفعال مضاربة. ؛ فبسبب الغموض احلتمي بشأن املستقبل، و املتأنقني املتالعبني

على هذا شخص هو مقاول بشكل ما، يسعى الستخدام مهارته وموارده يف اقتناص مكاسب مستقبلية. ينطبق 
العمال الذين يلتحقون بدورة تدريبية على أمل حتسني فرص عملهم متاما مثلما ينطبق على مديري األعمال الذين 

يمكن تلخيص نظرة املدرسة النمساوية للمقاول يف ف يبنون املصانع أو املسايمني الذين يتاجرون باألوراق املالية.
 2اآليت ذكره:

                                                           
 اجلزء اخلاص باملقاول يف املرجع: ملزيد من االطالع أنظر - 1

- Eugen Maria Schulak, Herbert Unterköfler, The Austrian School of Economics: a history of its ideas, 

ambassadors and institutions, translated by Arlene Oost- Zinner, Ludwig von Mises Institute, Alabama, 

United Stat, 2011.  
، 91، ص ص 7173، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، 7، ترمجة فتحي خضر، طالمدرسة النمساوية في االقتصاد: مقدمة موجزةد.إميون باتلر،  - 2

97. 
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يتخصص البعض، يف االقتصاد احلديث، يف املهنة املقاوالتية مثلما يتخصص غريهم يف مهنهم كأطباء أو 
ا أيض جيلبون لعملية السوق ليس فقط مهاراهتم االبتكارية والتنظيمية، بل أن املقاولني كيرنزيرى وعليه مهندسني. 

املواضع اليت تظل فيها رغبات املستهلكني غري مشبعة، ك  منتبهون على الدوام لفرص كسب الربحفهم  ؛ايقظتهما
على تيقظهم الكتشاف التغريات  بذلك يحافظونفأو املواضع اليت ميكن فيها تقدمي منتجات أفضل وأرخص هلم. 

تحقيق الربح منها قبل غريهم األقل تيقظا. قد يف ظروف السوق، بل حياولون يف الواقع التنبؤ هبا، ويتحركون ل
تكون معلوماهتم أفضل من معلومات اآلخرين، ألن هلم تبصرا أفضل بأسواق معينة جيعلوهنا موضوع اهتمامهم، 
وهو ما ميكنهم من إعطاء ختمينات أسرع وأدق عن احلالة املستقبلية للطلب. أو قد يفكرون على حنو مبتكر 

ج منتجات أرخص أو حتسني املنتجات، أو العثور على سبل جديدة بالكامل إلرضاء للعثور على طرق إلنتا 
حني ينجحون وحيققون األرباح يشجع هذا اآلخرين، الذين هم أقل تيقظا أو أقل امتالكا ألهنم اجلماهري. 

 لمعيشة.يمون يف عملية حتسني متواصلة للمستويات العامة لاللمعلومات، على إتباع هنجهم. هبذه الصورة يس
قاولني ويوجه املوارد حنو فجوات القيم اليت اكتشفها أكثر امل أن السوق كله يتكيفجمددا ميكن القول 

يف و مع وجود املزيد من املنافسني املتصارعني على الفجوة نفسها يف السوق، يصري جين األرباح أصعب. ف ،تيقظا
املقاولون معارفهم ومهاراهتم اخلاصة للبحث عن عملية ال هنائية من التيقظ، التخمني واالكتشاف، يستخدم 

ألن وظيفة املقاولني مهمة للغاية يف احلفاظ على مستوى املعيشة، بل  ،حضع جديدة ميكنهم فيها حتقيق الربموا
الضوابط احلكومية، مثال، بعض اإلمكانيات اليت قد قد متنع فبأنه من املهم عدم كبحها.  نزكير ينادي فحتسينه، و 

قد تتسبب الضرائب يف جعل االبتكارات ال تستحق العناء املبذول ، و املقاولون وميكنها نفع اآلخرين خيرج هبا
فيها، كما أهنا تقلل من حافز االبتكار من خالل تقليص األرباح اليت ال جيب نسيان أهنا ليست أكثر من توقعات 

 عدم اليقني. حاالت من تكتنفها املخاطرة و 
 

 (:1270 -1240العلوم االجتماعية )المقاول في عصر  -2-3
يف منتصف القرن العشرين، مالت فكرة املقاوالتية إىل التالشي يف النظرية االقتصادية، وأصبح االقتصاد 

دماج املقاول يف النماذج االقتصادية. إهنج جعل من الصعب  –ختصص رمسي على حنو متزايد وموجه رياضيا 
أن املقاوالتية مصدر التغيري  أاالقتصاديني الكالسيكي والنيوكالسيك األوائل مبدنتيجة لذلك، هجر املنظرين 

اهليكلي ضمن االقتصاديات الرأمسالية إىل حد كبري. مع ذلك، يف أربعينيات القرن العشرين عدد من علماء 
مبوضوع  ااماهتم أبدواالجتماع، والذين وعلى نطاق واسع سايموا يف التاريخ االقتصادي وعلم االجتماع، 

على عملية حتديث اجملتمعات حول العامل. إال أنه وخالل  ينعلى النظرية الشومبيرتية ومركز  ينمعتمد املقاوالتية،
هذا امليدان بتسليطهم الضوء  النفسمن اخلمول، إىل أن دخل علماء  االستينات عرف هذا التيار من البحث نوع

  1األساسية. أعماهلم للبحث يف شخصيته وصفاته وانطلقتعلى موضوع املقاول كفرد، 

                                                           
1 - Franz Lohrke, Hans Landstrom, op-cite,  p25. 
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 أول اهتمام لمفكري علم االجتماع بالمقاوالتية: -2-3-1
ماكس فيبر سهامات للعصر اخلاصة باملقاوالتية إىل أعمال بالنسبة لنظريات علم االجتماع، تعود أوىل اإل

(1864- 1220 )Max Weberحد مؤسسي علم االجتماع احلديث ، العامل األملاين يف االقتصاد والسياسة، وأ
  ودراسة اإلدارة العامة يف مؤسسات الدولة. 

عن موضوع املقاوالتية ال ميكن اجيادها يف جزء معني من أعماله إمنا يف العديد من  فيبربالنسبة ألفكار 
هو شرح كيف يتغري النظام االجتماعي من وضع واحد وثابت إىل  لفيبرأعماله املختلفة. كان اهلدف الرئيسي 

وع اخلاص من األفراد الذي الن-ا charismatic leadershipباخلصوص الرتكيز على االقيادة الكاريزمية  ،آخر
وما هلا من دور هام يف إحداث هذه التغيريات. ميكن أن يكون للقيادة  -لديه القدرة على جعل آخرين يتبعونه

زمية أوجه شبه مع نوع الفرد الذي يطلق عليه كلمة امقاولا. مع ذلك، ورغم أنه كثريا ما يساء تفسريها، يكار ال
كاريزما أو الزعيم ال، فالقائد ذو لفيبربالنسبة فللكاريزما ليس مطابقا ملفهومه عن املقاوالتية.  فيبرإال أن مفهوم 

لتغيري خالل املراحل األوىل للبشرية وذو األيمية األقل يف الكاريزمي حتدد دوره فقط كونه حمرك مهم إلحداث ا
املقاوالتية هلا ما تفعله أكثر مع مهارة توجيه اإلنتاجية مبا يضمن االستجابة للفرص أن يف حني  ،اجملتمع الرأمسايل

وى املقاوالتية املتواجدة يف اقتصاد السوق، وبالتايل مع العمليات االقتصادية للفرد الواحد. كذلك ما لسائقي الق
 -7991، ففي عمله األكثر شهرة كتاب ااألخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية )لفيبريف اجملتمع من أيمية 

7911 )The protestant ethic and the spirit of capitalismأكد رأيه أن األخالق ختلق موقف أو سلوك  ،ا
 فيبرأخريا، قدم و اجيايب للعمل واكتساب املال، األمر الذي يسهل تطور ومنو الرأمسالية واملقاوالتية على حد سواء. 

، قارن 7971بعض املسايمات يف موضوع املقاوالتية يف وقت الحق، فمع املزيد من الكتابات السياسية خالل 
  1مع البريوقراطي يف جمتمع أكثر عقالنية وترشيدا أين ميكن للبريوقراطية اهليمنة على اإلنتاجية الفردية.املقاول  فيبر

 2المقاربات التاريخية الخاصة بالمقاول في علم االجتماع: -2-3-2
خالل أربعينييات القرن العشرين، بدأ عدد من املؤرخني االقتصاديني وعلماء االجتماع باستكشاف 

تلتها عقود أنتج فيها املؤرخون جمموعة كبرية من املؤلفات حول موضوع  .املقاوالتية باعتبارها ظاهرة تارخيية
أساسا من النظرة الشومبيرتية، اعتمادا على طرق أكثر تفصيال يف دراسة موضوع  ةاملقاوالتية، واليت كانت مستوحا

من مركز البحث يف  Arthur Coleآرثر كول خ االقتصادي قاد اجملهودات يف هذه الفرتة املؤر حيث املقاوالتية. 
، وهو املركز الذي ضم إليه يف تلك الفرتة العديد من العلماء األكثر تأثرا هبذا هارفاردتاريخ املقاوالتية جبامعة 

، مؤرخني اقتصاديني، إضافة إىل Talcott Parsonsتالكوت بارسونس كالتيار، مثال ذلك، علماء االجتماع 
 Alexanderألكسندر جرسشنكرون ، Thomas Cochranتوماس كوشران ، مثل شومبيتر

                                                           
1 - Hans Landström, Pioneers in entrepreneurship and small business research, Springer science + business 

media, inc, Boston, 2005, p45. 
2 - Alain Fayolle, Handbook of research on Entrepreneurship: What We Know and What We Need to 

Know, Edward Elgar, Cheltenham, UK/ Northampton, MA, USA, 2014, p 35- 37. 
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Gerschenkron ، دافيد الندسDavid Lands ريدليش  فريتزوFritz Redlich كذا جريدة .
واليت وفرت ميكانيزم أو آلية  explorations in entrepreneurship historyاالستكشافات يف تاريخ املقاوالتية 

 لسحب خمتلف الدراسات التجريبية معا على نطاق واسع. مؤسسية 
جمموعة واسعة من املقاربات يف  كول فيها شجع ،تبىن املركز وجهة نظر مقتناة من التاريخ االقتصادي

 ،والنماذج االقتصادية النيوكالسيكية socio-culturalثقافية  -اتاريخ املقاوالتيةا، لتشتمل على دراسات اجتماعية
فهم كيفية عمل كل من لعمال اليت ركزت على تطور الصناعات. انطالقا من هذا، يف حماولة هلم خاصة األ

السياق التارخيي والبنية االجتماعية على ظهور، انتشار وطبيعة املقاوالتية ضمن إطار معني، أنتج الباحثون جمموعة 
وما هلذه  ،اء العامل إىل الرأمساليةحنمجيع أواسعة من املعرفة لشرح كيف سايمت املقاوالتية على حتول البلدان يف 

اخلطوة من نتائج متباينة على التنمية االقتصادية ملختلف الدول على املدى الطويل معتمدين يف ذلك التساؤل 
 كوشرانمثال ذلك دراسات كل من  .املاذا بعض الدول قد منت يف حني ظلت دول أخرى يف حالة فقر نسبيا؟ا

 .7999، 7997 جرسشنكرونو 7923، 7999 الندس، Jenks 7999 ،7999جانكس ، 7991، 7921
باعتماد الباحثني األساليب الكمية يف أحباثهم يف إطار النظرية  اواضح إال أن السبعينات عرفت حتوال

هلذا التحول يف االهتمامات، اضطر مركز البحث يف تاريخ  يجةنتوكاالقتصادية النيوكالسيكية األرثوذكسية. 
بعد أن نفذت مصادر متويله والدعم املؤسسي له، أما جريدة استكشاف  7927التية إىل غلق أبوابه عام املقاو 

 Exploration in economicتاريخ املقاوالتية فتم إحياؤها من خالل ااستكشاف يف تاريخ الفكر االقتصادي 

history .ا 
 مقاربات كل من علم النفس وعلم االجتماع الخاصة بالمقاوالتية:  -2-3-3

استمرار األحباث اخلاصة باملقاوالتية  تماع مبوضوع املقاوالتية، إال أنعلى الرغم من اهتمام علماء االج
جريت وعلى إىل علماء النفس واالجتماع. مع هناية مخسينات القرن العشرين وبداية الستينات، أيعود وازدهارها 

نطاق واسع سلسلة دراسات، بنيت على املنهج التارخيي املقارن، من أجل فهم صفات وشخصية املقاول 
 Davidديفيد ماكليالند دراسة  كانت  الذكر، األوىل انن تستحاصائصه. يف هذا الصدد، هناك دراستوخ

McClelland ( 7997اجمتمع اإلجناز)The Achieving Society التساؤل: املاذا بعض حيث طرح  ا
أن بعض املعايري فيها ناقش  ،اجملتمعات منت وتطورت بصورة أكثر ديناميكية مقارنة بغريها من اجملتمعات؟ا

الدراسة متثلت بينما والقيم، خصوصا فيما تعلق بنظرية ااحلاجة لإلجنازا، حيوية وذات أيمية لتطوير اجملتمع. 
 The theory of( 7997حول انظرية التغيري االجتماعي ) Everett Hagenايفريت هاجن الثانية يف كتاب 

social change ا، والذي ومن خالله عمل على حتليل نشأة االبتكارinnovation  والتكنولوجيا يف كل من
على التجمعات يف املقابل  هاجنعلى الفرد، ركز  ماكليالندركز  ففي حنياجنلرتا، اليابان، كولومبيا وبورما. 

غالبا من بعض التجمعات االجتماعية دون غريها من التساؤل: ملاذا يأيت املقاولون  طرحاالجتماعية و 
تشكلوا من جمموعة عانت االنسحاب من وضع معني، مبعىن أن أعضاء بعض ي مم أهنرغالتجمعات؟ا. 
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رتمونه والذي ال يقدر رتم من قبل فئات اجملتمع الذي حيالتجمعات االجتماعية تدرك أن أهدافهم وقيمهم ال حتُ 
أن الصفات الشخصية للمقاول حتتل مكانة بارزة يف  ماكليالند وهاجنمسايمات كل من قيمهم باملقابل. لتأكد 

 1األحباث اخلاصة مبوضوع املقاوالتية يف جمال العلوم االجتماعية خالل الستينات والسبعينات.
مل يكن االهتمام مبوضوع املقاوالتية فقط كما هو واضح بني علماء النفس، ولكن انتقل أيضا إىل العلوم 

مل تكن املقاوالتية أبدا موضوعا مهيمنا ضمن أيضا . *السلوكية كعلم االجتماع واألنثروبولوجيا االجتماعية 
عن املقاوالتية ضمن هذا اجملال من حيث أجريت األحباث  ،ختصص علم االجتماع باعتبار حمتواه واسع جدا

خالل الربط بني املقاوالتية ومواضيع شىت، مثال ذلك األعمال اليت ربطت بني املقاوالتية وجمموعة األقليات 
(Aldrich and Waldinger, 1990( الثقافة ،)Lands 1951and Lipset 1967 والشبكات االجتماعية )
(Granovette 1973, 1985 and Burt 1992 دراسات قليلة العدد عن املقاوالتية اليت ميكن اجيادها يف .)

األنثروبولوجيا االجتماعية، لكن العمل الرائد األكثر إثارة لالهتمام والذي حتدث عن موضوع املقاوالتية من قبل 
 Fridrik Barth( 1267، 1263فردريك بارث )علماء األنثروبولوجيا االجتماعية متثل يف أعمال كل من 

، اليت جتسدت يف دراسات مبكرة ركزت يف املقام األول على التغيري Clifford Geerz( 1263وكليفورد غيرتز )
 2االجتماعي والتنمية االقتصادية وأيضا على التفاعل بني املقاوالتية احمللية والنمط االجتماعي للفرد.

 

 (:1270انطالقا من المقاول في عصر إدارة األعمال ) -2-4
متيزت فرتة الستينات والسبعينات من القرن املاضي بتغريات اقتصادية وسياسية كبرية مست اجملتمع، 

ا، انتشرت فيها تكنولوجيات حديثة أحدثت تغيريات يف creative destructionجتسدت يف فرتة االتدمري اخلالق 
نتيجة لذلك تطورت املواقف جتاه  اهليكل الصناعي، مما أثار أسئلة حول كفاءة أداء الشركات كبرية احلجم.

ا اجلملة األكثر جاذبية(. إضافة إىل أن small is beautifulاملقاوالتية واألعمال الصغرية )لتصبح االصغري مجيل 
 3املقاوالتية توطدت يف املناهج الدراسية يف كليات إدارة األعمال األمريكية وبني الباحثني املختصني يف اإلدارة.

اندفع إليه الكثري من  مهيمناه اخللفية، أصبحت املقاوالتية وروح املبادرة الصناعية موضوعا انطالقا من هذ
استمر االهتمام هبا داخل اجملتمع، ومنى هذا اجملال إىل حد كبري ليس فالباحثني يف شىت ختصصات إدارة األعمال. 

ملؤمترات اليت تناولت موضوع امن حيث عدد الباحثني فيه فقط وإمنا من حيث عدد املنشورات، اجملالت و 

                                                           
1 - Franz Lohrke, Hans Landstrom, op-cite, p28. 

والذي يدرس كيفية تصرف البشر  علم اإلنسانعلم اإلنسان االجتماعي أو األنثروبولوجيا االجتماعية هو من ضمن الفروع األربعة أو اخلمسة اليت تؤلف  - *
طويلة األمد ومكثفة )مبا يف ذلك الدراسات  دراسات ميدانيةاإلنسان االجتماعي بإجراء . غالًبا ما يقوم باحثو علم جمموعات اجتماعيةاملعاصرين يف 

وتسوية النزاعات وأمناط  والقانون السياسيةواملنظمات  االقتصاديوالوضع  والعاداتلشخص معني  والتنظيم االجتماعي( مالحظات املشاركنيائمة على الق
املوسوعة  -ويكيبيديا المصدر: , وهلم جرًا.والدين والتنشئة االجتماعيةوتربية األطفال  اجلنسني والعالقات بنيوبنية األسرة  والقرابة االستهالك والصرف

 .77:77، على الساعة 79/17/7179: االطالع، تاريخ https://ar.wikipedia.org، عن املوقع: علم اإلنسان االجتماعياحلرة، 
2 - Hans Landström, op-cite,  p 44-46. 
3 - Franz Lohrke, Hans Landstrom, op-cite,  p 29. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D9%84_%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF_(%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83_(%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1
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رين من خالل ثالث مراحل . ميكن جتسيد منو املقاوالتية كحقل للبحث خالل الثمانينات القرن العشاملقاوالتية
 مرحلة اإلقالع، مرحلة النمو ومرحلة البحث عن النضوج.  متثلت يف
 

 1 المقاوالتية: المساهمات الرائدة في off phase-The takeمرحلة اإلقالع  -2-4-1
قفت فيه اهتمامات علماء النفس يف البداية، تبىن الباحثون املهتمون موضوع املقاوالتية يف الوقت الذي تو 

على الباحثني من ختصصات خمتلفة  بتحليل املقاوالتية من عدة زوايا. مع إعطاء حداثة للموضوع، كان سهالو  ،به
كانت املقاوالتية اجمال دخول   -صعوبات يف هذا االختصاصإجراء البحوث حول املقاوالتية دون مواجهة أي 

ت لدراسة املقاوالتية جعلت من الظاهرة امرئيةا. يف هذا امنخفضا، وأن الفرتة اليت نشأت فيها بعض املبادر 
 ، حول اعملية خلق فرص العملDavid Brichديفيد بريتش الصدد، اجلدير بالذكر هو العمل املنجز من طرف 

The job generation process أن أغلب بريتش من خالل هذا املقال أظهر و  .7919ا الذي نشره سنة
الوظائف اجلديدة يف الواليات املتحدة األمريكية تلك الفرتة مت إنشاؤها من قبل املؤسسات اجلديدة وصغري 

وليس من قبل الشركات الكبرية، وما كان للتقرير من تأثري هائل على مجاهري الباحثني يف موضوع  -احلجم
ي إلدراج األعمال صغرية احلجم ضمن عملية املقاوالتية، صناع السياسة والسياسيني، وعلى وضع أساس فكر 

 حتليل التنمية االقتصادية. 
، هذا أن البحث يف موضوع املقاوالتية كان زأهذا اجملال بأنه إىل حد ما جمُ  ميكن وصف جمتمع البحث يف

بني  لتنشط االتصال اعتمدتإىل حد كبري يعتمد على املبادرات الفردية واملشاريع. نتيجة لذلك، عدة مبادرات 
مجاهري البحث الفردية أو اجملزأة، متثلت يف إنشاء املنظمات املهنية )مثال ذلك اجمللس الدويل لألعمال التجارية 

، اجمللس األورويب لألعمال التجارية The international organisations council for small businessالصغرية 
والقسم اخلاص باملقاوالتية داخل أكادميية إدارة  European council for small businessصغرية احلجم 

، مؤمتر The Babson Research conferenceاألعمال(، املؤمترات األكادميية )مثال ذلك مؤمتر البحوث بابسون 
RENT سياسة املؤسسات الصغرية والبحث يف اململكة املتحدة ،Small firms policy and research 

conference  ومؤمتر الشمال حول املقاوالت الصغريThe Nordic conference on small businesses )
 The، املقاوالتية والتنمية االقليمية Business venturingواجملالت العلمية )مثال ذلك جملة املغامرة التجارية 

enrepreneurship and regional development  وجملة اقتصاديات األعمال الصغريSmall business 

economics .) 
 

 مرحلة النمو: بناء البنية التحتية والبحوث المتجزأة -2-4-2
يف عدد البحوث يف جمال املقاوالتية، وأن منو هذا  هائال اعرفت بداية التسعينات من القرن املاضي منو 

االختصاص كان واضحا بغض النظر عن القياسات املستخدمة، من خالل الزيادة املعتربة يف عدد اجملالت 
                                                           

1 - Alain Fayolle, op-cite,  p p 39, 40. 
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، الربامج التعليمية والدورات اليت متحورت حول موضوع املقاوالتية. يف هذا الصدد، ميكن العثور العلمية، الندوات
ا ومنشئي البنية التحتية Institution buildersميكن اعتبارهم ابناة املؤسسة  نمن الباحثني الذي ريعلى عدد كب
إمنا ملا حيتاجه اجملال و ط، كان بناء بنية حتتية قوية مهما، ليس من ناحية ااالستقالل األكادمييا فقفهلذا اجملال. 

االت أخرى، وأنواع خمتلفة من املنظمات الضرورية ني يف جمصمن صفة الشرعية يف أعني الباحثني املتخص الناشئ
  1لتحقيق هذا الغرض.

تصاص، ليس من قبل الباحثني خالل التسعينات كان هناك هجرة أو ترحيل من الوزن الثقيل إىل هذا االخ
صني يف إدارة األعمال فقط، بل كذلك باحثني عملوا على نقل الكثري من املفاهيم والنظريات من جماالت املخت

مثل اإلدارة االسرتاتيجية، التسويق، السلوك التنظيمي وما إىل ذلك. ما ميكن مالحظته خالل هذه متعددة حبث 
الباحثني داخل وخارج اجملال، فمثال  الفرتة ليس فقط اهلجرة على نطاق واسع إىل هذا التخصص، وإمنا تنقل

 2، حددت أربع فئات من الباحثني يف هذا اجملال:Landström 2001الندشتروم واستنادا إىل حتليل 
املؤقتون املتخصصون، أي الباحثني الذين نشروا يف جمال املقاوالتية، ولكن حدث ذلك مرة واحدة  -

 فقط بعدها يعود الباحث إىل ختصصه األصلي؛
تون املؤثرون، أي الباحثون الذين نشروا موضوعا حول املقاوالتية مرة واحدة فقط، لكن أعماهلم املؤق -

 أصبحت يف وقت الحق ذات أيمية بالنسبة لألحباث حول املقاوالتية؛
احملرتفون البارعون، أي الباحثون الذين نشروا مواضيع حول املقاوالتية يف كثري من األحيان لفرتة زمنية  -

 إال أن تأثريهم كان ثانوي أو هامشي؛معتربة 
ستشهد هبم من اجملموعة األساسية، وهم الباحثون الذين هلم منشوراهتم املعتربة حول املوضوع والذين يُ  -

 الباحثني الذين لديهم تأثري جوهري وكبري على جمال البحث يف املقاوالتية.  -قبل اآلخرين

إىل الطموح العام لفهم ظاهرة املقاوالتية بأكملها، هذا لفهم  ترجع اهلجرة العالية وتنقل الباحثني جزئيا 
 كيف تبدو حقا هذه الظاهرة املتنوعة واملعقدة.

  

 مرحلة البحث عن النضج: ميدان للمناقشة وارتفاع االهتمام النظري -2-4-3
ل البحث  حول املقاوالتية، كان جماثالثني عاما من الدراسات  على مدى العقد املاضي، وبعد ما يقارب

 3اجملال من خالل:  هذا بعض خصائص حتديد ميكنإذ  .يبحث عن النضج
 نقاشات عميقة حول املفاهيم األساسية للمقاوالتية ورسم حدودها كمجال للبحث؛ -
وظاهرة متعددة   heterogeneous، غري متجانسComplexإدراك أن املقاوالتية جمال معقد  -

 ؛multi-level phenomenonاملستويات 
                                                           

1 - Alain Fayolle, op-cite,  p p 40, 41. 
2 - Franz Lohrke, Hans Landstrom, op-cite,  p 31. 
3 - Ibid,  p32. 
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 عودة اجلوانب االقتصادية والبسيكولوجية ملعاجلة املقاوالتية كظاهرة. -

نتيجة ملا سبق، ميكن حتديد حزبني متعاكسني يف االجتاه. من ناحية، انفتاح وتوسع هذا اجملال، أدى إىل 
نطاق واسع لعدة مواضيع حول املقاوالتية  يفهجرة باحثني من عدة ختصصات خمتلفة، عملوا على دراسات 

دراسات  اأجرو ني ختصصوا يف موضوع املقاوالتية بصورة مؤقتة أو دائمة. من ناحية أخرى، إنشاء جمتمع من باحث
ريادية على أسس أكثر تنظيما وأخذوا مكانة وملسات مهمة يف ااحلواراتا اليت أقيمت حول حبوث املقاوالتية، 

فعل ذاتية جعلت من  ةهلم وعلى حنو متزايد مواقف ورد مية استخدموا لغة خاصة هبم وأصبحوالذين وبصورة متنا
 1جمال املقاوالتية أقل انفتاحا على التخصصات املتعددة.

 

انطالقا من هذا اجلدال الذي يشري إىل أن جمتمع البحث حول املقاوالتية منقسم إىل أقسام خمتلفة 
الصدد جيب العمل على إجياد قاعدة معرفية حمدودة ومشرتكة بني خمتلف  ومنفصلة عن بعضها البعض، ويف هذا

على حتديد  Landström and Pressonأندشتروم و بريسون عمل  .الباحثني املتأصلني من ختصصات متعددة
عشرة أعمال كان هلا دور يف تطور جمال البحث حول موضوع املقاوالتية ضمن دراسات إدارة األعمال، االقتصاد 
 وغريها من التخصصات األخرى ليعترب هذا العمل يف وقت الحق كممثل لـ اأساس البحثا يف جمال املقاوالتية

 . (02)واملمثل يف اجلدول 
 

 كان لها دور في تطور مجال البحث في موضوع المقاوالتية (: أكثر األعمال التي  02جدول )ال
 

 تخصصات أخرى االقتصاد دراسات في إدارة األعمال الترتيب 

 

 

 

 مرحلة اإلقالع

7911- 

7979 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

 

McClelland (1961) 

Chandler (1962) 

Collins et al. (1964) 

Burns and Stalker (1961) 

Schumpeter (1934) 

Collins and Moore (1970) 

Porter (1980) 

Peters and Watermen (1982) 

Hornaday and Aboud (1971) 

Timmons (1977) 

 

Schumpeter (1934) 

Kirzner (1973) 

Schumpeter (1942) 

Knight (1921) 

Coase (1937) 

Schumpeter (1954) 

McClelland (1961) 

Schumpeter (1939) 

Kirzner (1979) 

Scherer and Ross (1980) 

 

McClelland (1961) 

Schumpeter (1934) 

Storey (1982) 

Brich (1979) 

Bonacich and Modell (1980) 

McClelland et al. (1969) 

Weber (1908/1958) 

Collins et al. (1964) 

Light (1972) 

Peters and Waterman (1982) 

 

                                                           
1 - Franz Lohrke, Hans Landstrom, op-cite,  p 32. 
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 مرحلة النمو

7991- 

7999 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

 

 

Porter (1980) 

Shumpeter (1934) 

Porter (1985) 

Williamson (1975) 

Williamson (1985) 

Low and MacMillan (1988) 

Nunnally (1967) 

McClelland (1961) 

Nelson and Winter (1982) 

Jensen and Meckling (1976) 

 

Schumpeter (1942) 

Schumpeter (1934) 

Evans and Leighton (1989) 

Williamson (1985) 

Stiglitz Weiss (1981) 

Evans and Jovanovie (1989) 

Jovanovie (1982) 

Williamson (1975) 

Piore and Sabel (1984) 

Nelson and Winter (1982) 

 

Piore and Sabel (1984) 

Light (1972) 

Light and Bonacich (1988) 

Granovetter (1985) 

Schunpeter (1934) 

Waldinger et al. (1990) 

Kingdon and Thurber (1984) 

Bonacich (1973) 

Pretes and Bach (1985) 

Williamson (1975) 

 

 

 مرحلة البحث

 عن النضج

7111- 

7111 

 

1 

2 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

 

Schumpeter (1934) 

Barney (1991) 

Shane and Venkataraman 

(2000) 

 

Cohen and Levinthal (1990) 

 

Lumpkin and Dess (1996) 

Porter (1985) 

Porter (1980) 

Nelson and Winter (1982) 

Penrose (1959) 

Stinchcombe (1965) 

 

Evans and Jovanovie (1989) 

Evans and Leighton (1989) 

Schunpeter (1934) 

 

Blanchflower and Oswald 

(1998) 

 
Schunoeter (1942) 

Jovanovie (1982) 

Stiglitz and Weiss (1981) 

Lucas (1978) 

Holtz-Eakin et al. (1994b) 

Holtz-Eakin et al. (1994a) 

 

Porter (1985) 

Schumpeter (1934) 

Storey (1994) 

 

Rogers (1962) 

 

Yin (1984) 

Saxenian (1994) 

Harvey (1989) 

Granovetter (1985) 

Penrose (1959) 

Putnam et al. (1993) 

 
 ,Handbook of research on Entrepreneurship: What We Know and What We Need to Alain Fayolle المصدر:

p 50, 51. , Edward Elgar, Cheltenham, UK/ Northampton, MA, USA, 2014,  pKnow 
 

انطالقا من اجلدول يظهر أنه ليس هناك قاعدة معرفية مشرتكة قوية يف جمال البحوث اليت أقيمت حول 
موضوع املقاوالتية، وبالتايل، أعمال قليلة العدد صنفت األعلى مرتبة يف أكثر من نظرية )مع وجود استثناءات 

تيجة لذلك، وما ميكن استخالصه هو أن قليلة جدا، مثل األعمال الكالسيكية من خالل شومبيرت وماكليالند(. ن
 كثر أيمية من قاعدة معرفية عامة يف موضوع املقاوالتية.  كانت األاجلذور النظرية يبدو أهنا  
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يسمح استخدام نظريات خمتلفة متس جوانب  حيث تعترب املقاوالتية جمال حبث متعدد التخصصات،
 نذلك أوقا لكن أيضا اإنشاء صناديق جديدة متاماا. متعددة للباحثني ليس فقط االتفكري خارج نطاق الصند
هذا فأوىل أساسية جتاه اكتشاف نظريات فريدة من نوعها، األخذ بنظريات استنادا لتخصصات أخرى هي خطوة 

مع ذلك ال ميكن االعتماد فقط على االقتباس من التخصصات األخرى و يساعد على فهم املقاوالتية كظاهرة. 
البحوث يف موضوع املقاوالتية إىل جعل استخدام حتتاج إذ  -لكن ينبغي ابتكار املفاهيم والنظريات اخلاصة

نظريات من ختصصات حبث أخرى يف إطار اكتشاف وتطوير نظريات ومناذج خاصة هبا تعمل على تفسري 
  1.هايزة ال ميكن لتخصصات أخرى حتقيقباعتبارها ظاهرة مم ،املقاوالتية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Kevin Hindle, Kim Klyver, Handbook of Research on New Venture Creation, Edward Elgar, Cheltenham, 

UK- Northampton, MA, USA, 2011, p 42. 
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 : المفهوم الكالسيكي للمقاوالتيةالثالثالمبحث 
 

موضوع دراسة أصبحت املقاوالتية مصطلح شائع االستعمال ومتداول بشكل واسع، حيث باتت تشكل 
نظرا أليميتها املتزايدة، أصبحت كل من احلكومات،  .جد معقد يؤثر على عدة ميادين ومناهج متخصصة

الباحثني اجلامعيني واجملتمع بشكل عام، يهتمون أكثر بتطور املقاولني ومؤسساهتم، وبقدرهتم على البقاء والنمو. 
دة يقتصر على الرفع من مستويات اإلنتاج، وزيا ميكن تفسري هذا االهتمام املتزايد نظرا لدور املقاوالتية الذي الو 

العائدات الناجتة عن نشاط املقاوالت اجلديدة اليت مت إنشائها، بل يتعداه ليشمل دورها يف جتديد النسيج 
إضافة إىل دورها الكبري يف تشجيع  .االقتصادي من خالل تعويض املقاوالت الفاشلة وإعادة التوازن لألسواق

ليت جتد نفسها مضطرة إىل التكيف مع املتغريات يشمل املؤسسات القائمة او االبتكارات اجلديدة ليمتد تأثريها 
 ، وانطالقا من هذه األيمية سيتم التطرق إىلسية مبا يضمن بقائها يف األسواقاحلاصلة من أجل تعزيز قدراهتا التناف

 .أنواعها والعوامل املؤثرة على منوهاماهية كل من املقاول واملقاوالتية و 
  

 المقاول: -3-1
انطالقا من األزمات اليت مست الرأمسالية الغربية خالل سنوات السبعينات، ويف مرحلة ما بعد احلرب، أقر 
صناع القرار السياسي مبعيار احكومة كبرية تسهر على توفري دولة الرفاه مقابل شركات كربى تستغل وفرات احلجم 

 ويف ظل اشتداد املنافسةة يف عالقاهتا الصناعية، يف اإلنتاجا. كانت هذه الشركات بريوقراطية يف التعامل وفقري 
عدم كفاءهتا على املواجهة دمرت مناصب الشغل القائمة أصال، ليتوجه الفائض عن حاجتها من العمال إىل و 

صغرية خاصة هبم، تلقت استحسانا من قبل صناع القرار. لتصبح كلمة ااملقاولا  مشاريعالشروع يف إنشاء 
ستخدم لذاته الذي ال يستخدمه مُ ك،  Self-employed يوظف نفسهالتسمية املفضلة اليت تطلق على أي شخص 

ن لتنطلق الفكرة وترسو عند االقتصاديني الذي .Small-scale employerأحد، أو أي توظيف ذو حجم صغري 
  1اختيار الشخص للعمل احلر كبديل للبطالة أو العمل بأجر.املقاوالتية على أهنا فون يعرّ 

 تعريف المقاول وصفاته المميزة: -3-1-1
ا التعهدا واليت تعين اentreprendreا إىل الكلمة الفرنسية اentrepreneurمقاول يعود أصل كلمة ا

ا، أي الشخص الذي يتعهد بتحمل خطر إنشاء to undertakeاالجنليزية ابالقيام بشيء معني لتقابلها يف اللغة 
صطلح ألول مرة يف اللغة الفرنسية يف بداية القرن السادس عشر، وهو املظهر حيث مؤسسة جديدة.  -مشروع

أول من استخدم مصطلح  ريتشارك كانتيونيعترب و  .املصطلح الذي كان يطلق على قادة احلمالت العسكرية
اهتمامه. ليرتجم يف اللغة االجنليزية لعدة  سايملا أوالها  تهوزادت أيمي 2،للتعبري عن أنشطة اقتصادية امقاولا

                                                           
1  - Mark Casson, Entrepreneurship : theory, networks, history, Edward Elgar, USA, 2010, p 6. 
2 - Sangram Keshari Mohanty, Fundamentals of Entrepreneurship, Prentice Hall of India Private Limited, 

New Delhi, 2005, p 1. 
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على الرغم من أن املعىن الدقيق للمقاول هو املستخدم  -مصطلحات مشلت التاجر، املغامر وصاحب العمل
  1على شعبية املصطلح يف اجنلرتا. جيمس ستيوارت ميلعمل ، لياملتعهد بإقامة مشروع

عدت مرات خالل العقود األخرية، حيث ترجم علماء  entrepreneurتغريت الرتمجة العربية ملصطلح 
لكوهنم ركزوا على مهارة املبادر يف التنظيم ويف إقامة عمل وشركة. سنة ا ااملنظم إىل االقتصاد األوائل املصطلح

  العلماء العرب ترمجة، غرّي وتوسع نشاطهااملشاريع اليت جنحت عدد وبعد تدفق عوائد النفط وتصاعد  7919
قدرات  للمخاطرة احملسوبة والمتالكها رياديةالستعدادات االأظهرت أعلى باعتبارها فئة إىل امقاولا،  املصطلح

 2متتلك مقومات البقاء. ناجحةإلقامة منظمة  ،واهتمامات جتاريةومهارات  ونزعة استقاللية إبداعية
 ن الذين حددوا تعريفو دها الباحثجيب التطرق ملختلف التعريفات اليت اعتم وهنا تعريف المقاول: -أ

 :(13)اجلدول  هسدجياملقاول كمصطلح من جوانب خمتلفة وهو ما 
 

 (: التعريفات المختلفة الخاصة بالمقاول03جدول )ال
 بالمقاولص االتعريف الخ صاحب التعريف

Richard 

Cantillon 

 

، الشخص الذي يشرتي سلع بأسعار حمددة non-insurableاملقاول هو احلامل للخطر غري املؤمن 
 هبدف بيع منتجات بأسعار غري مؤكدة.

Jean 

Baptiste Say 

 

 املقاول هو العميل الذي يوحد مجيع عوامل اإلنتاج والذي من خالل قيمة املنتجات يعمل على إعادة
تأسيس رأس املال بكامله الذي قام بتشغيله، دفع األجور، الفوائد واإلجيار فضال عن األرباح اليت تعود 
إليه. قد يتمكن املقاول أو ال، من زيادة رأس ماله لكن جيب أن يكون مثابرا له قراره، حكمه ومعرفة 

 .بعامل األعمال. جيب على املقاول امتالك فن اإلشراف، الرقابة واإلدارة
Adam smith 

 
مل يستخدم أب االقتصاد الكالسيكي مصطلح املقاول يف أي عمل من أعماله. إال أنه استخدم 

 السيد. -مصطلحات مثل املستخدم، التاجر، املتعهد والرئيس
A.P. Usher 

 
يتطلب التخصيص أو تقسيم العمل، الوظيفة املقاوالتية كأساس للتنسيق بني األنشطة االقتصادية. إال 

 أن هذه النظرة خفضت من أيمية األنشطة املقاوالتية لتجعلها ال تتعدى كوهنا وظيفة إدارية حمضة.
F.H. Knight املقاولون هم جمموعة متخصصة من األشخاص اليت تتحمل املخاطر وتتعامل مع حالة من عدم اليقني- 

 تتحكم يف املقاوالتية.الالأكادة. مع حتديد العوامل االجتماعية، النفسية واالقتصادية اليت 
David 

Ricardo 

 

حامل اخلطر هو تراكم رأس املال ومجعه، باعتباره شرط ال غىن عنه  -الدافع األبرز ملتحمل اخلطر
 لتحقيق التنمية االقتصادية.

J.S. Mill 

 
االستثنائية دفع له أجر مقابل نوع من العمل غري اليدوي. وفقا له فإن ااملهارات يرى املقاول كمنظم يُ 

غري العادية تعترب حجر األساس يف عملية اإلنتاج واستمرارها واليت البد من أن يتم معاجلتها وتبنيها من 
 قبل املقاولا.

                                                           
1 - Mark Casson, The Entrepreneur: An Economic Theory, 2end edition, Edward Elgar, Cheltenhan, UK, 

Northampton, MA, USA, p 19. 
 .81، ص 2212، دار الكتاب اجلامعي، لبنان، 1، طصناعة القرن الحادي والعشرين -ريادة األعمالعلي فالح مفلح الزعيب،  - 2
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F.B. Hawley 

 
اعترب حتمل املخاطر مسة رئيسية ميتاز هبا املقاول الذي اعتربه أحد أوىل العوامل األساسية اليت تدخل يف 

 ألرض، العمل ورأس املال.عملية اإلنتاج مثل ا
J.A. 

Schumpeter 

 

والذي من خالله عرف مصطلح ااملقاولا شهرة واسعة، حيث عرفه على أنه ااملبدع الذي يعمل على 
تنفيذ تركيبات جديدة تساهم يف التنمية االقتصادية من خالل إدخال منتجات جديدة، أسواق جديدة، 

وبالتايل إنشاء منظمة صناعية جديدةا. باعتبار أن تنفيذ الرتكيبات استغالل مصادر جديدة للمواد اخلام 
اجلديدة يدعى ااملؤسسةا، وأن األفراد املسؤولون عن التنفيذ هم ااملقاولونا. يف حني يعترب أن الرتكيز 

 على األرباح الناجتة عن االبتكار احملرك الرئيسي لعملية التنمية االقتصادية.
مية ظاهرة مستمرة تعتمد على تعزيزها بصورة نشطة من خالل خدمات املرافقة من وفقا لشومبيرت فإن التن

 أحد عوامل التغيري الذي ميثل القيادة االقتصادية، وأن عامل التغيري هو ما يطلق عليه ااملقاولا.
Cole 

 
للربح، وصف املقاول على أنه ااملتعهد يف الشروع يف احملافظة على أو تكبري حجم وحدة أعمال هادفة 

 إلنتاج أو توزيع سلع أو خدمات اقتصادية. 
Oxford 

English 

Dictionary 

عرف املقاول على أنه ااملتعهد بإنشاء مؤسسةا باعتباره الوسيط يف عملية اإلنتاج بني عنصر العمل 
 وعنصر رأس املال.

McClelland 

 
خالهلا ينتج أكثر من ما ميكنه املقاول هو االشخص الذي ميارس بعض السيطرة على الوسائل اليت من 
 استهالكه من أجل بيعه )أو مبادلته( هبدف حتقيق دخل فردي أو أسريا.

Robert E. 

Nelson 

 

املقاول هو االشخص القادر على توسيع دائرة اهتماماته لتشمل البيئة احمليطة، والتعرف على الفرص اليت 
األساسية اليت من خالهلا يعمل على توجيه املوارد وتنفيذ تتيح له امكانية حتسينها ومحايتها، وهي النقطة 

 إجراءات تساعد على استغالل أقصى قدر ممكن من هذه الفرص.
Galbraith .املقاول هو من عليه أن يتقبل التحدي وينبغي أن يكون على أمت االستعداد لتحقيق شيء لديه قيمة 
Peter F. 

Druncker 

 

ياه فرصة. يعترب االبتكار األداة إاملقاول هو الذي دائما يبحث عن التغيري، يستجيب له ويستغله معتربا 
األساسية للمقاولني، الوسيلة اليت من خالهلا جيعل من التغيري فرصة جيب استغالهلا يف شكل أعمال أو 

 خدمات ذات طابع جديد وخمتلف.
E.E. Hagen 

 
ادي الذي حياول تعظيم أرباحه من خالل االبتكار، إجياد حلول للمشاكل املقاول هو االرجل االقتص

 اليت يواجهها وحتقيق الرضا من خالل استخدام قدراته على مواجهة املشاكل وحلهاا.
Mark 

Casson 
 هو االشخص الذي يتخصص يف اختاذ قرارات معتمدا على حكمه وقناعاته للتنسيق بني املوارد النادرةا.

Max Weber 

 
املقاولون يتشكلون نتيجة تربيتهم يف أوضاع اجتماعية خاصة، وأن اجملتمع هو املسؤول على جتنيد األفراد 

 ليصبحوا مقاولني.
ILO  املقاولون هم ااألفراد الذين لديهم القدرة على رؤية وتقييم الفرص املتاحة، اجلمع بني املوارد اليت يروهنا

 االجراءات املناسبة لضمان النجاحا.ضرورية لالستفادة منها واختاذ 
M.M.P. 

Akhouri 
املقاول هو االذي ميتاز بصفات جتمع بني االبتكار، االستعداد لتحمل املخاطر، إدراك الفرص، حتديد 

 وتعبئة املوارد املتاحة واالستمرار واملثابرة لتحقيق اهلدف املنشودا. 
 ,Prentice Hall of India Private Limited, of Entrepreneurship FundamentalsSangram Keshari Mohanty , المصدر:

New Delhi, 2005,  p p 2, 3. 
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يف السنوات األخرية، عمل املقاول على تطوير نفسه والقيام مبمارسات سايمت يف حتديد تعريف خاص به 
 على الفرص يتعرفمس جوانب عدة، وعليه وانطالقا مما سبق ميكن القول أن مقاول اليوم هو املتعهد الذي 

قيمة مضافة مستخدما كل من  حيققق، التسوي -حيوهلا إىل أفكار قابلة للتطبيق والرتويج .ويستويل عليها اجليدة
العوائد من  حيققويسيطر على خماطر األسواق املنافسة لينفذ أفكاره و  يتحمل .الوقت، اجلهد، املال واملهارات

خماطر  متحمال مشروعا يطور ويسرياجلهود املبذولة يف هذه املغامرة. بعبارة أخرى املقاول هو املغامر الذي يبتكر، 
 باح حمتملة.من أجل حتقيق أر 

املقاول هو الشخص  (:Manager( ومدير المشروع )Entrepreneurالفرق بين المقاول ) -ب
الذي ميتلك رأس مال مشروعه الذي يديره بطريقته املستقلة، وأن هذا املشروع هو جزء من ممتلكاته أو تراثه خالفا 

بني عن مدير أو مسري مشروع الذي ال ميارس سوى مهنة وال يتمتع بأي امتياز ملكية. وميكن جتسيد الفرق 
 :(19)من خالل اجلدول املقاول واملدير 

 

 مشروع(: الفرق بين المقاول ومدير 04جدول )ال
 (Manager)مسير المشروع  (Entrepreneur)المقاول  نقاط االختالف

الهدف من تسيير 
 المشروع

يبدأ مغامرة من خالل إقامة مشروع جديد هبدف 
 حتقيق اإلشباع الشخصي.

إجناز املهام املوكلة إليه يف املؤسسة اليت أساسا 
 آخر.أنشأت من قبل شخص 

 موظف يف املؤسسة. -صاحب مهنة .املالك للمؤسسة القائمة الوضعية القانونية
 المخاطر
 

يتحمل كل املخاطر ويواجه حالة من عدم اليقني 
 والالأكادة يف ما خيص جناح مشروعه من عدمه.

 يتحمل أي موظف فهو يف هذا اإلطار ال هباعتبار 
 خماطر تعىن باملؤسسة.

 العوائد واألرباح
 

يتلقى األرباح مقابل حتمله للمخاطر، غري أن هذه 
األرباح ليست فقط غري مؤكدة وغري نظامية أيضا،  

 كما ميكن أن تكون يف مراحل سلبية.

يتلقى راتبا مقابل تأديته لواجباته، وهو ثابت 
ومنتظم وال ميكن أن يتذبذب أو يكون سليب 

 القيمة.
 االبتكار
 

يقدم سلعا  باعتباره مبدعا، فهو عامل تغيري
 وخدمات لتلبية رغبات الزبائن املتغرية باستمرار

ينفذ املدير اخلطط اليت يضعها املقاول، ليرتجم 
 بذلك أفكاره إىل واقع ملموس.

 
 ,.New Age International (P) Limited, Publishers, Entrepreneurship DevelopmentK. Jayashree and al , المصدر:

New Delhi, 2003, p p 3, 4. 
 

، وليكون ناجحا، املبادرة املقاوالتيةميثل املقاول الشخصية الرئيسية يف الصفات المميزة للمقاول:  -جـ
الكتابات  تتعددحيث للشباب.  يف املسايمة يف إكساهبا يفيد التعرف عليها ،على املقاول التحلي بسمات مميزة

للمقاول لدرجة عّقدت من عملية حصرها، ويف حماولة جلمع أكرب عدد منها ودمج  ةاليت تناولت الصفات املميز 
  :(12) اجلدولحصرها يف  متاملتشابه منها معا وإعادة تصنيفها لرسم صورة جمسمة هلذه الشخصية، 
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 المقاول صفاتتصنيف أهم  (:05الجدول )
 تنظيمية أعمال علمية مخاطرة إبداعية جسمية شخصية
االستقاللية 

ومسؤول عن 
 قراراته اخلاصة

املثابرة والعمل 
جبد حىت يتم 

إجناز األهداف 
 املنشودة

مييز الفرص 
وحيوهلا إىل 

أهداف قابلة 
 للتحقيق

يفهم يتقبل، 
 ويسري املخاطر

معرفة علمية 
 وفنية مبجاله

القدرة على 
إجناز و النجاح 

 فكرة املشروع

يضع خطط 
وبرامج عمل 

 ويطبقها بصرامة

لتغلب على ا
 الضغوط

 ومعاجلة املواقف 

مستوى عال 
من احليوية 

 والنشاط

توليد و االبداع 
 األفكار

وحتويلها إىل 
 منتجات

مواجهة حالة 
 -عدم اليقني

 الالأكادة

القدرة على 
التعامل مع 

 األرقام

باختاذ  املرونة
قرارات استنادا 
على األوضاع 

 السائدة

بناء فريق قوي 
من أجل منو 

 وتطورهاملشروع 

ردود أفعاله 
 فورية وحامسة

توافر الصحة 
اجلسمانية 
والنفسية 

 والعقلية

تفكري إبداعي 
 رؤية مستقبليةو 

عدم االستسالم 
للتحديات، 
وحتويلها إىل 

 فرص

 سرعة التعلم
 ءدااألوحتسني 

قائد مسؤول 
عن جناح أو 

 املبادرةفشل 

حتديد 
األهداف املراد 

 حتقيقها

ثقة الطموح و 
 دراتهتامة بق

التفاؤل   
والتعامل مع 

 الفشل

االستقامة  
وعالقات عمل 

 جيدة

إدارة الوقت 
 ومهارة التنظيم

االلتزام 
ولية ؤ واملس

 واالنضباط

القدرة على   
 الرتكيز والتحكم

 يف األوضاع

   

 ,House Pvt. Ltd., , I.K International Publishing Small Business and EntrepreneurshipS. Anil Kumar :المصدر

New Delhi, 2008, p 39- 41. 
 

 (:17يف الشكل ) جناحهتلخيصا ملا سبق، ومع تعدد خصائص املقاول الناجح، ميكن متثيل مفاتيح 
 

 سمات المقاول الناجح (:02الشكل )

 المنافسة واإلبداع والذكاء الحاجة لإلنجاز والميل لالستقاللية

 القدرة على تحمل المخاطر الناجح المقاول القدرة على الضبط الذاتي

 القدرة على التفكير االبتكاري العزيمة واإلصرار والثقة بالنفس
 

، 7171، مؤسسة األمري حممد بن فهد للتنمية اإلنسانية، السعودية، المشروعات الصغيرة للشباب ما بعد عصر ريادة األعمالهالة حممد لبيب عنبة،  المصدر:
 .29ص 
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 المقاول:وظائف  -3-1-2
عدة وظائف أنسبت للمقاول، مبا يف ذلك كان هناك (،  7991انطالقا من األدبيات القدمية )ما قبل 

على أن دور املقاول جتسد  شومبيتر(، يف حني أكد مارشال( واالبتكار )ساي(، التسيري )كانتيونحتمل اخلطر )
وصفا  Schultzشولتز و Kirznerكيرزنر على حتمل حاالت من عدم اليقني.  نايتركز و يف األنشطة املبدعة، 

مع الفرص االقتصادية املتاحة يف عامل يتميز بالتغيري املستمر وبالتايل العمل  ونتفاعليو  ونستجيبياملقاولني كعمالء 
أن املقاولون  Cassonلكاسون تؤكد أحدث مسايمة حيث على حتقيق االستقرار )التوازن( للنظام االقتصادي. 

  1إىل: هات. يقوم املقاول جبميع الوظائف الضرورية من وجهة نظر إدارة املؤسسة، ميكن تصنيفهم صناع القرارا
  :والذي يعترب وظيفة ال غىن عنها بالنسبة للمقاول لتحديد األهداف املراد حتقيقها ومسار التخطيط

 .أسس املشروعالعمل الواجب اتباعه لتحقيق هذه األهداف، وهي اخلطوة األوىل األساسية اجتاه إرساء 
 :يعترب التنظيم جسرا يربط بني األفكار املعتمدة لتأسيس املشروع وبني ختطيط الوسائل اليت مت  التنظيم

ينظم املقاول املتطلبات األساسية خالل مرحلة الرتويج فحتديدها لتجسيد األفكار على أرض الواقع. 
قف على الشبكة التنظيمية املعتمدة واملراقبة جناح عملية التنظيم يتو  ، وأنللمنتوج ومرحلة إجناز املشروع

 من طرف املقاول.
 :كيفية احلصول على اآلالت، و ، ى املقاول اختاذ القرارات اخلاصة بأهداف املشروعفعل اتخاذ القرارات

القرارات ، و االسرتاتيجية التسويقية للمتنوج، ملة، رأس املال والسوق املستهدفةاملواد األولية، اليد العا
 صة بالعالقات العامة مع السلطات العمومية واجملتمع بصورة عامة.اخلا

 :اياته أو إدارة العمليات اليوميةسواء تسيري املشروع يف بد التسيير. 
 :خال تكنولوجيات إد، إطالق منتج جديديف االبتكار ميكن أن يتجسد ، لشومبيترفوفقا  االبتكار

إنشاء و  جديدة وأفضل من املواد والوسائل مصادراكتشاف ، خلق أسواق جديدة، حديثة يف اإلنتاج
 احتكار أو كسر احتكار قائم.

 :واليت يواجهها بعد تبين الفرص املخطط هلا إلنشاء املشروع ويسهر على استمراره. تحمل المخاطر 
 :وميكن حتديدها يف تنويع ينسب للمقاول أنشطة أخرى ينجزها مراحل الحقة،  يف وظائف أخرى

العمل على وموظفيه،  معاحلفاظ على العالقات اجليدة ع املشروع وقدراته اإلنتاجية، اإلنتاج، توسي
 التنسيق مع خمتلف األطراف اخلارجية.شاكل اليت تواجهها اليد العاملة و معاجلة امل

 أصناف المقاولين: -3-1-3
  :(13الشكل )فيما يلي تصنيفات املقاولني انطالقا من عدة اعتبارات متثلت يف 

 

                                                           
1 - S. Anil Kumar, Small Business and Entrepreneurship, I.K International Publishing House Pvt. Ltd., New 

Delhi, 2008, p 41- 43. 
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 (: أصناف المقاولين03شكل )ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ,I.K International Publishing House Pvt. Ltd., New Small Business and EntrepreneurshipS. Anil Kumar , المصدر:

Delhi, 2008,  p 43- 47. 
 

 وتشتمل على: على أساس اعتبارات شخصية: -أ
  تصنيف كالرنس دانهوفClarence Danhof: :1والذي اشتمل على أربع أصناف من املقاولني 

 الذي جيمع توليفة من املعلومات اليت وانطالقا منها يقدم مزجيا جديدا من عوامل اإلنتاج؛ المبتكر: -
 ؛آخردم من قبل مقاول مبدع الذي يتبىن ابتكار ناجح قُ  المقلد: -
أن  ا منرين إذا كان متأكدوهو املقاول اخلجول واحلذر، والذي ال يقلد ابتكارات اآلخ الحذر: -

 اختاذ مثل هذه اخلطوة سيؤدي إىل تلف عمله وحتمل خسائر؛
وهو املقاول الذي نشاطاته املقاوالتية مقيدة بابتكار أو اثنني فقط، وبالتايل يرفض هذا  :الكسالن -

 املقاول تبين تغيريات يف العملية اإلنتاجية حىت يف حاالت اخلطر اليت قد تسبب تراجع العائدات.
   .ول كتصنيف أرثر هArthur H. Cole: :2 وتضمن كل من 

                                                           
، ص 7171، مؤسسة األمري حممد بن فهد للتنمية اإلنسانية، السعودية، المشروعات الصغيرة للشباب ما بعد عصر ريادة األعمالهالة حممد لبيب عنبة،  - 1

99. 
2 - S. Anil Kumar, op-cite,  p 43. 

 أصناف المقاولين

 على أساس اعتبارات شخصية اعتبارات أخرى
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 المحفز

 التقني
 
 

 غير التقني

 الحضري
 
 

 الريفي

صغيرة 
 الحجم
كبيرة 
 الحجم

جنس 
 المقاول

موقع  التكنولوجيا الدافع
 المشروع

قدرات 
 اإلنتاج

 التاجر
 الصناعي
 الزراعي

 الخدماتي

نوع 
 األعمال

المقاولة 
 الخاصة

المقاولة 
 العامة

 الملكية

 المقاول التجريبي

 المقاول العقالني

 المقاول المدرك

 المقاول المبتكر
 المقاول المقلد
 المقاول الحذر

 المقاول الكسالن

 كالرنس دانهوفتصنيف   ولكتصنيف أرثر ه.  
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تبع يوهو املقاول الذي وبصعوبة أو بالكاد يقدم شيء جديد ثوري فهو  :empiricalالتجريبي  -
 مبدأ حكم التجربة؛

وهو املقاول الرشيد املطلع على األوضاع االقتصادية العامة واليت على أساسها يعمل على  العقالني: -
 تقدمي تغيري أو تعديالت تبدو أكثر ثورية تساهم يف التجديد؛

وخدمات اخلرباء إلحداث تغيريات تعكس االبتعاد التام عن نوع  املعتمد على نصائح المدرك: -
 وأنظمة املشاريع القائمة.

  1 إضافة إىل التصنيفات السابقة ميكن إضافة التصنيفات اآلتية:تصنيفات أخرى:  -ب
 :ويشتمل على: التصنيف على أساس الملكية 

ال جيازف بالدخول يف  ،وهو املقاول الذي دافعه من إقامة مشروع هو حتقيق األرباح الخواص: -
 قطاعات اقتصادية أين قيمة العوائد النقدية من اخلوض فيها ليست مغرية؛

 مشاركة املقاولني إلقامة مشاريعهم.لدعم قطاعاهتا و تبادر احلكومة  العام: -
 :من:ويتضمن كل  التصنيف على أساس قدرات اإلنتاج 

أين صغار املقاولني ال ميتلكون املهارات الالزمة واملوارد الضرورية للمبادرة  القدرات صغيرة الحجم: -
 يف مقاوالت كبرية احلجم وإدخال تغيريات تكنولوجية حديثة وثورية؛

معظم املقاولني يف البلدان املتقدمة خيوضون يف املقاوالت كبرية احلجم،  القدرات كبيرة الحجم: -
ن ماليا وبكل ما هو ضروري إلدخال تغيريات تقنية وفنية جديدة. وعليه كنتيجة فالدول مبادري

 املتقدمة قادرة على دعم وتطوير مستويات عالية من التقدم التكنولوجي والتقين.
 :ويتضمن: التصنيف على أساس نوع األعمال 

وهو املقاول الذي يتوىل نشاطات البيع والشراء أو النشاطات التجارية اليت تدخل يف قنوات  التاجر: -
 الذي ال يهتم بالنشاطات التحويلية؛( و تاجر التجزئة، تاجر اجلملة أو املوزع) عملية التوزيع

وهو املقاول الذي يتعهد النشاطات التحويلية كتحويل املواد اخلام إىل سلع تامة الصنع  الصناعي: -
 لتدخل يف صناعة منتجات أخرى؛

وهو املقاول الذي يتعهد بإقامة النشاطات الزراعية مثل زراعة أو تسويق املنتجات الزراعية  الزراعي: -
 وغريها من األنشطة ذات صلة؛

ي يتعهد النشاطات اخلدماتية مثل السياحة واألسفار، الفنادق، وهو املقاول الذ الخدماتي: -
 املستشفيات، اخلدمات االستشارية، احملاسبة والضرائب إىل غري ذلك.

  :ويتضمن كل من:التصنيف على أساس المنطقة الجغرافية 
                                                           

1 - S. Anil Kumar, op-cite,  p 43- 47 . 
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، ميكن له أن يتعهد التجارة، تموقع مشروعه يف املناطق احلضريةوهو املقاول الذي يالحضري:  -
 الصناعة أو اخلدمات لكل األعمار واألجناس؛

 وهو املقاول الذي يتعهد إقامة املقاوالت يف املناطق الريفية كالقرى. الريفي: -
 :ويشتمل على: التصنيف على أساس التكنولوجيا 

كنه أن يطور نوعية منتوج معدلة متوهو املقاول الذي يتميز باملعرفة التقنية أو اخلربة، والذي  التقني: -
 ديدة، مثال ذلك إنتاج السيارات، منتجات التكنولوجيا احليوية إىل غري ذلك؛وج

 وهو املقاول الذي يهتم بنوع آخر من األعمال كالتسويق والتوزيع. غير التقني: -
 :ويتضمن: التصنيف على أساس المحفزات 

 من أجل حتقيق رضاه الشخصي واحلصول على عوائد اقتصادية؛ املبادروهو  النقي: -
وهو املقاول التلقائي الذي يؤسس مقاولته انطالقا من موهبته الطبيعية مع قناعة قوية وثقة  العفوي: -

 يف قدرته على حتقيق أهدافه املسطرة؛
وهو املقاول الذي ينشأ مقاولة هبدف االستفادة من بعض الفوائد من احلكومة مثل  المستميل: -

 متيازات املمنوحة؛املساعدات املالية، غري املالية، التقنية واال
على إجناز أهدافه، حتسني وتطوير الثقة بالنفس،  هوهو املقاول الذي حتفز خالل تدريب المحفز: -

 التواصل والنجاح يف األعمال.
 :وينقسم إىل: التصنيف على أساس الجنس 

ت فأغلبية املقاولني هم رجال باعتبار أن هلم القدرة طبيعيا على إنشاء املقاوال الرجل المقاول: -
 وحتمل مشاكلها؛

وهي املقاول اليت تبادر، تنظم وتدير مشروع مقاواليت، ففي هذه احلالة تأخذ بزمام  المرأة المقاول: -
 األمور وتنظم األعمال أو الصناعة وتوفر فرص العمل لآلخرين.

 

 المقاوالتية: -3-2
دولة، يف حني أن  ةاالقتصادية ألييعترب املقاول العميل االقتصادي الذي يلعب دورا حيويا يف حتقيق التنمية 

االبتكار، و  إحداث تغيريات يف عملية اإلنتاج املقاوالتية متثل النشاط الديناميكي الذي يساعد املقاول على
السلوك العقلي  بذلك هيف. وغريها من العملياتخلق أسواق جديدة إىل جانب  االستعمال احلديث للعتادو 

عىن تُ  إذ أكادة هبدف حتقيق بعض الدوافع القوية. الال -الذي يتنبأ ويتوقع املخاطر ويواجه حالة عدم اليقني
 القيام بشيء ما بطريقة جديدة وذات فعالية.املبادرة و املقاوالتية ب
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 :وأبعادها المفاهيمية المقاوالتية تعريف -3-2-1
باعتبارها املوهبة اليت تستشعر الفرصة اجليدة يف  ،مقاوالتيةللأعطى الكثري من الباحثني تعريفات خملتفة 

أسواق  االرتباك. هي معرفة كيفية العثور على الوقت الذي يكون فيه اآلخرون يف حالة من التشويش، التناقض أو
ملوقف نفاذ التمويل الذي هو أساس االنطالق  والتأكد من أن املغامرة لن تتعرض جديدة، التحكم يف املوارد

 واالستمرار. 
ا بشكل مرتادف مع مصطلح entrepreneurshipيستخدم مصطلح ااملقاوالتية تعريف المقاوالتية:  -أ

كوهنما وجهان لعملة واحدة إال أهنما خمتلفان من ناحية من  ا، إال أنه وعلى الرغم entrepreneurااملقاول 
املقاوالتية إىل جمموعة أبعاد مرتابطة ملا يتعلق األمر بالنفسية املقاوالتية للفرد، صفات املقاول تتجزأ ف .املفهوم

املميزة، التشجيع االجتماعي، فرص األعمال املتاحة، السياسات احلكومية، مدى توفري املوارد الالزمة لتغطية 
فاملقاوالتية حمددة انطالقا مما  هنفسيف الوقت الفرص اليت تسمح بتطوير خدمة الصاحل العام واالقتصاد. إال أنه و 

تحديد تعريف لعديد من املسايمات هناك ال 1يفعله املقاول وبالتايل فاملقاول هو أساس املقاوالتية واستمرارها.
 2منها يف اآليت ذكره: البعضللمقاوالتية، واليت ركزت على جوانب عدة وميكن حصر 

النشاط املبذول من طرف فرد واحد أو جمموعة أفراد مرتبطني  أهنااملقاوالتية على  A.H. Coleعرف 
 ببعضهم، واهلادف للمبادرة، احملافظة أو لكسب أرباح من خالل إنتاج وتوزيع سلع وخدمات اقتصادية.

الوظيفة اليت تسعى للبحث عن الفرص اجليدة لالستثمار فاملقصود باملقاوالتية هو  Hegginsوفقا لـ و 
يم مؤسسة تتعهد طرق إنتاج جديدة، زيادة رأس املال، توظيف العمالة املناسبة، التعامل مع الطلب واإلنتاج، تنظ

 على املواد اخلام واختيار أحسن املسريين للعمليات اليومية لإلنتاج.
فاملقاوالتية نشاط إبداعي، يتوقف على القيام بتلك املمارسات اليت   Joseph A.Schempeter ــوفقا ل

 يفوم ليس معمول هبا وليست مألوفة يف وسط األعمال العادي، ويعترب املقاول املسؤول عن االبتكار ويف العم
 .يذ تركيبات جديدة أو مؤسسة جديدةتنف

خاصيتني للمقاوالتية، متثلت األوىل يف القيام بشيء جديد وبطريقة أفضل، يف حني  McClellandحدد 
كد وبشكل واضح أن دافعية ؤ ليالالأكادة.  -أن اخلاصية الثانية هي اختاذ القرار يف ظل حالة من عدم اليقني

 اإلجناز هي عامل مهم لنمو املقاوالتية.
، إمنا هي ممارسة أساسها اوال فن اليست علم فهيالتية، تعريفا أكثر مشولية للمقاو  Peter Druckerقدم 

، بل  وحسب قاعدة معرفية اهلدف منها حتقيق الغاية املنشودة. ال تقتصر املقاوالتية على احلصول على األموال
بني األفكار، االستعداد لتحمل املخاطر، إمكانية حشد من كذلك على التخيل، املرونة، اإلبداع، اختيار األفضل 

 فرصة جيب اغتنامها واخلوض فيها. واعتباره ة عوامل اإلنتاج والقدرة على رؤية التغيري ئعبوت

                                                           
1 - K. Jayashree and al., op-cite,  p p 7,8. 
2 - Sangram Keshari Mohanty, op-cite,  p 11. 
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املقاوالتية تناغم بني الشغف والتطبيق مع جرعة جيدة من اليت اعتربت  إضافة إىل التعريفات السابقة
 1هناك مسايمات أخرى متثلت أيمها يف:ف، املثابرة

املقاوالتية نوع السلوك الذي يتضمن األخذ باملبادرة، التعرف على اآلليات ( أن 7912)  Shaperoاعترب 
أو التقنيات االقتصادية واالجتماعية املناسبة وتنظيمها لتحويل املوارد وحتقيق قيمة فعلية وقبول خماطر الفشل 

 والتعامل معه.
ي من خالله يتعهد األفراد الدور الذهي ( بالنهج السلوكي واعترب أن املقاوالتية 7977) Gartnerأخذ 

 بإنشاء منظمة، مضيفا إىل ذلك أن املقاوالتية تنتهي مع انتهاء مرحلة إنشاء املنظمة.
رفت ( حول السعي وراء الفرص حيث عُ 7979)وآخرون   Stevensonمتحور التعريف الذي قدمه

سواء مالكي املؤسسة أو أحد  -استغالهلااملقاوالتية على أهنا العملية اليت من خالهلا يقوم األفراد مبتابعة الفرص و 
دون النظر إىل املوارد اليت تسيطر عليهم، إال أن هذا التعريف  يفرتض أن إنشاء املؤسسة ال يقتصر  -عماهلا

يمكن للمقاوالتية أن حتدث داخل املنظمات القائمة أساسا، وبالتايل بناء فبالضرورة على كون املنشأ مقاول، 
  . intrapreneurshipاملقاوالتية الداخلية  -جسر ملفهوم روح املبادرة الداخلية

( تعريفا للمقاوالتية باعتبارها ختصص علمي، 7111)Venkataraman و  Shaneكذلك أعطى كل من
الفحص العلمي لكيف، بواسطة من، ومباذا مت اكتشاف الفرص اجليدة إلنتاج  رفت املقاوالتية على أهناحيث عُ 

بناء على ذلك، فاملقاوالتية جمال يتضمن دراسة مصادر الفرص،  ؛تقييمها واستغالهلامع سلع وخدمات مستقبال، 
 . ، تقييمها واستغالهلا، كذا جمموعة األفراد اليت اكتشفت، قيمت واستغلت هذه الفرصاكتشافهاطرق 

انطالقا من املسايمات البحثية السابقة ميكن اعتبار املقاوالتية القدرة على إنشاء وبناء شيء عمليا من ال 
تقييمها، مع شيء. كذلك هي النشاط البشري املبدع، املغامرة اليت أساس االنطالق فيها اكتشاف الفرصة اجليدة، 

اخلطوات اليت تساعد املقاول على ابتكار الطرق اليت هي فاستغالهلا واخلوض فيها من أجل حتقيق الغاية املنشودة، 
إنتاج سلع وخدمات  هو ناغم بني حتقيق الربح، حتمل اخلطر ومواجهة حالة من عدم اليقني، وأن نتاج ذلكتُ 

 جديدة وحتقيق التنمية االقتصادية عموما. 
مما سبق، ميكن اعتماد األبعاد األربعة اآلتية الذكر لتحديد  انطالقا بعاد المفاهيمية للمقاوالتية:األ -ب

 2مفهوم املقاوالتية:
يعترب املقاول البعد األول واألهم الذي ترتكز عليه املقاوالتية، انطالقا من شخصيته، خربته،  الفرد: -

النجاح املطلق ألي مغامرة أو مشروع جديد فميثل املقاول مركز املقاوالتية، إذ مهاراته، أسلوبه ودوافعه. 
وعليه، يرتكز الفهم اجليد لوظائف املقاوالتية يف  ؛يتوقف وبصورة كبرية على الصفات املميزة للمقاول

 أي مؤسسة، على حتليل وفهم شخصية املقاول؛
                                                           

1 - Richard Weber, Evaluation entrepreneurship education, Springer Gabler, Munich, Germany, 2011, p11. 
2 - Thelma J.Talloo, Bussiness Organisation and Management: According to the Syllabus of B.Com. Course 

of University of Delhi, Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 2008, p p 17, 18. 
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ةالمقاوالتي

الفرد

المهنة

البيئة

المنظمة

املقاول حاملا ومنفذا يف الوقت  باعتبارالفرص، ة الرئيسية للمقاول هي حتديد واستغالل ماملهف ة:مالمه -
باعتباره احلامل، فمهمته هي تطوير رؤيته املستقبلية ليجعل من الفرصة املختارة مرئية وقابلة و نفسه. 
يف حني أن مهمته كمنفذ هي جتميع وتنظيم املوارد لتحويل الفرص إىل نتائج ملموسة. كل  ،للقياس

 فات قيادية بالدرجة األوىل؛هذه املهام اإلبداعية تتطلب ص
وأن توافر   ،ذلك ألن األوضاع والظروف احمليطة ميكن هلا تسهيل أو إعاقة استمرارية ومنو املقاولة البيئة: -

رأس املال، املوارد البشرية، جديد التكنولوجيا، القيم الثقافية والظروف البيئية األخرى، حتدد ما كل من 
 ل على املوارد الالزمة لتنفيذ رؤيته أو إقامة مشروعه اجلديد؛على احلصو  اإذا كان املقاول قادر 

بني العمال والرتابط بني النشاطات داخل املؤسسة، تعريف وحتديد األدوار  شبكة العالقاتالمنظمة:  -
لمؤسسة اليت يف العمل، القوانني والسياسيات اليت جيب العمل هبا، نظام االتصاالت وجوانب أخرى ل

كبري على النجاح ها التأثري  هلا واليتجيتمع حتت مصطلح ااملنظمةا،  ، كل  خليحتدد نظامها الدا
 ( األبعاد املفاهيمية للمقاوالتية.19يلخص الشكل ) املقاواليت.

 

 (: النموذج المفاهيمي للمقاوالتية04شكل )ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,According to the Syllabus of B.Com. Bussiness Organisation and Management: Thelma J.Talloo المصدر:

p 18.Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 2008, -, Tata McGrawCourse of University of Delhi 
 

 :أهمية المقاوالتية -3-2-2
املزايا ساهم مفهوم املقاوالتية يف حتسني النمو االقتصادي وتطوير القدرات البشرية وحتقيق العديد من 

االجتماعية واجملتمعية، ومن هنا ظهرت احلاجة إىل حتسني السلوكيات واملمارسات واألنشطة اليت حتقق مفهوم 
 املقاوالتية مبا يسهم يف نشر روح املبادرة يف خمتلف التخصصات واجملاالت.
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جموعة من املنافع تساهم املقاوالتية مب: بالنسبة لمنظمات األعمال والعملين فيها أهمية المقاوالتية -أ
 1:ذلك من خاللظهر أيميتها، اليت تُ 

حتقيق الثروة من خالل توفري منتجات متميزة لتلبية حاجات العمالء، مما يؤدي إىل توسع ومنو  - 
 منظمات األعمال وتطوير املناطق اليت تتواجد فيها؛

 البيئة احمليط بإجيابية؛زيادة القدرة على املنافسة من خالل تطوير أساليب العمل والتفاعل مع  -
 إجياد أعمال وأنشطة اقتصادية جديدة توفر أسواق جديدة وفرص عمل؛ - 
 االستخدام الفعال لعوامل رأس املال؛ - 
 حتقيق رضا ووالء العميل من خالل امتالك املرونة االسرتاتيجية الالزمة وتشجيع االبتكار؛ - 
 ولية؛ؤ حتسني مسعة األعمال من خالل االستقامة واملس - 
 حمرك ودافع أساسي لتغيري ثقافة اجملتمع لألفضل من خالل تغيري ثقافة األعمال نفسها؛ - 
 رفع مستوى جودة احلياة وتعظيم املوارد؛ - 
 بداية الطريق لصناعات جديدة على املستوى القومي. - 

 2كوهنا:  ككل  لمجتمعاتمهمة لتعترب العملية املقاوالتية  لمجتمعات:أهمية المقاوالتية بالنسبة ل -ب
 تولد اإلبداع والتغيري خاصة التغيري التقين، وبالتايل تعمل على حتقيق النمو االقتصادي؛ - 
 املقاوالتية هي العملية اليت يتم من خالهلا املوازنة بني العرض والطلب؛ - 
 املقاوالتية هي العملية اليت يتم من خالهلا حتويل املعرفة إىل منتجات وخدمات؛ - 
 املقاوالتية مهمة جدا يف تطوير رأس املال البشري والفكري. - 

اليت ميكن و السائدة تأثري املقاوالتية يف األنظمة االقتصادية إال أن أدوار املقاوالتية وأيميتها ختتلف وفقا ملدى 
 3الرأمسالية، االشرتاكية واالقتصاد املتخلط: متثيلها يف
عىن االقتصاد الرأمسايل باملشاريع احلرة واملؤسسات اخلاصة، يُ  المقاوالتية في النظام الرأسمالي: -

يتم هنا حتديد سعر فاالستثمارات اخلاصة، املنافسة احلرة، سيادة املستهلك وتدخل شبه منعدم للحكومة. 
العرض والطلب مع اإلشارة إىل تكلفة اإلنتاج، وعليه ينشط املقاول يف مجيع اجملاالت ال املنتجات على أساس قوة 

وبالتايل يلعب املقاول دورا حيويا بارزا يف املؤسسة من خالل السيطرة على السوق  ؛سيما عمليات اإلنتاج والتوزيع
 على دور املنافس اللبق. واهليمنةاحمللية 

هنا املقاوالتية تعترب شبه غائبة يف اقتصاد النظام االشرتاكي، حيث  تراكي:المقاوالتية في النظام االش -
ن دورا حموريا ويهيمنون على تنمية املقاوالتية اليت توجه أساسا إىل خدمة و ن واالجتماعيو يلعب اخلرباء االقتصادي

                                                           
 .1هالة حممد لبيب عنبة، مرجع سبق ذكره، ص  - 1

 .91، 98سبق ذكره، ص ص  علي فالح مفلح الزعيب، مرجع  - 2
3 - K. Jayashree and other, op-cite,  p p 9, 10. 
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كي السلطات املركزية تعني حكومات النظام االشرتا ف اجملتمع بعيدا عن اكتساب األموال وحتقيق األرباح فقط.
اختاذ اإلجراءات املناسبة للتعبئة الفعالة للموارد والالزمة لتخصيص هذه و تأطري اخلطط، مع لصنع السياسات، 

املوارد من أجل إقامة الصناعات اليت تعود بالفائدة على الوطن، وعليه ففي هذا النوع من النظام االقتصادي 
 تحمل أي مسؤولية.املقاول اخلاص ليس لديه أي دور وال ي

يتميز االقتصاد املختلط بالتعايش بني كل القطاعني اخلاص والعام  المقاوالتية في االقتصاد المختلط: -
، ففي حني تتخصص مؤسسات القطاع اخلاص يف السلع االستهالكية، تتعهد احلكومة هنفس يف خط اإلنتاج

احلكومة هبدف القضاء على مشاكل الرأمسالية االحتكارية، توضع القيود اليت تفرضها إذ إنتاج السلع الرأمسالية. 
 فحكومة هذا النوع من النظام االقتصادي تسهر على احلد من االحتكار وتشجيع املنافسة.

وضع االقتصاد املختلط أسس وقواعد تعمل على حل مشاكل اإلنتاج، التسعري والتوزيع بطريقة أفضل 
رغباهتا يف حتقيق األرباح دون احتساب للظروف االجتماعية، كذلك بغض النظر عن أهداف املؤسسات وتلبية 

املساواة يف الدخل بني أفراد اجملتمع، تثبيت احلد  حتقيقيساعد االقتصاد املختلط أيضا وبطريقة كفؤة وفعالة على 
 األدىن لألجور إىل غري ذلك.

، فأيميتها تنبع من التحديات اليت تواجه اجملتمعات ككلوبالتايل فاملقاوالتية هلا دورها الكبري واحليوي يف 
 املقاول من جعل األرباح تتزايد مهما كان نوع النظام االقتصادي الذي ينشط فيه. 

  المقاوالتية:أهداف   -3-2-3
 1:أو الغاياتاألهداف بني األنواع األربعة اآلتية من تمييز الانطالقا من ماهية املقاوالتية وأيميتها، ميكن 

هناك فويعترب أمرا مشروعا عند تكريس املوارد وجماهبة األخطار.  تحقيق الربح بشكل أساسي:هدف  -
 عظروف واملعطيات، أو احلصول على أعلى نسبة لألرباح مقارنة ما للمن جيتهد لتعظيم األرباح يف حد ذاهتا وفق

ملقاوالتية هنا على استعادة رأس املال قد يكون تركيز املبادرة او املوارد املستخدمة، خاصة النادرة أو املستوردة. 
 البيئة احمليطة. حساب حتقيق املردود املايل األكرب، والذي قد يكون على لاألصلي بشكل سريع من خال

بتقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة، كتوفري  هدف المساهمة في تنمية االقتصاد والمجتمع: -
 ، كذا املسايمة يف عمليةالسلع واخلدمات يف مناطق خمتلفة ويف أسواق جوارية، املسايمة يف توفري مناصب الشغل

 صدير وما تدر به من عملة صعبة تعزز القدرات املالية للبلد.تال
حيث االستثمار يف عمليات  مجال التطور التقني: مسايرة التقدم التكنولوجي وتحقيق القفزات في -

البحث والتطوير واالبتكار يؤدي إىل بروز جتهيزات أو أدوات أو خدمات تتصف مبواصفات متقدمة من شأهنا أن 
 أو ضمان سالمته واخنفاض تكاليفه. ترفع من مستوى راحة االستخدام أو سهولته

 اتــاجــاك من االحتيــنـيث هـح ان:ــسـه اإلنـواجـي تـات التــعوبـل والصـاكــل المشـي حـمة فـاهــالمس -

                                                           
 .32، 32، ص ص 2212، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مقاربة شاملة وعملية -ريادة األعمال أو المقاوالتيةحمند سعيد أوكيل،  - 1
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والفجوات يف خمتلف اجملاالت وامليادين واليت تتطلب املعاجلة، إىل جانب قلة املبادرات اليت تبحث أو  واملشاكل
الستغالهلا يف شكل منتج أو خدمة  املقاول قد تكون هذه فرصة أمام املبادرفتعتين باملشاكل الصغرية واهلامشية. 

 أو منطقة معينة. ، سوقليب النقائص واالحتياجات اليت تعاين منها فئةت
 

 مقاوالتية والعوامل المؤثرة على نموها:لأنواع ا -3-3
ميكن تطبيق مفهوم املقاوالتية على اجملتمعات واملنظمات بكافة أشكاهلا وأحجامها وأهدافها، باعتبارها 

يكمل كل من املقاوالتية والتنمية حيث أسلوب تفكري يعتمد على اإلبداع يف حل املشكالت واقتناص الفرص. 
حني أن  ونطاق توسع املقاوالتية، يفاالقتصادية بعضهما البعض، فالنظام االقتصادي لبلد ما حيدد طبيعة 

 على إحداث تغيريات جذرية يف بنية االقتصاد يف حد ذاهتا. نرة تعمالاملقاوالتية وروح املباد
 

 األنواع المختلفة للمقاوالتية:  -3-3-1
 1، ميكن متييز أنواع خمتلفة من منها:نتشارعلى اال املقاوالتيةاملبادرات  قدرةانطالقا من 

 

يعود ظهور مبادرات األعمال والعمليات املقاوالتية داخل  :Intrapreneurship المؤسسيةالمقاوالتية 
الشركات القائمة أساسا إىل املوظفني الذين ميتازون بالديناميكية واحلافز على اإلبداع واالبتكار من أجل التعزيز 

لية اهلياكل التنظيمية املناسبة، الثقافات، العالقات االجتماعي واالقتصادي للشركة. يتطلب جناح املقاوالتية الداخ
واملمارسات التشغيلية اليت حتفز املوظفني على أن يكونوا أكثر مقاوالتية يف اختاذهم القرارات اخلاصة بالعمليات 

رة اليومية اليت تتعلق بنشاط الشركة األساسي، وكل ما يتطلب من التعليم التنظيمي ومتكني املوظف ذاته للمباد
 واالبداع فيه.

 

تعىن بتطوير منتجات جديدة، طرق إنتاج  :Administrative entrepreneurshipالمقاوالتية اإلدارية 
 -التقنية واملدراء -وتقنيات جديدة، أو حتسني القائم منها، لتكون ذات أولوية عالية ومشرتكة بني الكوادر العلمية

تتوجه اإلدارة وختتص يف تأمني املوارد، املرافق والفنيني وكل ما يلزم إلنتاج األفكار اجلديدة وتبين الفرص  .اإلداريني
 خذ االبتكار بعني االعتبار بدال من الوضع البريوقراطي، فاإلدارة تصادق على أيمية االبتكار، تدعمهؤ اجليدة، ليُ 

 تتعهد به. و 
 

عىن بانتهاز الفرص من خالل فحص واليت تُ  :Opportunistic entrepreneurship الفرصمقاوالتية 
ا product championومراقبة كل من التطور التكنولوجي املبتكر سواء داخليا أو خارجيا. اعتماد ااملنتج البطل 

 مؤشر معتمد للداللة على هنج االنتهازية يف املقاوالتية الداخلية.

                                                           
1 - Joseph Prokopenko, Igor Pavlin, Entrepreneurship development in public enterprises, management 

development series N°29, International Labour Office- Geneva, International Center for Public Enterprises in 

Developing Countries- Ljubljana, Yogoslavia, 1991, p 19. 
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يف هذه احلالة متارس املقاوالتية من خالل  :Acquisitive entrepreneurshipالمقاوالتية المكتسبة 
إىل  تعاون، عقود واستشارات، من أجل الوصول شكلاالستحواذ على القدرات التقنية من الشركات األخرى يف 

 التطورات التكنولوجية املبتكرة من طرف هذه الشركات.
 

ليت تتطلب إنشاء وحدات شبه مستقلة وا :Incubative entrepreneurshipالمقاوالتية الحاضنة 
داخل املؤسسات القائمة صاحبة الفكرة، املبادرة واملنشئة ملشاريع جديدة. باعتبارها حاضنة للمساعي حنو ابتكار 

 أعمال عالية املخاطر، فالوحدات شبه مستقلة تعزز روح املبادرة الداخلية.
 

هنا يقتصر االبتكار يف التقليد أو التعديالت  :Initiative entrepeneurshipالمقاوالتية المبادرة 
 البسيطة كطريقة التعبئة، التغليف أو التصاميم اجلديدة. 

 

هنا ال تعترب كل من املقاوالتية أو املقاوالتية الفردية  :Team entrepreneurshipفرق المقاوالتية ال
يتم دمج املهارات الفردية ضمن فريق إبداعي  اثل القدرات اليت من خالهلمتحكرا على فرد واحد، إمنا كل منهما 

تطوير األعمال مستقبال، حيث أن مردودية االبتكار الناتج عن املهارات اجملتمعة بمبتكر يشكل شركاء يتعهدون 
 تكون أكرب من املبادرات اجملزئة. بعبارة أخرى له تأثري تناغمي وصحي أكثر على نتائج األعمال.

 

 عمل المقاوالتية:  نطاق -3-3-2
 1:اآليت ذكرهواليت ميكن متثيلها يف تأخذ املقاوالتية عدة أشكال ملمارستها 

 

ميكن للجنني املقاواليت ملشروع ما أن ينمو ويتطور، فمن املرجح  :Corporate venture مشروع شركة
على فرد واحد، ذلك أن أن تنقسم ملكية املشروع املقاواليت على أكثر من شخص بعدما كانت تقتصر ملكيته 

هناك شركات عمالقة بدأت كشركة عائلية ومنت لتصبح شركة كربى مع منط ملكية وهياكل إدارية ختتلف متاما 
 عن اليت انطلقت به أساسا.

 

أغلب املشاريع القائمة يف احلقيقية ال ميكن اعتبارها  :Entrepreneurial venture مشروع مقاوالتي
مالكها أو مسرييها ينساقون وراء األهداف اإلدارية لتحقيق النمو وتعظيم الفرص  ألن، هذا مقاوالتية مائة باملائة

احملتملة اليت اختريت إلقامة املشروع الذي مت إنشاؤه انطالقا من انتقاءها، إال أن االنسياق وراء اجلانب التنظيمي 
هذا  ،جديدة لطرح نتيجتها يف األسواقووضع االسرتاتيجيات للبقاء دون املمارسات املبتكرة والبحث عن فرص 

 على أساسها. اءهأنشمت بعد املشروع عن روح املبادرة والقاعدة املقاوالتية اليت يُ 
 

مت متثيل املقاوالتية أيضا باجلسر الذي من خالله ميكن لألقليات  :Ethnic minority األقلية العرقية
ا لتحقيق النجاح الشخصي خارج نطاق الوطن. مثال هذه العرقية التغلب على العوائق والنقائص اليت يواجهوهن

                                                           
1 - Alison Morrison and al., Entrepreneurship in the Hospitality, Tourism and Leisure Industries, 

Routledge, New York, USA, 2011, p 10- 14. 
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اجلماعات العرقية ميكن متثيله يف اململكة املتحدة من خالل األقليات االفريقية، اهلندية، الباكستانية، 
الفئة من املقاولني العرقيني يف تطوير األسواق  ت هذهجنححيث البنجالديشية، واليونانية قربصية األصل. 

ة املطاعم العرقية املتخصصة واليت تنشط خارج ور خاصة اليت تتميز بـ ااحلماية الفنيةا، مثال ذلك ثاملتخصصة 
 نطاق بالدها واليت ختدم اجلالية وكذا السكان احملليني.

 

ثل باملقاوالت العائلية كذلك أن النسب األكثر انتشارا من املشاريع املقاوالتية الصغري متُ  :Family العائلة
القضايا ذات األيمية اليت تركز عليها توجد  فة. ضمن هذه املقاوالت العائليةأفراد األسرة أدوارا خمتل أين يؤدي

هنا األسرة هلا دور هام جدا فيما خيص فالنظم االجتماعية املعمول هبا وكذا مسألة اخلالفة.  واليت تتمثل يف ،أكثر
أساسها ينطلق املشروع املقاواليت العائلي، وأن  أفراد العائلة توفري املوارد مثل التمويل واليد العاملة اليت على 

 يشاركون يف ملكية املشروع أما املراقبة فتكون من قبل العضو البارز أو املؤسسني.
 

أصبح منح االمتياز الستخدام عالمة جتارية مشهورة إلنتاج سلع وخدمات حمليا هو : Franchise المتيازا
األعمال خاصة يف القطاع الصناعي. حيث مينح صاحب االمتياز الرتخيص ملقاولني األسلوب املنتشر يف عامل 

حمليني الستخدام اسم العالمة التجارية اخلاصة به، منتجاهتا وخدماهتا والشهرة املتعلقة هبا وذلك لفرتة حمددة. 
ة الالزمة لتسيري املشروع يقدم االمتياز املفهوم الكامل لطريقة إنشاء املشروع وكل ما يثبت جناحه وكذا املعرف

 رتفاع حالة عدم اليقني.الاملقاول صاحب املشروع ن إزالة االمتياز يعين مواجهة فإوبالتايل 
 

غالبا ما متثل املقاوالتية من خالل الفئة الذكورية اليت تتميز بالقدرة على حتمل املبادرة : Gender الجنس
األخرية هناك تركيز متزايد على حماوالت تشجيع روح املبادرة النسوية  املقاوالتية وتقبل نتائجها، إال أنه يف اآلونة

 يف احصائيات تأسيس املقاوالت النسائية بعد ظهور املرأة املقاولة يف الساحة.  اطفيف االيت عرفت ارتفاع
 

خاصة منها دور الضيافة، السياحة والصناعات التقليدية : Home-based and craft الحرف المنزلية
رتفيهية، واليت متتاز بدرجة عالية من التخصص وصغر حجمها الذي هو راجع أساسا إىل طبيعة األعمال يف وال

هذا القطاع مع ثبات اخلدمة يف منزل املتعهد بدال من حتديد مقر اجتماعي للعمالء. مع تطور تكنولوجيا 
األنرتنت وخدمات احلجز املركزي  املعلومات، انتشرت أصناف جديدة من املقاوالت املنزلية مثل التسويق عرب

 وختطيط الرحالت السياحية.
 

تعمل الشركات القائمة أساسا واملستقلة على إقامة مشاريع : Joint venture المشاريع المشتركة
تها يف املشروع تتجسد مسايمفمقاوالتية جديدة مشرتكة مع مقاولني آخرين على أن تعود امللكية إىل الشركة األم، 

 جديد أو تكميلي ملنتجات الشركة األم. ملنتجين لالستثمار يف فكرة جديدة دعم مايل وتقيف شكل 
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ميكن وصف الغالبية العظمى من املقاوالت صغرية احلجم بنمط حياة، حيث : Life-style نمط حياة
الذي يتمحور اهتمام أصحبها املقاولني حول كيفية احلفاظ على مستوى الدخل الذي يوفر مستوى املعيشة 

 يرضيهم وأسرهم من خالل إنشاء مشروع مقاواليت يضمن هلم منط احلياة الذي اختاروا مستواه.
 

واليت تعتمد كليا  :Small business and self-employment المقاوالت الصغيرة واألعمال الحرة
لون إىل اصطياد الفرص على مواهب وطاقات أصحاهبا املقاولني الذين يفتقرون للمهارات اإلدارية األساسية وميي

يف شبكة عمالء مستقرة توفر هلم عائدا عاديا ومرضي. بعيدا عن دافع  ااجليدة واملتاحة يف السوق على أن يتاجرو 
مهاراهتم الشخصية من  لعمالئهاهذه املقاوالت تبيع الربح القوي أو نظريات احلساب االقتصادي العقالين، 

 مدى جناحها يف املنطقة واليت هي أساس قوهتم.معرفتهم التفصيلية للفرصة املستغلة و 
 

عمال املقاوالتية ليست مستمرة األ ،يف هذا السياق :Temporary/part-time وضع مقاوالتي مؤقت
ومعتمدة لتغطية مدة معينة لتسوية وضعيات معينة. حيث أن الفرد أو الشركة يف هذه احلالة تكون أقل اعتمادا 

إال يف حاالت مواتية إلنشاء شركة أو ممارسة نشاط  ،املقاوالتية واليت تعتمد املواقف املقاوالتيةعلى روح املبادرة 
 املوازيجتاري على نطاق صغري أو حتت الضغوط اليت جتربها على ذلك وهي النشاطات اليت تظهر يف االقتصاد 

هر خالل فرتات ذروة الطلب مثل خاصة منها اليت تعرف هتميشا اقتصاديا بدال من االزدهار، أو مقاوالت تظ
 ملا يرتاجع الطلب على منتجاهتا أو خدماهتا.ااملوسم السياحي واليت ختتفي ح

  :هاالعوامل التي تؤثر على نمو و لمقاوالتية ر اأث -3-3-3
وبشكل فعال يف إعادة تقومي  لوطين، كوهنا قادرة على أن تساهمتلعب املقاوالتية دورا كبريا يف االقتصاد ا

وهيكلة اإلنتاج يف العديد من الدول خاصة النامية، مما حيقق التوازن اإلقليمي للتنمية اليت تسعى الدولة إىل حتقيقها 
 املختلفة. يف خططها 

 1ميكن متثيلها يف اآليت: :على االقتصاد الوطني لمقاوالتيةار ثأ -أ
حيث أن هناك عالقة مباشرة بني مستوى التنمية االقتصادية احملققة  تعزيز النمو االقتصادي: -

ومستوى انتشار روح املبادرة واملقاوالتية. فاملقاول هو خالق للثروة ومفتاح التنمية االقتصادية، فأساس 
وارد بقاء الدول النامية متخلفة عائد إىل النقص احلاد يف املقاولني املبتكرين، وبالتايل عدم استغالل امل

 من الفقر والركود؛ هنفساملتاحة والبقاء يف املستوى 
تربط اإلنتاجية بني املدخالت واملخرجات، فهي مقياس لكفاءة أداء الشركة.  رفع مستوى اإلنتاجية: -

وبالتايل فإن أحد األسباب اليت جتعل االهتمام باملقاوالتية البد من أن يتزايد هو تزايد دورها اجلوهري 
اإلنتاجية، على اعتبار أن زيادة اإلنتاج ترتكز على البحث والتطوير، واالستثمار يف يف رفع مستوى 
 املصانع واآلالت؛

                                                           
1 - Thelma J.Talloo, op-cite,  p 19. 
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وهي النقطة املعيارية يف  التجديد واالبتكار والقدرة على ردم الهوة بين المعرفة وحاجة السوق: -
قاوالتية باالبتكار، فمقاويل عىن املتُ أين  عملية تطوير املنتج لتزويد اجملتمع حباجات إبداعية جديدة

 ؛منظمات األعمال يلعبون دورا هاما يف ترويج املنتجات، اخلدمات والتقنيات املبتكرة
وهذا التغيري يكون مصحوب  زيادة متوسط دخل الفرد والتغيير في هيكل األعمال والمجتمع: -

يق زيادة عدد املشاركني يف ة لألفراد عن طر و سمح بتشكيل الثر ي و ماوه ،بالنمو والزيادة يف املخرجات
توجيه األنشطة للمناطق التنموية املستهدفة عن ، كذلك امكاسب التنمية مما حيقق العدالة يف توزيعه

 طريق بعض احلوافز التشجيعية للمقاولني إلقامة مشاريعهم؛
من خالل إنتاج مواد وسيطة تدخل يف   تنمية الصادرات والمحافظة على استمرارية المنافسة: -

االستمرارية على عمليات إنتاج املنظمات الكربى مما يؤدي إىل خفض التكاليف، وإعطاءها القدرة 
 واملنافسة يف األسواق العاملية؛

فيما يلي العوامل اليت تؤثر على منو املقاوالتية واليت تندرج  :ي تؤثر على نمو المقاوالتيةالعوامل الت -ب
 1ت فئتني، الظروف االقتصادية وغري االقتصادية:حت

 وتشتمل على كل من: العوامل االقتصادية: -
 :لة، والذي يعترب جوهر املؤسسة واستمرارها، فتوافر رأس املال يسهل مسألة األرض، اآل رأس المال

 ؛استغالل الفرصة املختارةاملواد وكل ما يتطلبه و 
 :براعتها وثباهتا.  إضافة إىل قاوالتية،حيث لنوعية وكمية اليد العاملة تأثريها على حركة امل العمالة

 تأثريه على املقاوالتية؛ ،تكلفة اليد العاملة والتكنولوجيا مكثفة رأس املاللكل من ف
 :ية،  أن توافر املواد األولية اخلام، ومدى تطابقها مع طبيعة املنشأة الصناع حيث المواد األولية

 كذلك االبتكار التكنولوجي ومدى حركيته إما أن يشجع روح املبادرة املقاوالتية أو حيد منها؛
 :تشكل إمكانيات السوق املخرتقة القسم الرئيسي من العوائد احملتملة من املبادرة املقاوالتية،   السوق

 .ه على املقاوالتيةري كذلك حجم ومكونات السوق االحتكارية ملنتج معني له تأث

وتتمثل يف العوامل االجتماعية، العوامل النفسية واجملهودات السياسية  العوامل غير االقتصادية: -
النفس أن تأثري العوامل االقتصادية على انتشار ومنو  اءن وعلمو االجتماعي ناملختصو واحلكومية. حيث يرى 

تتمثل العوامل االجتماعية اليت كذلك املقاوالتية، يعتمد وإىل حد كبري على وجود عوامل أخرى غري اقتصادية.  
 تؤثر على منو املقاوالتية يف اآليت:

 املعايري والقيم االجتماعية والثقافية؛ -
 قاواليت لدى األفراد؛درجة تقبل أو عدم تقبل السلوك امل -

                                                           
1 - K. Jayashree and other, op-cite,  p p 11, 12. 
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 املعرفة التقنية ومدى توفر املعلومات؛التكوين، اخللفية العائلية، مستوى التعليم،  -
 االستقرار املايل، الفكر الطائفي واالنتماء الديين. -

حول ااحلاجة لإلجنازا، فإن  David McCellondبالنسبة للعوامل النفسية، فانطالقا من نظرية 
اليت متيز املقاولني من بني أفراد اجملتمع وارتفاع احلاجة والدافع إلجناز األفكار املبدعة وكذا اخلصائص املقاوالتية 

 مدى اعتماد الربامج التدريبية متثل احملددات الرئيسية للمقاوالتية واليت تؤثر على مدى منوها وثباهتا.
ة من خالل خلق التسهيالت، أما عن األداء السياسي واحلكومي، فاحلكومة تعمل على تشجيع املقاوالتي

املرافق واخلدمات والعمل على احلوافز واالمتيازات. حيث يستند تطور املقاوالتية ومنوها على مدى اهتمام احلكومة 
باملقاولني احملتملني من خالل توفري أوضاع اجتماعية واقتصادية مناسبة هلم للخوض يف مبادراهتم املقاوالتية وبالتايل 

 كومة بتحقيق التنمية االقتصادية للمجتمع.مدى اهتمام احل
تؤثر العوامل اليت نوقشت أعاله على ظهور املقاوالتية ومنوها يف اجملتمع، إال أن هذه العوامل متشابكة، 

 تعتمد على بعضها البعض ويعزز بعضها بعضا. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 التنمية المستدامة والمفهوم التقـليدي للمقـاوالتية                                                                     الفصل األول: 
 

22 

 

 خالصة الفصل:  
 

اهتمام دويل قبل أن تظهر كمفهوم عبارة عن كانت بداياهتا ف، التنمية املستدامة مراحل تطورت فيهاعرفت 
التوفيق بني ، وصوال إىل ضرورة أن كل فرد بإمكانه املسايمة يف حتسني اجملتمعاتاصطالحي، والذي انطلق من 

البيئية  ، دون اإلخالل بقدرة النظماحلاضر ألفراداملوارد البيئية واحلاجات املشروعة مطلب التنمية االقتصادية ومحاية 
مفهوما حموريا للتفكري بذلك . لتصبح التنمية املستدامة تلبية حاجات األجيال القادمةبعلى العطاء املوصول 

احلفاظ على البيئة إىل جانب ، العدالة االجتماعية ةعلى الفعالية االقتصاديبىن تُ ف ،على الصعيد العاملي املستقبلي
من هنا تتطلب التنمية و الطريق أمامها الخرتاق اخلطاب االقتصادي والسياسي. هبذا ، ممهدة يف إطار حكم راشد

 املتكاملة أبعادهاتتجسد من خالل حيث املستدامة تغيريا جوهريا يف السياسات واملمارسات احمللية والدولية، 
صادر لتمويل م مع حتديدكن من حتديد مدى تطبيق فكر تنموي مستدام مؤشرات قياس متُ وباعتماد  واملتفاعلة
 عملياته. 

 

انطالقا من  ا،عرف عدة حماوالت لصياغة نظريات خاصة هبكذلك تناول الفصل موضوع املقاوالتية الذي 
عمل  .ضم ختصصات عدة جمتمع البحث حول املقاوالتية بذلك من الباحثني، مشكلني أيميتها اليت أدركها العديد

مبا يف ذلك حتمل اخلطر املقاول على تطوير نفسه والقيام مبمارسات سايمت يف حتديد تعريف خاص به، 
واإلبداع  (مارشالاالبتكار )إضافة إىل ، (ساي، التسيري )(نايت)حاالت من عدم اليقني و  (كانتيون)
 حتقيق االستقرار االقتصادييسايمون يف  فهم (كاسون) هم صناع القرارات نيأن املقاولوعلى اعتبار ، (شومبيتر)
 اخلطوات اليت تساعد املقاول على ابتكار الطرق اليت تناغم بنيلتمثل املقاوالتية بأنواعها (. شولتزو كيرزنر)

حتسني النمو االقتصادي وتطوير القدرات البشرية و إنتاج سلع وخدمات جديدة كله هو وأن نتاج ذلك   ممارساته،
املزايا االجتماعية واجملتمعية. من هنا ظهرت احلاجة إىل حتسني السلوكيات واملمارسات وحتقيق العديد من 

  واألنشطة اليت حتقق مفهوم املقاوالتية مبا يسهم يف نشر روح املبادرة يف خمتلف التخصصات واجملاالت.
 

انطالقا مما سبق ميكن القول أن التنمية املستدامة حتتاج إىل التزام املبادرات املقاوالتية بالتصرف اخلالق 
لك يف املقاوالتية املستدامة باعتبارها مبادرة واملسايمة يف التنمية مع حتسني نوعية احلياة ومحاية البيئة. ليتجسد ذ

االجتماعية والبيئية وهذا ما سيتم و  هتدف إىل حتقيق التنمية املستدامة من خالل تكامل األنظمة االقتصادية
الثاين. التفصيل فيه يف الفصل



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 الفصل الثاني:    
 

 المقـاوالتية وإشكالية االستدامة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المقـاوالتية  وإشكالية االستدامة                                                                                        : الثانيالفصل  
 

22 

 

 تمهيد:
 

عملية الالتنمية املستدامة على أساس أهنا  7971وصفت اللجنة العاملية للبيئة والتنمية لألمم املتحدة سنة 
اليت يكون فيها استغالل املوارد الطبيعية، ختصيص حصص االستثمار وعملية تطوير التكنولوجيا والتغيري التنظيمي، 

ترتجم يف سياق األعمال  اإال أهن كال من األجيال احلالية واملستقبلية.يف حالة تناغم مع بعضهم البعض لتخدم  
بالتايل البحث عن  .واالقتصاد، إىل اهتمامات متكاملة تضم كال من االفردا، االكوكبا وااألرباحا

على ختدم اجملتمع وحتافظ  ؛االسرتاتيجيات اليت تعزز املساعي البشرية لنوعية أفضل للثقافة والبيئة التنظيمية
الكوكب لألجيال املستقبلية، مقابل كسب عوائد مالية الئقة للحفاظ على استمرارية حياة املشاريع املقاوالتية، 

 .املقاوالتيةوهو اإلطار الذي تتحدد من خالله العالقة بني مفهوم التنمية املستدامة وروح املبادرة 
 

تبين األفكار البيئية واعتماد االبتكارات املقاول البيئي على قيادة مبادرات األعمال من خالل يعمل 
من الضروري لتكتمل ف ،إال أن هذا ال يكفي .الصديقة للبيئة، هبدف تغيري العامل وحتسني نوعية احلياة ومحاية البيئة

ينحدر مفهوم املقاوالتية املستدامة من جماالت التنمية املستدامة، فيمكن هذا و  املهمة أن يكون مسؤوال اجتماعيا.
هي روح و  .تبار املقاوالتية املستدامة وبصورة بسيطة على أهنا منظمات أعمال هتتم مبواضيع التنمية املستدامةاع

املبادرة املقاوالتية اليت تتصرف بطريقة جتعل منظمات األعمال مستدامة اقتصاديا، اجتماعيا ومستدامة بيئيا يف 
عىن بربط روح املبادرة تُ فهي ملستدامة أكثر تعقيدا من ذلك، بعيدا عن بساطة املفهوم، فاملقاوالتية االوقت نفسه. 

املقاوالتية بالقيم اخلالقة واملسؤولية جتاه األجيال احلالية واملستقبلية. وبالتايل التكامل بني الثورة واالزدهار 
 االقتصادي، التماسك االجتماعي، محاية البيئة واالهتمامات املستدامة طويلة املدى.

 

كمبحث  توجه مفهوم المقاوالتية نحو تحقيق اإلستدامة سيتم تبيانه يف هذا الفصل انطالقا منوهذا ما 
 كأساس المشروعات الصغيرةكمبحث ثاين وصوال إىل املبحث الثالث   ومؤشراتها أبعاد المقاوالتيةأول، 

 .المقاوالتية المستدامة
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 االستدامةتوجه مفهوم المقاوالتية نحو تحقيق المبحث األول: 
 

يستوجب أين كبرية يف الفكر التنموي احلديث  عار أيميةمن القضايا األساسية اليت تُ  يعد موضوع املقاوالتية
. على املقاولة أن تتبىن دورها املستدام يف إطار التنمية الشاملة من خالل حتقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي

إمنا البد أن يكون حتقيقه يف إطار من االلتزام بالعمل ، حتقيق الربحختليها عن مسؤوليتها يف هذا ال يعين لكن 
يتطلب حيث  مينحها التميز والشهرة. املسؤول والتصرف األخالقي للممارسات االقتصادية مبنظور اسرتاتيجي

اه مؤسسته حتقيق ذلك املبادرة الصادقة النابعة من قناعات املستحدث )املقاول( واملمارسة الفعلية ملسؤوليته اجت
مع غريه من بذلك مشكال  . تلبيتها مبا خيدم الصاحل العامواملتجسدة يف املوازنة بني التوقعات املتباينة واالعتدال يف

للتوجه  اجلهودصالح اجملتمع كله مع حشد إلاملقاولني جمموعات ثابتة يف جمال اقتصادي معني، يف حماولة مجاعية 
التطرق له يف هذا املبحث من خالل أشكال توجه املقاوالتية حنو حتقيق  حنو حتقيق االستدامة، وهو ما سيتم

  .، أبعاد املقاوالتية املستدامة ومؤشراهتا وماهية املشاريع املقاوالتية املستدامةالتنمية املستدامة
 

 لبيئية:الصديقة لالمقاوالتية المبادرات  -1-1
جمموعة إضافية من الفرص اليت ميكن استغالهلا من قبل  ميكن لتبين أو ممارسة األعمال املسؤولة بيئيا، فتح

، إمنا ص اجلديدة للمبادر الذكي واملاهراملقاول. مع ذلك، فإن أيمية املقاوالتية اخلضراء ال تتوقف عند توفري الفر 
 تتعدى ذلك مع إمكانية حتوهلا إىل قوة رئيسية لتحقيق االنتقال الشامل حنو منوذج منظمات األعمال األكثر

بالنظر إىل اقتصاد السوق، يلعب املقاولون دورا حامسا يف التبين التام واالعتماد النهائي على ممارسات و استدامة. 
ارسه على باقي مياليت من خالل الدور القيادي  ،األعمال اخلضراء وعلى نطاق أوسع من قبل جمتمع األعمال

رسات اخلضراء، الشركات األخرى إىل التسابق حنو املماا يدفع املقاول األخضر عامل اجذبليمثل  ،املنظمات
األطراف ذات املصلحة و  اهليئات التنظيميةو  على سياسات ومبادئ كل من احلكوماتا ليقابله عامل اضغط

  1.لتصبح يف ممارساهتا وأعماهلا أكثر وعيا بالقضايا البيئية
 :المقاوالتية البيئيةظهور  -1-1-1

مع ظهور  ،املقاول اإليكولوجي/ املقاول األخضر يتزايد يف بدايات التسعيناتبدأ االهتمام مبوضوع 
املزايا التنافسية النامجة عن اخلوض يف املغامرة على مناط احلياة، التشريعات البيئية اجلديدة والتعرف بديلة ألخيارات 
نها املنظمات اخلضراء الصغرية خالل هذه الفرتة، مت تشجيع األعمال اجلديدة، خاصة محيث و . هاوتقدير  اخلضراء

اجلحم )الناشئة(، من أجل الشروع أكثر يف مناذج األعمال املستدامة من خالل عملياهتا وممارساهتا اليت تعكس 
 وبصورة أكرب االهتمام بالبيئة والقضايا االجتماعية األكثر حداثة.

                                                           
1 - Michael Schaper, The Essence of Ecopreneurship- GMI Theme Issue: Envirenmental Entrepreneuship, 

GMI 38, Curtin University of Technology, Australia, 2002, p 27, from the site: http://www.greenleaf-

publishing.com, seen in 24/03/2016, at 23:32. 

http://www.greenleaf-publishing.com/
http://www.greenleaf-publishing.com/
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أن األخذ بعني االعتبار موضوع االستدامة يف اكتشاف الفرص  خر القرن العشرين، أدرك املقاولمع أوا
إلنشاء أشكال جديدة من األعمال أو العمليات، تشكل احملرك الرئيسي يف املضي قدما حنو حتقيق النجاح وراء 

ة، صغرية التنمية املستدامة، من خالل املقاوالت الناشئ حتقيق على فوائدمن هلا  وماهذا النوع من املبادرات البيئية 
لون ويف الوقت احلايل ينظرون إىل التنمية املستدامة على أهنا واحدة من و ميكن القول أن املقا ؛احلجم وسريعة احلركة

( تطور ومنو املقاوالتية 19يوضح اجلدول )حيث أكرب الفرص يف تاريخ التجارة واليت من املغري حقا اخلوض فيها. 
 لستينات إىل الوقت احلايل:البيئية/ اخلضراء يف الفرتة ما بني ا

 

 (: تطور ونمو المقاوالتية البيئية06جدول )ال
 نشاطات من مراجعة أدبيات مختارة السنة

الستينات 
 والسبعينات

 

 تصاعد االهتمام حول التدهور البيئي؛ -
 زيادة الوعي حول األثر البيئي السليب الناتج عن نشاطات منظمات األعمال؛ -
ي أكد أن احلركة البيئية ميكن هلا أن توفر أسواق لذجملة هارفارد إلدارة األعمال ا نشر املقال الرائد يف -

 جديدة ملنظمات األعمال؛
 إقرار التشريعات ذات الصلة بالبيئة كقانون تلويث اهلواء إىل غري ذلك. -

 الثمانينات
 

حتسني البيئة وتكوين أساس نشر مقاالت تناقش يف موضوعاهتا حلول مبتكرة لعامل األعمال اليت تساعد على 
 آلفاق عمل جديدة.

 التسعينات
إلى الوقت 

 الحالي

 مقاول، املقاول اإليكولوجي؛ -ادخال مصطلحات جديدة مثل املقاول البيئي، املقاول األخضر، اإليكو -
 تركيز كل من الباحثني والعلماء على االبتكارات الصديقة للبيئة مؤكدين على إمكانية حتقيق األرباح من -

 اخلوض يف املغامرة املقاوالتية اخلضراء؛
 Organizational Changeنشر أعداد ومواضيع خاصة يف جملة التغيري التنظيمي لإلدارة  -

Management  والتسيري الدويل األخضرGreener Management International؛ 
 ؛7119ومت حتديثها سنة  7112نشر كتاب جيمع أعمال متت عام  -
 يئة واالستدامة يف بعض النصوص اخلاصة باملقاوالتية وريادة األعمال؛إدماج قضايا الب -
 دمج وحدات املقاوالتية اخلضراء والدورات يف املناهج دراسة املقاوالتية؛ -
 فتح ختصص املقاوالتية املستدامة يف واحدة من اجلامعات األوروبية؛ -
إدخال التمويل الصغري وبرامج متويل أخرى لتزويد املقاوالت الناشئة مبا يلزمها لالنطالقة ومنو رأس املال  -

 للمقاوالت اخلضراء؛ 
 اعتماد حاضنات األعمال واخلدمات االستشارية لتشجيع املقاولني البيئيني واملقاولني املستدميني.  -

 

 ,a Solution to Envirenmental Problems: Implications for  Ecopreneurship asThaddeus McEwen المصدر:

, International Journal of Academic Research in Business and College Level Entrepreneurship Education

Social Siances, Vol 3, No 5, HRMARS Eploring Intellectuel Capital, Australia, may 2013, p p 271, 272. 
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التزال األدبيات اخلاصة مبوضوع املقاوالتية اخلضراء صغرية احلجم نسبيا، إال أن هذا املوضوع مت التماسه 
الذي جتسد يف الطلب القوي على املنتجات اخلضراء خاصة يف الدول  املستهلكخاصة من خالل سلوك 

ص اليت من شأهنا حتسني نوعية احلياة من القائم لتحديد الفر  املتقدمة، لتصبح املقاوالتية اخلضراء هنج األسواق
 خالل املمارسات البيئية السليمة. 

 المقاول البيئي: -1-1-2
  environmental entrepreneurمصطلحات كاملقاول البيئي ecopreneurيقابل املقاول اإليكولوجي 

وجهوده املقاوالتية املبذولة ليس ، وهو املقاول الذي الدافع وراء مبادرته eco-capitalistوالرأمسايل اإليكولوجي 
 فقط حتقيق األرباح، وإمنا أيضا االهتمام بالبيئة.

هو الشخص الذي يف مبادرته املقاوالتية أو بامتالكه مقاولة أعمال قائمة أساسا، له الرغبة أو املقاول البيئي 
 -ف مصطلح اإليكويصكما اإلرادة يف تصميم أعمال تتضمن ممارسات مستدامة ومنتجات صديقة للبيئة.  

 القانونو  رأس املالو  السوقو  مقاول الشخص الذي يقود مبادرته بالطريقة اليت حتقق التوازن البيئي بني اإلدارة
وعليه اجلماهري، العامل الطبيعي واجملتمع أمجع. و  العائلةو  إلعالم واملالك وبني احتياجات العمالءوا موقع املشروعو 

 1مثل يف:تته على أساس أربع مبادئ تايا البيئية ميزة تنافسية ملقاولميكن للمقاول البيئي جعل القض
، مواجها حتدي ع إبقاء مقاوالته على قيد احلياةيستطي فاملقاول البيئي كفاءة استخدام الطاقة والموارد: -

 معه؛ ىوما يتماشلألرض إعادة تصميم أدوات ولوازم االقتصاد مبا يتوافق مع النظام البيئي 
ميكن للخدمات ذات صلة حبماية النظام البيئي واملوارد الطبيعية ومنع  النظام اإليكولوجي:خدمات  -

 التدهور البيئي أن تكون مصدر إهلام للمقاول البيئي لتبين فكرة مشروع أخضر؛
راط أو خطر اإلف غري املتجددةد ر مواكميكن للمقاول اإليكولوجي أن يرى املخاطر احملتملة   الطبيعة: حماية -

 وضرورة تقليصها كفرص لنجاح املبادرة املقاوالتية اخلضراء؛استخراجها إىل غري ذلك  يف
طرق اليت تقلل النفايات النامجة عن زيادة العلى املقاول اإليكولوجي إجياد  الكفاءة والفعالية البيئية: -

 يدة. ميكن أن تكون مادة خامة ملنتج أو خدمة جد ااإلنتاجية، وأن هذه النفايات يف حد ذاهت

 :البيئيةالمقاوالتية  -1-1-3
 greenأيضا إىل املقاوالتية اخلضراء  ecopreneurshipمقاوالتية  -يشري مصطلح اإليكو

entrepreneurship املقاوالتية اخلالقة ،ethical entrepreneurship املقاوالتية البيئية ،environmental 

entrepreneurship. بالنشاط املقاواليت أو السلوك عىن مزيج من كلمتني االبيئةا وااملقاوالتيةا واليت تُ  هيف
وممارساهتم اليومية على  ونمقاول -اإليكو تستند أعمالو  .املقاواليت الذي يساهم يف احلفاظ على البيئة الطبيعية

دى هبا ؤ تعريف الطريقة اليت ت او ليشكلوا ساللة جديدة وواعية من وكالء التغيري الذين أعاد ،مبدأ االستدامة
                                                           

1 - P.Santhi, U.Jerinabi, Creativity, Innovation and Entrepreneurship, Allied Publishers PVT. LTD., New 

Delhi, 2012, p 16-18 . 
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دمت عدة تعاريف يف قُ وعليه  1يف السوق.وإدخاهلا صديقة للبيئة بتكارات واأفكار  من خاللاألعمال املقاوالتية 
  2 موضوع املقاوالتية البيئية أيمها:

قطاع اقتصادي حتويل على أهنا تلك املبادرة اليت تسعى إىل  املقاوالتية اإليكولوجية ( ,2222Isaak)عرف 
وخاصة االلتزام طول حياة املشروع مببدأ  ،حنو االستدامة من خالل تصاميم، عمليات وممارسات خضراء

 مسؤوال بيئيا. معنيجلعل قطاع  االلتزاممع النطالق يف مبادرة مقاوالتية اخضراءا ابالتايل  ؛االستدامة
 أوجدوا نيمقاولجمموعة على أهنا كذلك   املقاوالتية البيئية ( ,2212Kirkwood and Walton) عرف

هو الذي ينشأ مقاولة ربح مع قيم خضراء تكون بالتايل فاملقاول البيئي  ؛أعمال جديدة أساسها مبدأ االستدامة
 . صديقة للبيئةنتيجتها بيع منتجات أو تقدمي خدمات 

األفراد أو منظمات األعمال اليت حتاول تطبيق األفكار جمموعة  على أهنا ( ,Pastaki 1118)ها عرفكذلك 
 . بيئية إىل األسواق ابتكاراتالصديقة للبيئة من خالل إدخال 

جعل العامل مكانا  عادة املقاول البيئي له سبب وجود والذي يتجاوز رغبته يف حتقيق األرباح لريكز على
( 7مقاول ضمن معيارين: ) -ليصنف اإليكو ،( ,2222Linnanen) ، وهي الفكرة اليت جاء هباأفضل للعيش

  يف كسب املال وتطوير مشروعه ومنوه. رغبته( 7رغبته يف تغيري العامل وحتسني نوعية البيئة واحلياة، و)
مقاولون هم وعلى حنو فعال وحاسم وكالء تغيري يسهرون على  -من خالل ما سبق ميكن القول أن اإليكو

تغيري مساره واالنتقال به إىل عامل االستدامة، واملتحفزون إلحداث االختالف وترشيد الوسائل غري  ،متكني اجملتمع
 -املستدامة. مقارنة باملقاول التقليدي الذي يصطاد الفرص رغم املوارد احملدودة واليت مل يراها اآلخرون، فاإليكو

ل االلتزام البيئي والرؤية اليت ترتجم إىل مبادرة د من خالر مقاول يعمل على تقييم اإلمكانيات ومدى توافر املوا
املقاول البيئي حتدي أن يكون ناجحا اقتصاديا مع ما يعرضه من منتجات يواجه حيث  .مقاوالتية صديقة للبيئة

مما يؤدي إىل خفض مطلق  أمناط االستهالك وهياكل السوق على أساس طوعي حبت،  تغيريهبدف أو خدمات 
 على البيئة. للتأثريات السلبية 

 " Push"ضغط عامل " مقابل Pullعامل "جذب مقاوالتية:  -اإليكو -1-1-4
ختتلف منظمات األعمال التقليدية عن تلك الناشئة لتنفيذ مبادرة خضراء من ناحية االسرتاتيجية، فانطالقا 

ا على Pushضغط اسرتاتيجيات امن إدراك أيمية كون منظمة األعمال صديقة للبيئة، فهي يف الوقت نفسه تنفذ 
سياسات ومبادئ كل من احلكومات، اهليئات التنظيمية، األطراف ذات املصلحة لتصبح يف ممارساهتا وأعماهلا 

من ناحية املستهلك، ال ميارس هذا النوع من الضغط فهو أكثر عنصر متحمس جتاه فأكثر وعيا بالقضايا البيئية. 
                                                           

1 - Thaddeus McEwen, Ecopreneurship as a Solution to Envirenmental Problems: Implications for College 

Level Entrepreneurship Education, International Journal of Academic Research in Business and Social 

Siances, Vol 3, No 5, HRMARS Eploring Intellectuel Capital, Australia, may 2013,,  p p 266, 267. 
2 - James Bell, Jelmer Joker Stellingwerf, Sustainable Entrepreneurship: The Motivation and Challenges of 

Sustainable Entrepreneurs in the renewable Energy Industrie, Master Thesis wihin Business 

Admnistration: Strategic Entrepreneurship, Jönköping International Business School, Jönköping University, 

2012, p p 7, 8. 
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ة يف الدول املتقدمة. مثل هذه الضغوطات اليت متارسها منظمات األعمال هذه القضية ومساهم يف جناحها خاص
الناشئة الصديقة للبيئة واتساع دائرة تأثريها يؤدي إىل التخضري التدرجيي للمؤسسات ونقل اجملتمعات خبطوات 

 ثابتة وواثقة حنو االستدامة العاملية.
ا، فبشكل غري مباشر Pullجذب ون مبثابة عوامل ايف املقابل، ميكن للمبادرات املقاوالتية الناشئة أن تك

تغري منظمات األعمال الناشئة لتتصدى املمارسات التجارية غري املستدامة من خالل التطبيق االستباقي والضغط 
من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات ااجلذبا، فأي كيان منظمة تتبىن هذا و الشعيب على اجملتمع للتوجه ااألخضرا. 

راءات لتصبح أكثر صداقة للبيئة، تعمل على بناء ميزة تنافسية تتقدم هبا على منظمات األعمال وبصورة نشطة إج
أقل ااخضراراا، كذلك قد يؤدي أيضا إىل بناء عالمة جتارية إجيابية هلا تأثريها على املستهلكني وهلا صيتها على 

مقاول القدرة على احملافظة على  -ميكن القول أن لدى اإليكوحيث مستوى اجلمعيات البيئية واحلكومات. 
القيم، الثقافة البيئية واعتماد رسالة تنظيمية حتافظ على البيئة والطبيعة منذ بداية املبادرة اخلضراء من تأسيس 

 املقاولة إىل حتديد أسعار جتذب الزبائن.
 

 :ولة اجتماعياؤ المسالمقاوالتية المبادرات  -1-2
من خالل تبين األفكار البيئية واعتماد االبتكارات  مبادرات األعمالعمل املقاول البيئي على قيادة ي

، تغيريللتحقيق االصديقة للبيئة، هبدف تغيري العامل وحتسني نوعية احلياة ومحاية البيئة، إال أن هذا ال يكفي املقاول 
البعد االجتماعي هناك من املؤلفني من التمس إذ مسؤوال اجتماعيا. من الضروري لتكتمل املهمة أن يكون ف

للمقاول البيئي وهناك من أقر بأيمية العمل بطريقة مستدامة أي إضافة املسؤولية االجتماعية حلماية البيئة لدى 
وعليه فاملقاوالتية االجتماعية تلعب دورا حامسا يف حتقيق التنمية  .املقاول التقليدي لتكتمل صورة االستدامة

 جزاء اليت حتدد صورة ومفهوم املقاوالتية املستدامة. املستدامة باعتبارها جزء هام من األ
 ظهور وانتشار المقاوالتية االجتماعية: -1-2-1

 اتعرف تشاهباليت إىل حتديد تعريف للمقاوالتية االجتماعية  ،فرتة التسعينات ،سعى الباحثون واملؤلفون
يف بروز املقاوالتية  اقرتاح أربعة أسباب رئيسية سايمتمت وقد ليدية. املقاوالتية البيئية والتق معومشاركة يف املفهوم 

( 7( تفاوت توزيع الثروات العاملية، )7متثلت يف: ) ،وبالتايل زيادة الوعي العام حول هذا املوضوع ،االجتماعية
( التقدم 9( الفشل على مستوى املؤسسات، السوق والدولة و)3ظهور حركة املسؤولية االجتماعية للشركات، )

ر أيضا من خالل منو يف عدد منظمات األعمال نولوجي واملسؤولية املشرتكة. عالوة على ذلك، ميكن أن يفس  التك
 7.7أي ما يقابل  7991و 7971بني عامي  % 37غري اهلادفة للربح يف السوق األمريكية، واليت زادت بنسبة 

األعمال اجلديدة غري الرحبية، وأن هذه احلالة مل تعرفها األسواق  املبادرة يفنسبة  % 79مليون منظمة منها 
 1 األمريكية فقط ولكن أيضا األسواق األسرتالية.

                                                           
1 - James Bell, Jelmer Joker Stellingwerf, op-cite,  p 9. 
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 *ا Opportunity Internationalالفرصة الدوليةكما أوضحت األحباث اليت أجريت من قبل منظمة ا
يف السنوات اخلمس املاضية، مما جيعلها  % 31، أن املقاوالتية االجتماعية عرفت منوا بنسبة 7177 سنةبأسرتاليا 

ميكن كذلك اسناد هذا االهتمام املتزايد باملمارسات و واحدة من أسرع القطاعات منوا يف االقتصاد االسرتايل. 
األزمة املالية اليت مست العامل، مما أدى إىل انتشار  كذلك ،ستدامةالودعوهتا ل برونتالندواألدبيات إىل جلنة 

 خماوف اجتماعية بنسبة متزايدة بني الفئات األقل حظا يف اجملتمع. 
 المقاول االجتماعي: -1-2-2

( يف كتابه حول املقاوالتية االجتماعية أن املقاولون يدعمون كال من االقتصاد  ,7119Bornsteinيرى )
قوية إلحداث التغيري االجتماعي باعتبارهم املندفعون املبدعون الذين بتحليلهم لألوضاع واجملتمع، وأهنم أداة 

 الراهنة، يستغلون الفرص اجلديدة مع عدم التخلي عن فكرة إعادة تشكيل العامل والسري به حنو األفضل. 
فذها ينو  يضع برامج مبتكرةو  منظمات جديدةمثله مثل املقاول التقليدي،  االجتماعي، مقاول ئينش

 يف مبادرتهمدى  على قائم جناح املقاولوأن هنا خيتلف،  املبادرةالدافع وراء إال أن . وينظم ويوزع منتجات جديدة
، وإمنا تركيزه وحسب املقاول االجتماعي على حتقيق األرباح االقتصادية السريعةال يركز ف .املنفعة االجتماعية حتقيق

االجتماعية وحتقيق الرفاه االجتماعي، وهو اهلدف الذي ال يتماشى مع مواجهة يتمحور حول حتسني األوضاع 
ميكن للمقاول االجتماعي أن يكون مصدرا حيويا ملوجة من االبتكار االجتماعي ملواجهة وعليه  1.املخاطر العالية

  2 ف املقاول االجتماعي كونه:عر ويُ  ،االحتياجات والتحديات اجلديدة يف دولة الرفاه
 لب بعد؛الذي يستخدم كل من املوارد واجلهود لتلبية احتياجات مل تُ  المقاول: -
 هملة؛امل للتعامل مع املشاكل االجتماعية وطرق جديدةخدمات ومنتجات  يبتكر الذي المبتكر: -
 حيول املنظمة الذي هو مسؤول عنها من منظمة نشاطاهتا يف حالة ثبات أو حتتضر إىل  الذي ل:المحوّ  -

 ،حتويل األفراد اليت خيدمها واجملتمعات اليت ينشط فيهاوصوال إىل  ،أعمال ديناميكية وخالقةمنظمة 
 آفاقا للتنمية الذاتية. 

املقاول االجتماعي من خالل دوره يف إحداث التغيري االجتماعي، بتبين ( Dees, 1998)عرف كذلك 
عي بدون تردد للبحث والتعرف على الفرص مهمة خلق القيم االجتماعية واالستمرار يف احلفاظ عليها، والس

ا، أن فكرة اتغيري جعل العالم مكانا أفضليف منوذجه ا ،(,Chell 2222يعترب )و  اجلديدة اليت ختدم هذه املهمة.
                                                           

وهي منظمة غري رحبية تعمل على تقدمي القروض لألعمال صغرية احلجم، االدخار، التأمني  :Opportunity Internationalالفرصة الدولية  - *
عشرين دولة والتدريب إىل أكثر من مخسة ماليني شخص يسعى إىل اخلروج من حالة الفقر يف دول العامل النامي. ختدم هذه املنظمة عمالءها يف أكثر من 

رها منظمة خريية معفاة من الضرائب يف الواليات املتحدة اة، اسرتاليا، كندا، أملانيا واململكة املتحدة، باعتبمن خالل مجع التربعات من الواليات املتحد
,Opportunity  Wikipedia, the free encyclopediaاألمريكية مبوجب قانون اإليرادات الداخلية األمريكية. عن املرجع: 

:44. , seen in 07/04/2016 at 20https://ar.wikipedia.org:  , from the siteInternational 
1 - Paul C.LIGHT, The SEARCH for SOCIAL ENTREPRENEURSHIP, BROOKINGS INSTITUTION 

PRES,Washington, D.C., 2008, p 31. 
2 -  Charles Leadbeater, The rise of the social entrepreneur, DEMOS, United Kingdom, 1997, p 53. 

https://ar.wikipedia.org/
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معيات واملنظمات اجلاملفهوم على  ، لينحصر هذاحنو املبادرة املقاوالتية العاملا هي ما يسوق املقاول االجتماعي
 ،( أن املقاول االجتماعي يستجيب لالحتياجات االجتماعية املعقدة,Jiao 2211) يف حني يرىغري اهلادفة للربح، 

ينشط قادة املقاوالتية االجتماعية يف املبادرات بل  ،وأن مبادرته املقاوالتية ال تتقيد باملنظمات غري اهلادفة للربح
 1.احلجم، اجلديدة أو القائمة أساسااملقاوالتية الصغرية أو الكبرية 

يقاس جناح املقاول االجتماعي من خالل مدى انشاء رأس املال االجتماعي، حتقيق التغيري االجتماعي 
ول األعمال التقليدي من خالل مدى حتقيق الربح وتلبية االحتياجات االجتماعية. مقابل ذلك، يقاس أداء مقا

وما يعود عليه من رأس املال فهو امسخر من أجل االقتصادا، يف حني أن املقاول االجتماعي مسخر من أجل 
والسعي  التغيرييعاجل املقاول االجتماعي إشكالية الوضع الراهن، ودافعه هو هذا و احتقيق التغيري االجتماعيا. 

 املتاحة يف األسواق اجلديدة ويسهر على تقدمي احللول املبتكرة. الستغالل الفرص
 المقاوالتية االجتماعية: -1-2-3

خدم مصطلح املقاوالتية االجتماعية بعدة طرق، فالبعض يطبق املصطلح على أي منظمة غري هادفة استُ 
انطالقا من هذه و  .األعمال دمج املسؤولية االجتماعية يف منظمات عمليةيعكس  أنه خرونآ يرىللربح، يف حني 

 دمت للمقاوالتية االجتماعية: االختالفات ميكن التطرق لبعض من التعريفات اليت قُ 
، من خالل 7111سنة  The Schwab Foundation for Social entrepreneurshipوصفت مؤسسة 

التطبيق العملي للمناهج املقاوالتية االجتماعية على أهنا ، http://www.swabfound.orgموقعها االلكرتوين 
املبتكرة واملستدامة اليت تعود بالفائدة على اجملتمع بشكل عام، مع الرتكيز على الفئة املهمشة والفقرية. كذلك هو 

ية وإجياد احللول للمشاكل االجتماعية املصطلح الذي يرتجم إىل هنج فريد جيمع بني هدف حتقيق التنمية االقتصاد
 ليمس كل القطاعات والتخصصات.

تجسد يف املبادرة، االبتكار والعزم ذي يجتمع املقاوالتية االجتماعية بني تبين رسالة اجتماعية واالنضباط ال
 تضمأيضا  ا.على حتقيق األهداف اليت يغلب عليها الطابع االجتماعي واليت تتوافق مع شكل املبادرة واهلدف منه

عية القوية والشخصيات املواقف االجتمااعتماد األشخاص الذين لديهم القدرة على التأثري باإلجياب و فئة 
تلبية احتياجات اجتماعية خاصة هبم أو و اليت متكنهم من استخدام مهاراهتم إلنشاء منظمات أعمال القيادية، 

 بغريهم.
تنطوي على االستخدام املبتكر واجلمع بني املوارد للبحث عن تعترب املقاوالتية االجتماعية ا...عملية 

وجوب العناصر . وبالتايل 2الفرص، التحفيز لتحقيق التغيري االجتماعي و/ أو تلبية االحتياجات االجتماعيةا
( 7اجلمع بني املوارد بطرق جديدة ومبتكرة، )ب( خلق قيمة مضافة 7) لتتم هذه العملية واملتمثلة يفثالث ال

                                                           
1 - James Bell, Jelmer Joker Stellingwerf, op-cite,  p 10. 
2 - Manuel London, Richard G. Morfopoulos, Social Entrepreneurship: How to Start Successful corporate 

Social Responsibility ans Community- Based Initiatives For Advicacy and Change, Routledge, New 

York, 2010, p 2- 8. 

http://www.swabfound.org/whatis.htm
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لتغيري االجتماعي أو تلبية االحتياجات لتحقق التحفيز الالزم ل منها فضلاكتشاف الفرص واستغالل األ
 اء منظمات أعمال اجتماعية جديدة.( تقدمي اخلدمات واملنتجات وإنش3االجتماعية و)

شرحية جملتمع أو على ا االجتماعيمما سبق يتضح أن املقاوالتية االجتماعية تتمحور حول إحداث األثر 
حتقيق مصلحة اآلخرين واليت تأيت بدراجات خمتلفة واحلرص على  مواجهة املخاطرو االبتكار  عن طريق ،منه

ففوائد أو أرباح املقاوالتية االجتماعية ليست جمرد أرباحا ى ذلك، عالوة عل .حسب نوع املبادرة املقاوالتية
 شكل ثروة اجتماعية. الذي يتجسد يف اقتصادية، بل، وكما اتفق معظم املؤلفون وأكدوا، هلا أثرها االجتماعي 

 

 :المقاوالتية المستدامةماهية  -1-3
االجتماعية املساعي العوائد االقتصادية و صفت املقاوالتية االجتماعية انطالقا من عملية حتقيق التوازن بني وُ 

من االستثمار يف املبادرة املختارة، وهو الشيء نفسه الذي ينطبق على املقاوالتية اخلضراء أين يأيت حتقيق األبعاد 
الدمج بني األبعاد البيئية واجلوانب ترجم حيث ُ  .قبل العوائد االقتصاديةونوع اخلدمة أو املنتوج املقدم البيئية 

 املستدام ، مشكلة مبادرة يسعى من خالهلا املقاولمفهوم ثالث يتجسد يف املقاوالتية املستدامة إىلجتماعية معا اال
يف  مضافةآخذين بعني االعتبار حتقيق قيمة  ،إىل التعرف على الفجوات املوجودة يف األسواق وحتويلها إىل فرص

 االقتصاد، حتسني الوضع االجتماعي ومحاية البيئة. 
 نشأة وتطور مجال البحث في المقاوالتية المستدامة: -1-3-1

 سنةذلك أنه واألسرع منوا.  حداثةأصبح موضوع املقاوالتية املستدامة واحدا من جماالت املقاوالتية األكثر 
مدرسة يف الواليات املتحدة األمريكية مراكزا للبحث والدراسة يف موضوع املقاوالتية  73، أنشأت 7119

رة، اتخصصات رئيسية أو ثانوية يف كليات وأكادمييات اإلدظهورها ك االجتماعية و/ أو املستدامة، إضافة إىل
 ،هذه املبادرات واحلقول املتنوعة موضوع املقاوالتية املستدامةتعاجل كما قضايا االستدامة.   تتبىنالتعليم والرتبية اليت 

باعتبار أن و  .تعمل على ضمان جناحهاو قاوالتية صغرية احلجم تقدم خيارات اسرتاتيجية وفريدة للمشاريع املو 
 1تحقيق االستدامة على املدى الطويل.لا العمل معا مينبغي هلفوجهني لعملة واحدة،  نثالمياملشاريع هذه اجملتمع و 

 تتجاوزمل ظهرت أوىل املقاالت اليت عاجلت موضوع املقاوالتية وامكانية استدامتها مع هناية التسعينات، 
إال أن العدد مقال نشر يف جمالت عاملية حمكمة.  72، 7117قبل سنة وضوع هذا املاملسايمات البحثية يف معاجلة 

التنمية المستدامة ، أين ساهم العدد اخلاص حتت عنوان ا7177و 7119ملحوظا يف الفرتة ما بني  تزايداعرف 
يف منو وزيادة عدد  وآخرون، Denake، احملرر من قبل 7171سنة  Business Venturingا من جملة والمقاوالتية

 :(11) اجلدول وهو ما يوضحه 2املقاالت.
                                                           

1 - Abbas Nadim, Robbert N. Lussier, Sustainability as a Small Business Competitive Strategy, Journl of 

Small Business Strategy, V. 21, N2, 79- 95, Management Faculty Publicatios, Univercity of New Haven, 

2012, p p 81, 82. 
2 - Amir Alghelie and al., Research Gap in Sustainopreneurship, Indian Journal of Science and Technology, 

Vol 9(12), Faculty of Industrial Management, Univerciti Malaysia Pahang, Kuantan, Lebuhraya Tun Razak, 

Gambang, March 2016, p 3. 
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Changes in Perspectives of Global Entrepreneurship and Innovation, Jönköping International Business School, 
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نشرت يف جمالت ذات صلة باألعمال املقاوالتية املستدامة مثل حول املقاوالتية املستدامة أغلب املقاالت 
Business Strategy، Greener Management International  وجملةCleaner Production من قبل علماء ،

جمالت املقاوالتية إضافة إىل لديهم خلفية أو معرفة يف جمال البحث يف املقاوالتية أو خربة يف مواضيع املقاوالتية. 
 Smalllوجملة  Business New Venturing، جملة Entrepreneurship Concept and Practiceمثل 

Business and Entrepreneurship ،تلفة مثل سياسة واقتصادقاالت يف جمالت وجماالت خمنشر الباقي من امل 
  البيئة. ومحاية

انطالقا مما سبق ميكن القول أن عدد املقاالت اليت تناولت موضوع املقاوالتية املستدامة استمر يف االرتفاع، 
وأن حتليل هذا العدد يشري إىل أن جمالت املقاوالتية أظهرت اهتماما خاصا باملقاوالتية املستدامة يف السنوات 

. ومع Entrepreneurship, Theory & Practiceة وجمل Journal of Business Venturingاألخرية مثل جملة 
ذلك، فإن هذا االهتمام يقابله حقيقة أن عدد جمالت املقاوالتية اليت تعاجل موضوع االستدامة قليل يف الوقت 
احلاضر، وأن كال من اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية حتتل الصدارة يف عدد املقاالت املنشورة حول 

وهو ما . سويسرا وبلجيكا، تليها عدة بلدان تنشط وبعدة لغات بشكل استثنائي أبرزها هولندا، أملانيا، املوضوع
 (.12من خالل الشكل ) هميكن توضيح

 

 2012 -1228عدد المقاالت المنشورة حول المقاوالتية المستدامة خالل الفترة تطور (: 05شكل )ال
 

Indian Journal of Science and Research Gap in Sustainopreneurship, and al. Amir Alghelie , المصدر:

Technology, Vol 9(12), Faculty of Industrial Management, Univerciti Malaysia Pahang, Kuantan, Lebuhraya 

Tun Razak, Gambang, March 2016, p 3. 
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يجذب الباحثني من خمتلف فجمال البحث، يف  لإلبداع ايضيف تعدد املصطلحات وتنوع املناهج فرص
التخصصات الحتضان موضوع املقاوالتية املستدامة، إال أن هذا يقابله من ناحية أخرى انعدام الوضوح الذي 

سعيا لتحديد مفهوم مشرتك للمقاوالتية املستدامة بني الباحثني من خمتلف و عليه و  .يعيق البحث الدقيق
الفحص العلمي لكيف ميكن االتخصصات، ميكن تعريف جمال البحث حول املقاوالتية املستدامة على أهنا 

للفرص املختارة، املطورة واملستغلة أن تتجسد يف املستقبل يف شكل سلع أو خدمات حتقق من خالهلا مكاسب 
 . 1اقتصادية، اجتماعية وبيئيةا

 المقاول المستدام: -1-3-2
يعمل املقاول البيئي على اجلمع بني االبتكارات يف منظمات األعمال والتكنولوجيات املتاحة للتصدي 
للتحديات الفيزيائية احليوية يف التنمية املستدامة، يف حني يعمل املقاول االجتماعي على اجلمع بني االبتكارات يف 

تتطلب التنمية املستدامة، يف نظام مقابل ذلك ظمات البشر والتقنيات اليت تضمن حتسني نوعية احلياة البشرية. من
السوق، االبتكار املستدام واملقاولني القادرين على حتقيق األهداف البيئية واالجتماعية من خالل ابتكاراهتم اليت 

 2تنتشر بنجاح يف السوق وسط املستهلكني السائدين.
ال يساهم االبتكار يف السوق يف التنمية املستدامة على وجه الصدفة، إمنا يتم التخطيط له، التنفيذ والرتويج 

املقاول ايعمل حيث  .من قبل قادة املبادرة املقاوالتية مع ضمان التقدم البيئي واالجتماعي يف أعماهلم األساسية
بتكرة، كذا التقنيات واألساليب التنظيمية اليت تقلل اآلثار على توليد املنتجات واخلدمات اجلديدة امل ااملستدام

املقاول املستدام أساليب اإلنتاج التقليدية  يستبدلف .النظم االجتماعية وحتسني نوعية احلياةو  السلبية على البيئة
هو و جملتمع، غري املستدامة، املنتجات، هياكل السوق وأمناط االستهالك، مبنتجات وخدمات مبتكرة ختدم البيئة وا

املقاول املستدام يأيت  هذا أن ،عند تطرقه لفكرة التدمري اخلالق 7939سنة  جوزيف شومبيترما أشار إليه 
 3دينامكيات تعمل على حتقيق التقدم املستدام.ب

 ،االهتمامات الشخصية للفرد املقاول وميوله حنو اخلوض يف جتارب مقاوالتية جديدة ومستدامةمتثل 
كن املقاول املستدام من جتسيد مزيج قوي من القيم مواجها كل من املخاطر وحاالت عدم اليقني، السبب الذي ميُ 

ميتلك املقاول املستدام شخصية مبتكرة ومسيطرة، ترى احلياة املهنية سلوك إبداعي وبالتايل االجتماعية والبيئية. 
وليس  ،ع املعاش على أنه حتديات من املشوق مواجهتهامبتكر، ويؤخذ االختالف بني األهداف الشخصية والواق

مشاكل للتوقف عندها. ذلك أن قوة تأثري املقاول املستدام على مقاولة األعمال تظهر من خالل انعكاس أهدافه 
التأثري يف كثري من األحيان وإىل حد كبري يف مقاوالت األعمال هذا يظهر فالشخصية وتفضيالته على أهدافها. 

                                                           
1 - Paula Kyrö, Handbook of Entrepreneurship and Sustainable Development Research, Edward Elgar, 

Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2015, p 31. 
2 - Michael Schaper, Making Ecopreneurs: Developing Sustainable Entrepreneuship, Grower Publishing 

Limited, England, 2end Edition, 2010, p 284. 
3 - Jost Hamschmist and al., Sustainable Innovation and Entrepreneurship : new perspectives in reserch on 

corporate sustainability, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2008, p p 27, 28. 
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 قائدهاوصغرية احلجم، ليمثل املقاول املستدام امالمحا املنظمة، ذلك بسبب االنعكاس القوي لشخصية  الناشئة
ميكن للمقاول من خالهلا اكتساب صفة  ،ميكن اعتبار النقاط اآلتية ذكرها مبادئ توجيهيةو  1على أهدافها.

 2االستدامة، وتتمثل يف:
مبنية على مبدأ احلد من األضرار البيئية، احرتام  مبادرتهتكون االنطالقة األوىل للمقاول املستدام يف  أن -

 ؛روف االجتماعية املالئمة ملوظفيه وعمالهحقوق اإلنسان وحتقيق الرفاه والظ
فعل أن يكون تبين املبادرة املقاوالتية املستدامة مبوجب قرار شخصي خاص باملقاول، وليس فقط كرد  -

بعبارة أخرى، ينبغي أن يكون هناك رغبة حقيقية إلنشاء مقاولة مستدامة،  .على الضغوط اخلارجية
 ليس فقط بسبب االجتاهات اجلديدة أو املنافسة مثال؛

ينبغي أن تكون األهداف املقاوالتية املستدامة حمددة بوضوح، وأن تعكس األهداف والغايات مبادئ  -
رتبط ارتباطا وثيقا باحتياجات املستهلك، للتأكد من أن هذه التدابري مقاولة األعمال وأنشطتها وت

ن، ويف وقت الحق ومع منو السوق يتم تبين هذه و املستدامة هي جزء من ما يستخدمه املستهلك
 التدابري وحتويلها إىل معيار معتمد على املدى الطويل؛ 

ية اإلنتاج، أن تكون ملموسة وواضحة، يف جيب على العالقة بني االستدامة، األنشطة املقاوالتية وعمل -
توجهات  عنحني أنه جيب أن تكون لكل من املستهلكني ومنظمات األعمال املستدامة نظرة واضحة 

 ستدامة؛املمقاولة األعمال 
ال ينبغي أن يكون املستهلك ضحية ارتفاع األسعار نتيجة للممارسات املستدامة لتحقيق مساعي  -

 ستدامة؛املاملقاول يف مبادرته 
جيب على املقاول املستدام التأكد من أن املمارسات املستدامة مت تأييدها من قبل طاقم منظمة  -

األعمال ككل، وليس فقط من قبل اإلدارة، وهذا يعين مجيع مستويات اهليكل التنظيمي للمنظمة، 
 لضمان احلفاظ على املمارسات املستدامة من أعلى املراتب إىل أبسط املهام. 

 المقاوالتية المستدامة: -1-3-3
ناقشت األدبيات موضوع املقاوالتية باعتبارها جمال علمي يسعى إىل فهم كيفية اكتشاف الفرص اليت 

وعليه أرض الواقع يف شكل سلع وخدمات مستقبلية، من طرف من، كيف تستغل وما هي نتائجها.  علىترتجم 
 ،جمموع الباحثني والعلماء املطلعني على مواضيع التنمية املستدامةانطالقا من االهتمامات البحثية املشرتكة بني و 

على احلفاظ على  ركزت دمت تعاريف عدة للمقاوالتية املستدامةواألدبيات اليت عاجلت موضوع املقاوالتية، قُ 

                                                           
1 - Jost Hamschmist and al., op-cite, p 31. 
2 - Leonaris Rey, Sustainable Entrepreneurship and its Viability, Master thesis in Sience in Entrepreneurship, 

Strategy and Organiations Economics, Erasmus School of Economics, Rotterdam, December 2011, p p 14, 

15. 
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يات الطبيعة ودعم احلياة واجملتمع، من خالل إدراك الفرص اليت تتجسد على أرض الواقع يف شكل منتجات، عمل
  1وخدمات مستقبلية لتحقيق مكاسب اقتصادية وغري اقتصادية لألفراد، االقتصاد واجملتمع.

هناك اختالف يف املصطلحات املستخدمة للتعبري عن املقاوالتية املستدامة بني العلماء والباحثني املهتمني 
رون منها إىل هذا املوضوع. إال أن هبذا اجملال، والذين خيتلفون يف تعريفها لتعدد ختصصاهتم والزوايا اليت ينظ

ح يف الندوة العاملية حول املقاوالتية واستعماال هو ااملقاوالتية املستدامةا، والذي اقرتُ  تداوالاملصطلح األكثر 
نوع من أنواع االستدامة يعرب عن قدرة منظمة أعمال أو الفرد املقاول على  اباعتباره 7111املستدامة لسنة 

 2. االبتكار املستدام بصفة مستمرة
عىن املقاوالتية املستدامة بالربط بني كل من التنمية املستدامة واملقاوالتية، وعليه ميكن تعريفها على أهنا تُ 

نشأت املؤسسة لتحقيقها واليت تساهم يف إلظهار القيمة اليت أُ  ،ولعملية اليت تربط بني األنشطة اليت ميارسها املقاال
االستدامة هنا حلقة الوصل اليت تمثل فحتقيق التنمية املستدامة داخل نظام اقتصادي، اجتماعي، ثقايف وبيئي. 

من قبل  ملساواة من خالل االلتزام املستمرحتقيق اإىل  تربط بني تلك النظم، حتافظ على التناغم بينها وتسعى
 3املقاولني املبتكرين لطرق تقود مقاوالهتم، ممارساهتم ومنتجاهتم حنو االستدامة.

ببعض من اجلوانب  تتميزمصطلح املقاوالتية املستدامة جسرا بني مفهومي االستدامة واملقاوالتية،  ميثل
ركز تإال أنه أقل ميال حنو الرتكيز على نظم التسيري أو اإلجراءات الفنية، بل  ،األساسية من األنشطة املقاوالتية

أو الفريق املقاواليت لضمان حتقيق النجاح يف السوق املختارة  للمبادرأكثر على نوعية املبادرة واملهارات الشخصية 
اما اوالت األعمال الناشئة واملعتمدة متتتفق املقاوالتية املستدامة مع مقو من خالل االبتكارات البيئية واالجتماعية. 

على االبتكار لتجسيد منتجات وخدمات مفيدة من الناحية البيئية واالجتماعية وهو ما ينطبق نوعا ما مع مفهوم 
، باعتبار املقاولني الداخليةميكن القول أن هذا التعريف يأخذ أيضا بعني االعتبار املقاوالتية وعليه  املقاوالتية ذاهتا.

جهات فعالة تعمل على إحداث التغيري وبشكل كبري ومستمر هبدف  نميثلو  ،ات القائمة أساسامخل املنظدا
  4للمنظمة. مستدامة تنميةير بيئة األعمال ومنوها وحتقيق تطو 

تعرف املقاوالتية املستدامة كذلك على أهنا اإنشاء منظمات األعمال قابلة للحياة، مرحبة وقابلة للتطور، 
 ،وتعزيز متبادل للمعرفة Self-replicatingاليت تتولد نتيجة تشكيل شبكات االبتكار وحماوالت تكرار الذات 

يف شكل كيان اقتصادي  تتجسدف .5اnessobust competitiveR الصلبة التنافسيةواليت تؤدي إىل ما يسمى ب
تبىن على تعزيز  القوةلتصبح نظام ذو فائدة وميزة للدفاع عن كيانات تعترب جزءا ال يتجزأ من االقتصاد. مثل هذه 

                                                           
1 - Dean A. Shepherd, A Psychological Approach to Entrepreneurship : Selected Essays of Dean A. 

Shepherd, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2014, p 50. 
2 - Duncan S. Levinsohn, Ethel Brundin, op-cite, p 8. 
3 - Aznizam Abdullah and al., An integration model in achieving a sustainable entrepreneurship, 11th 

International Entrepreneurship Forum about Sustainable Entrepreneurship, Kuala Lumpur, Malaysia, 3-6 

September, 2012 , p 79. 
4 - Jost Hamschmist and al., op-cite, p 32. 
5 - Elias G. Carayannis and al., Innovation Entrepreneurship: Theory, Policy and Practice, Springer 

International Publishing Switzerland,  Suisse, 2015, p 145. 
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اآلخر  يما، املتوسطة والعالية وكذا تكامل هيئات القطاع العام واخلاص الذي يكمل أحداملنخفضةالتكنولوجيا 
 )وكاالت حكومية، منظمات األعمال اخلاصة، اجلامعات واملنظمات غري احلكومية(. 

واستغالل  ( املقاوالتية املستدامة على أهنا عملية اكتشاف، تقييم,Dean, & McMullen 2222عرف )
ذلك تلك اليت  الفرص االقتصادية اليت تنشأ وتتواجد وسط إخفاقات السوق اليت سببها غياب االستدامة، مبا يف

املقاوالتية املستدامة على أهنا االبتكار، السوق  (Schaltegger & Wagner, 2011) هلا صلة بالبيئة. كذلك عرف
تعاريف أخرى أوسع هذا وهناك  1املوجهة والشخصية املقاوالتية املنقادة حنو خلق القيمة االقتصادية واالجتماعية.

 2املستدامة جلبت أبعادا إضافية، مثال ذلك:من الناحية النظرية للمقاوالتية 
املقاوالتية املستدامة على أهنا االلتزام  (WBSCD 2005) عرف جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة

املستمر لعامل األعمال بالتصرف بطريقة خالقة للمسايمة يف حتقيق التنمية االقتصادية مع حتسني نوعية احلياة 
انطالقا من هذا املفهوم، لدى املقاول و ئالهتم، اجملتمع احمللي، العامل وكذا األجيال القادمة. للقوى العاملة، عا

 اجملتمع واألجيال املستقبلية.كذا جتاه الطبيعة،   هانفس ةسؤولياملدرجة باملستدام مسؤولية جتاه املستثمرين واملسايمني 
ملقاوالتية املستدامة، أكد كل خوسيه حول اخالل تصميم اخلطوط العريضة لدورة تكوينية يف جامعة سان 

أن املقاوالتية املستدامة تعمل على تأكيد أهداف إضافية للمقاوالتية من خالل تعزيز  Soltو Basu ،Oslandمن 
الرتكيز على فكرة االستدامة يف املقاوالتية ينطوي على البحث عن فرص تتجسد فاملعيشة املستدامة وحتسني البيئة. 

يف شكل منتجات أو خدمات جديدة، تقنيات جديدة أو عمليات إنتاج تؤدي إىل حتسني الظروف االجتماعية 
رخص يف عملية والبيئية، االستخدام األكثر كفاءة للطاقة واملوارد الطبيعية وتسخري موارد جديدة األكثر وفرة واأل

 اإلنتاج واألقل ضررا على اجملتمع. 
(، ميكن تعريف املقاوالتية املستدامة مبعناها الضيق على أهنا السلوك اإلبداعي من  ,2223Gerlach) لـوفقا 

طرف اجلهات الفاعلة، فردا أو منظمات، اليت تنشط يف قطاع األعمال اخلاص واليت ترى القضايا البيئية 
ميكن اعتبارها السلوك اإلبداعي الصادر من  ؛من زاوية أوسعو ف أساسي وميزة تنافسية. واالجتماعية كهد

 وغري احلكومية واملنظمات الرحبية وغري الرحبية. منها اجلهات الفاعلة يف سياق االستدامة، احلكومية
املدى القصري، كما عرف املقاوالتية املستدامة على أهنا جعل األمور حتدث بطريقة تأخذ بعني االعتبار 

لتكون بذلك نقيض ااملقاوالتية األنانيةا اليت تعىن باألفراد اليت تسعى للبحث عن الفرص اليت  ،املتوسط والطويل
حتقق مزايا ألنفسهم فقط، فضال عن ااملقاوالتية غري الواعيةا اليت تعىن بطريقة احلياة غري املستدامة واليت تنتج عنها 

 تويات.اختالالت من عدة أنواع ومس

                                                           
1 - James Bell, Jelmer Joker Stellingwerf, op-cite, p p 13, 14. 
2 -  Surinder Batra, Sustainable Entrepreneurship and Knowledge Based Developmant, 11th International 

Entrepreneurship Forum about Sustainable Entrepreneurship, Kuala Lumpur, Malaysia, 3-6 September, 2012, 

p p 8, 9. 
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صت هبا املقاوالتية املستدامة واملذكورة أعاله، واليت قدمت حملة عامة حول من خالل التعريفات اليت خُ 
السمات املختلفة والصفات الرئيسية اليت ترتكز عليها املقاوالتية املستدامة، ميكن القول أن املقاوالتية املستدامة 

ليومية واجلانب التنظيمي، لرتكز أكثر على الشخصية املقاوالتية هي املقاوالتية اليت تركيزها يتخطى العمليات ا
املبادرة واملبتكرة واألهداف املنشودة واليت جيب أن تصب يف قالب االستدامة، باعتبار املقاوالتية املستدامة التوليفة 

حيث أن  .تدامةاليت جتمع بني ثالث أهداف تتمثل يف حتقيق املكاسب، استغالل االختالالت والتحول حنو االس
  .املكاسب االقتصادية وغري االقتصادية احملققة تعود بالنفع على كل من منظمة األعمال، األفراد واجملتمع ككل

وعليه فأساس انطالق املبادرة املقاوالتية هي فرص ترتجم إىل منتجات، خدمات أو عمليات إنتاج 
ستدام الذي يصطاد الفرص مستغال االختالل والفشل مستقبلية، يتم اكتشافها واستغالهلا من قبل املقاول امل

 (.19يف الشكل ) املوضحاملستدامة اإلطار النظري للمقاوالتية مشكلة احلاصالن يف األسواق غري املستدامة، 
 

 المستدامة للمقاوالتية المفاهيمي(: اإلطار 06شكل )ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ,.11th An integration model in achieving a sustainable entrepreneurshipAznizam Abdullah and al , المصدر:
International Entrepreneurship Forum about Sustainable Entrepreneurship, Kuala Lumpur, Malaysia, 3-6 

September, 2012, p 81. 
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 ثقافة التعلم

 تشجيع المرونة والتجريبية
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 رسمية

 الرؤية إدارة األداء
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 التفكير المنطقي والممنهج
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 الجماعات

 فلسفة الشركة في الحكم
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 أصحاب المصلحة

 

 

 المقاوالتية المستدامة
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: الفرصة، املوارد وبناء تتمثل يف ثالث جماالت أساسية اإلطار املفاهيمي للمقاوالتية املستدامة يتضمن
 املقاوالتية املبدعة وخلق القيمة املضافة مع التعرف على فرص األعمال اجليدةالعمليات تنطلق حيث . القدرات

اجملال بينما املوارد املالية، التكنولوجية، املادية ورأس املال البشري. واليت حتتاج يف جتسيدها واستمرارها ، واكتشافها
ناء القدرات، من خالل بيؤكد على تحقيق األفكار وإقامة مشاريع مقاوالتية بصورة ناجحة، ل الثالث

االسرتاتيجيات واملمارسات اإلدارية اليت تشمل كال من التفكري االسرتاتيجي، التخطيط، التنظيم، قياس األداء 
 والسعي إىل حتسينه، ليؤكد كذلك عامل القيادة بالنسبة للمبادرات املقاوالتية املستدامة والناجحة.

 االستدامة المقاوالتية: -1-3-4
(، Schaltegger, 2000) 7111 سنةألول مرة  Sustainopreneurshipظهر مفهوم االستدامة املقاوالتية 

(،  ليتطور أكثر مع إعطاءه تعريف مبدئي Hockerts 2003, Gerlach 2003a, bلتنمو الظاهرة مع منشورات )
 Imagine Oxfordيف حماولة لتعريف االستدامة املقاوالتية اعتربها قاموس و (. Abrahamsson, 2006)من طرف 

English Dictionary  1على أهنا: 7117سنة 
 نشر االبتكارات املستدامة: املبادرة مث االبتكار من أجل االستدامة؛ -
 حتقيق املقاوالتية املستدامة واملقاوالتية الداخلية املستدامة يف املدى القصري؛ -
على مشكل واحد أو أكثر )ذو صلة بالعامل/ اجملتمع/ االستدامة(، العثور على/ حتديد و/ أو  الرتكيز -

ابتكار حل هلذا املشكل/ املشاكل وتقدمي االبتكار إىل السوق يف شكل مقاولة أعمال ذات فعالية، 
ليت مت مع تبين مهمة/ قضية )البديل اجلديد/ التحويل العميق للقدمي( توجه األعمال املستدامة ا

إنشاؤها، إضافة إىل القيم اإليكولوجية/ االقتصادية/ االجتماعية واملكاسب، مع إمكانية احلفاظ على 
القيم املضافة، استعادهتا و/ أو يف النهاية تعزيزها من أجل احلفاظ على قدرة األجيال احلالية واملستقبلية 

 من أصحاب املصلحة من تلبية حاجياهتم. 

سابق ميكن القول أن االستدامة املقاوالتية تعتمد األنشطة املقاوالتية املستدامة لتوجيه من خالل التعريف ال
قطاع األعمال حنو حل املشاكل املتعلقة باالستدامة، أي حتويل األنشطة املقاوالتية من كوهنا جزءا من املشاكل إىل 

ثالث أبعاد مميزة ومتفاعلها مع بعضها  جعلها جزءا من احلل مبعىن اأعمال مقاوالتية مع سببا، وبالتايل تتشكل
 2البعض:

باعتبارها املهمة  البحث، إيجاد و/ أو خلق ابتكارات لحل المشاكل المتعلقة باالستدامة: -أوال
أي قبل اخلوض يف مبادرة ستجسد  ،الواعية اليت توجه األعمال، خصوصا يف املراحل األوىل إلنشاء املقاوالت

الطابع الرمسي لكيان املؤسسة، وهي املفتاح الرئيسي لتمييز هذه الفئة من األنشطة املقاوالتية عن غريها والسلوك 
قائمة املشاكل املتعلقة باالستدامة من خالل ما مت مناقشته ديد حتميكن وعليه الذي يعكس االستدامة املقاوالتية. 

                                                           
1 - Anders Abrahamsson, op-cite, p p 9, 10.  
2 - Ibid, p p 31, 32. 
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نمية املستدامة يف كل من خطة العمل السياسية واملوثقة يف أجندة القرن الواحد والعشرين )األمم عامليا حول الت
( واملؤمتر العاملي للتنمية 7111(، إعالن األلفية الذي حدد األهداف اإلمنائية لأللفية )نيويورك 7997املتحدة 

املياه والصرف الصحي، الصحة، التعليم/ جتسدت يف كل من الفقر،  اليتو . 7117املستدامة يف جوهانسربغ لعام 
األمية، أمناط االنتاج واالستهالك املستدام، أنظمة التغري املناخي والطاقة، املواد الكيميائية، التحضر، النظم 
اإليكولوجية، التنوع البيولوجي واستخدام األراضي، مدى استخدام املوارد البحرية، األغذية والزراعة، عدالة 

 ستقرار االجتماعي، الدميوقراطية واحلكم الراشد وأخريا السالم واألمن.التجارة، اال
فمن األيمية اختاذ املشاكل املتعلقة  إدخال الحلول إلى السوق في شكل إبداع تنظيمي: -ثانيا

باالستدامة كنوع من التحدي املقاواليت، من خالل رؤية املشاكل كإمكانيات، العقبات كفرص واملقاومة كأصالة 
إذا كان حل هذه املشاكل يتجسد عن طريق اإلبداع، فمن الضروري إعطاء أيمية لنقل هذا فا كانت طبيعتها. مهم

احلل إىل السوق بطريقة خالقة ومبتكرة. بالتايل فاالستدامة املقاوالتية هي امتداد مفاهيمي تطور انطالقا من أن 
تنظيم مبدع وخالقا. ااملقاوالتية باعتبار أن دها الرئيسية املقاوالتية ظاهرة اجتماعية، وبالتايل تأخذ واحدا من أبعا

حيث هدفها توصيل حلول  -على غرار اجملتمع، يستخدم السوق يف املقام األول لتأسيس األعمال املقاوالتيةو 
املشاكل املتعلقة باالستدامة إىل السوق، من خالل شكلها التنظيمي وإبداعاهتا واليت يف الوقت نفسه هلا 

 على اجملتمع والبيئة. انعكاساهتا
وهي درجة من الوعي اليت جتعل من السوق  إضافة قيمة مستدامة مع احترام أنظمة دعم الحياة: -ثالثا

عبارة عن نظام يرتسخ يف افضاء اجتماعيا معني والذي يف حد ذاته جزء من انظام حيويا حييط به، مما جيعل 
 قاوالتية إىل حتقيق أقصى قدر من االنسجام بني النظم اليت تدعم احلياة. من البديهي أن يسعى فريق االستدامة امل
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 ومؤشراتها المستدامة المقاوالتية أبعادالمبحث الثاني: 
 

التنمية املستدامة التزام املقاول بالتصرف اخلالق واملسايمة يف التنمية االقتصادية مع حتسني  يتطلب حتقيق
نوعية احلياة لكل من القوى العاملة، العائلة، اجملتمعات احمللية، اجملتمع والعامل ككل ومبا يشمل حق األجيال 

التنمية املستدامة من خالل تكامل األنظمة  يمكن القول أن املقاول املستدام يهدف إىل حتقيقف. القادمة يف ذلك
االقتصادية، االجتماعية والبيئية، وبالتايل تتمثل املقاوالتية املستدامة يف املبدأ الشامل الذي يضم كل من حقوق 
اإلنسان، البيئة ومكافحة الفساد، ليقابل ذلك مبادئ املساواة بني اجلنسني، التنوع وأخالقيات منظمات 

ق استدامة املقاوالتية من مبدأ أن على املؤسسات ممارسة األنشطة اليت تعزز هدف حتقيق التنمية األعمال. تنطل
املقاوالتية  رسم حدودوهو ما سيتم تبيانه يف هذا املبحث انطالقا من  املستدامة )اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا(

 ومؤشرات قياسها.، أبعادها ، أهدافهااملستدامة
 

 :وأهدافها المقاوالتية المستدامة حدود -2-1
وما نظم دعم احلياة، و  من الطبيعة ما هو مستمرتركز أدبيات التنمية املستدامة يف مناقشاهتا على كل 

غري االقتصادية و  عىن باملكاسب االقتصاديةإضافة إىل اجلانب الذي يُ  ،من أفراد، اقتصاد وجمتمع يجب تطويره
الربح االقتصادي جزء أساسي يف تعريف املقاوالتية،  تعظيم هدفانطالقا من اعتبار و  واألهداف اإلمنائية املسطرة.

فهو أيضا جزء من تعريف املقاوالتية املستدامة، من هنا فإن مدى تركيز املقاول املستدام على حتقيق املكاسب 
ة منظمات األعمال، االقتصادية وغري االقتصادية خيتلف على األرجح بني شخصية الفرد املقاول ومدى استدام

فمثال، بالنسبة لبعض املقاولني املستدامني قد يكون كافيا جمرد ضمان السالمة املالية ملؤسساهتم، وقد يضع البعض 
 اآلخر تطوير الربح االقتصادي ألنفسهم يف املقام األول. 

 

  المقاوالتية المستدامة ومفاهيم ذات صلة: -2-1-1
 1 املستدامة جيب التطرق إىل ما ال خيص هذا املصطلح:لتوضيح حدود املقاوالتية 

أوال، البحوث اليت ختتص يف التحقيق عن ما هو مستمر بغض النظر عن ما جيب تطويره، هي أحباث ال  -
عىن باملقاوالتية املستدامة. مثال ذلك البحث يف قضايا االستدامة اليت هتتم بتغري املناخ أي التغري الكبري تُ 

درجات احلرارة يف العامل على مدى العقد املاضي، هو موضوع ذو أيمية كبرية، إال أنه ال ميس احلاصل يف 
 قضايا تطور األفراد، االقتصاد واجملتمع، وبالتايل ليس بأحباث املقاوالتية املستدامة؛

التية ثانيا، األحباث اليت حتقق يف الذي جيب تطويره بغض النظر عن ما هو مستمر ليس بأحباث املقاو  -
املستدامة، مثال ذلك األحباث اليت تركز على حياة األطفال من خالل تطوير التلقيحات اخلاصة 
باألجسام املضادة اليت جيب أن تكون يف أواهنا، وغريها من اإلجراءات والعمليات اليت تساعد على 

                                                           
1 - Dean A. Shepherd, op-cite, p 46-51. 
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دا من املواضيع اليت احلفاظ على حياة األطفال يف العامل والتقليل من نسبة الوفيات، هو موضوع مهم ج
 تعاجل االستدامة لكن ليس بأحباث املقاوالتية املستدامة؛

ثالثا، البحوث اليت تأخذ بعني االعتبار، ويف آن واحد، ما هو مستمر وما جيب تطويره، لكن العالقة  -
ا رمبفبينهما ال تشتمل على اكتشاف، إنشاء أو استغالل سلع، خدمات أو عمليات اإلنتاج مستقبلية. 

تعترب جزء من حبوث النمو املستدام، ولكن ليس املقاوالتية املستدامة. مثال ذلك التمويل احلكومي أو 
اجملهودات املبذولة من قبل املنظمات غري اهلادفة للربح، قد تعمل على تعزيز االستدامة من خالل احلفاظ 

تعترب جمرد إجراءات متخذة من قبل  على التنوع البيولوجي أو تطوير األفراد من خالل التعليم، إال أهنا
اجلهات املعنية وليست مقاوالتية، فهي مواضيع جديرة باالهتمام للبحث فيها ولكن ليست دراسات أو 

 جمال البحث يف املقاوالتية املستدامة؛ 
د، وأخريا، البحوث حول املقاوالتية اليت تركز حصريا على النتائج االقتصادية لألعمال املقاوالتية )أفرا

منظمات و/ أو جمتمع( واليت ال تأخذ بعني االعتبار النتائج املستدامة، ال ميكن اعتبارها أيضا جمال من جماالت 
ميكن  مع تيارات حبثية أخرى فهوماملتداخل يف  املقاوالتية املستدامة عرفتكذلك، البحث يف املقاوالتية املستدامة.  

 (.17)جلدول توضيحه من خالل ا
 

 صفات مختلف أنواع المقاوالتية الموجهة نحو االستدامة (:08جدول )ال
 المقاوالتية 

 البيئية
 المقاوالتية
 االجتماعية

 المقاوالتية
 المؤسسية

 المقاوالتية
 المستدامة

املسايمة يف حل املشاكل  الدافع األساسي
البيئية وخلق قيمة 

 اقتصادية

املسايمة يف حل 
املشاكل االجتماعية 
وخلق قيمة مضافة 

 للمجتمع

املسايمة يف التغيري يف 
اجلانب التنظيمي 

للمؤسسات 
االجتماعية ومؤسسات 

 السوق

املسايمة يف حل املشاكل 
االجتماعية والبيئية من 

خالل املبادرة املقاوالتية 
اليت تتجسد يف شكل 
 مشروع مقاواليت ناجح

الهدف 
 األساسي

حتقيق مكاسب مالية من 
خالل حل املشاكل 

 البيئية

األهداف  حتقيق
االجتماعية وتوفري 

التمويل الالزم لتحقيق 
 ذلك

تغيري املؤسسات  
 كهدف مباشر

حتقيق التنمية املستدامة 
من خالل األنشطة 
 املقاوالتية للشركات

مكانة األهداف 
 االقتصادية

 وسيلة وغاية وسيلة وغاية وسيلة غاية

مكانة األهداف 
 غير السوقية

القضايا البيئية على أهنا 
 أساسي ومتكامل عنصر

االجتماعية على أهنا 
 غايات

التغيري املؤسسايت  
 كعنصر أساسي

العنصر األساسي هو 
دمج التنمية املستدامة 
 واملسايمة يف حتقيقها 
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تحقيق التطور 
 التنظيمي

من خالل الرتكيز على 
القضايا البيئية لدجمها مع 

 القضايا االقتصادية

من خالل الرتكيز على 
االجتماعية القضايا 

ودجمها مع القضايا 
 االقتصادية

من خالل التغيري 
املؤسسايت ودجمها مع 

 قضايا االستدامة

من خالل التطور من 
مسايمة صغرية إىل 

مسايمة أكثر اتساعا يف 
 حتقيق التنمية املستدامة

 

,Sustainability Innovation: Sustainable Entrpreneurship and Marcus Wagner,  Stefan Schaltegger المصدر:

Published online 05 july 2010 in , Categories and Interactions, Business Strategy and the Environment

Wiley Online Library, p3, from the Site: http://onlinelibrary.wiley.com.  
 

مقاوالتية )املقاوالتية البيئية(، وهي  -جمال املقاوالتية املستدامة على جمال البحث يف اإليكويشتمل 
الدراسات اليت حتاول فهم كيف تساهم األعمال املقاوالتية يف احلفاظ على البيئة والطبيعة مبا يف ذلك األرض، 

هي جزء ال يتجزأ من املقاوالتية املستدامة ولكنها  التنوع البيولوجي والنظم البيولوجية. بالتايل فاملقاوالتية البيئية
ليست مرادفا هلا، ذلك أهنا ال تغطي مجيع جوانبها وقضاياها، مثل احلفاظ على اجملتمعات وتطوير املكاسب غري 

 االقتصادية لألفراد واجملتمع ككل.
 

تشتمل على األنشطة والعمليات يتداخل تعريف املقاوالتية املستدامة مع مفهوم املقاوالتية االجتماعية اليت 
اليت تسعى الكتشاف، حتديد واستغالل الفرص من أجل تعزيز الثورة االجتماعية، من خالل إنشاء مشاريع 
جديدة أو إدارة منظمات األعمال القائمة بطريقة مبتكرة. وعليه، فالبحث يف املقاوالتية االجتماعية يركز على 

 ية لكل من الفرد واجملتمع، إال أهنا ال تشمتل على حفاظ الدول على الطبيعةحتقيق وتطوير املكاسب غري االقتصاد
مصادر دعم احلياة واجملتمع، وبالتايل ال ميكن للمقاوالتية االجتماعية أن تكون مرادفا للمقاوالتية املستدامة وإمنا و 

 هي جزء من جمال البحث فيها.
 

جانب من جوانب املسؤولية االجتماعية للشركات، اليت  أخريا، ميكن للمقاوالتية املستدامة أن تشتمل على
تشري إىل االجراءات املتخذة من قبل منظمات األعمال تعمل على زيادة االهتمام بتحقيق الصاحل االجتماعي 
مقابل حتقيق مصاحل املنظمة يف إطار قانون معني. مع ذلك، فاملسؤولية االجتماعية للشركات ال ترتبط بالضرورة 

 رات املقاوالتية واالبتكار، ولكن غالبا ما تدل على التعهد االجتماعي ملنظمات األعمال. باملباد
 

انطالقا مما سبق ميكن القول أن املقاوالتية املستدامة تسعى وبوضوح إىل غرس الغايات البيئية واالجتماعية 
ناقشته عادة كمسؤولية اجتماعية يف مؤسسة واحدة. تفوق هذه الغاية ومدى التزام منظمات األعمال هبا ما يتم م

الذي يوضح  (11)ميكن تلخيص ما سبق ذكره من خالل الشكل  وعليه للشركات أو الكفاءة اإليكولوجية.
االختالفات ما بني املقاوالتية االجتماعية، البيئية واملقاوالتية املستدامة، من خالل اعتماد املتعهد، الوسائل أو 

 تدامة.الغايات لتحقيق التنمية املس
 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/
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 (: المقاوالتية البيئية، االجتماعية والمقاوالتية المستدامة07شكل )ال
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ,Sustainability Entrepreneurship: Design Principles, Processes and ParadigmsBradley D. Parrish , المصدر:

PhD thesis on Philosophy, University of Leeds, School of Earth and Environment, United Kingdom, November 

2007, p 46. 
 

 أهداف المقاوالتية المستدامة: -2-1-2
يف هذا اإلطار ميكن تعريف املقاوالتية املستدامة على أهنا تقدمي املشاريع الناشئة ابتكارا يشكل حال لفشل 

جتسد وبذلك السوق الذي أسبابه تتعلق بقضية االستدامة، لينتج عن ذلك حتول صناعات حنو السياق املستدام. 
لقة باالستدامة من خالل إدخال منتجات، خدمات املقاوالتية املستدامة الناشئة الدافع إىل حل املشاكل املتع

وعمليات مبتكرة، وما هلذه االبتكارات من تأثري على حتول الصناعات حنو االستدامة، لتعترب أيمية األهداف 
كن متثيل هذه األهداف يف وعليه ميية األهداف االقتصادية أو أكثر. املستدامة للمقاوالتية يف هذه احلالة من أيم

 1تية ذكرها:النقاط اآل
 

انطالقا مما سبق التطرق إليه، ميكن استنتاج الموازنة بين المفاهيم االقتصادية، البيئية واالجتماعية:  -أ
أن املقاوالتية املستدامة تعرف تداخل مفاهيمي كبري بني تيارات البحث األخرى، واملتمثل يف املقاوالتية البيئية 

املستدامة يف حتقيق التوازن بني اإلدارة االسرتاتيجية والتوجه حنو االعتبارات واالجتماعية. ليتجسد دور املقاوالتية 

                                                           
1 - Aznizam Abdullah and al., p 14- 17. 

 األداة المادية

 )التكنولوجيا(

التقدم البشري 
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ال تقام األعمال، حيث واألهداف البيئية واالجتماعية، إضافة إىل األهداف املالية اليت حتدد وجهة األعمال. 
ية وثقافية معينة، وهنا الشركات أو املشاريع على جزيرة قاحلة، وإمنا تنشط ضمن حدود اقتصادية، بيئية، اجتماع

 تعمل املقاوالتية املستدامة على حتقيق التوازن الصحيح بني هذه البيئات املختلفة.
 

يعمل املقاول املستدام على جودة العمليات مع ضمان أن يكون تأثريها البيئي واالجتماعي إجيايب، حمدود 
املقاوالتية البيئية، اليت تتجسد يف مبادرة مقاوالتية ، فإن فيما سبق ذكره كما مت التطرق إليهو أو بأدىن مستوياته. 

تستهدف احلفاظ على البيئة، ليست مرادفا للمقاوالتية املستدامة، ومقابل ذلك فاملقاوالتية املستدامة تتضمن 
معاجلة املشاكل البيئية وتسعى جاهدة إىل حتويل قطاع بأكمله حنو إقامة كيان مستدام بيئيا من خالل وضع 

بيئية حمددة تسند بشكل مباشر إىل جهود املقاول الصديق للبيئة الذي يعمل على حتقيق املنتجات، أهداف 
بالتايل يهدف املقاولون املستدامون إىل خلق قيمة بيئية هلا تأثريها على األفراد، و  العمليات واخلدمات ااخلضراءا.

 منظمات األعمال واجملتمع ككل.
 

ذلك على األهداف األساسية للمقاوالتية االجتماعية اليت تتلخص يف خلق تشتمل املقاوالتية املستدامة ك
األثر االجتماعي، حل املشاكل االجتماعية وتعزيز الثروة االجتماعية، ذلك من خالل حتقيق مكاسب غري 

ماعية اقتصادية لألفراد وللمجتمع ككل، وعليه فاملقاوالتية املستدامة تعمل على جتسيد هدف تعزيز الثورة االجت
باستغالل الفرص اجلديدة جلعل العامل مكانا أفضل، يف إطار يضم كذلك حتقيق األرباح وضمان اجلدوى املالية 

 ملتابعة الفرص اجلديدة اليت قد تنشأ واليت ميكن استغالهلا خارج نطاق حتقيق اهلدف االجتماعي.
 

مقاول يسعى لتحقيق الربح. ففي األدبيات إىل جانب األهداف البيئية واالجتماعية، يعترب املقاول املستدام 
(، وأنه مت اعتماده يف Venkataraman, 1997اليت عاجلت موضوع املقاوالتية اعترب حتقيق الربح هدافا مركزيا )

خمتلف التعريفات اليت قدمت للمقاوالتية املستدامة. فمنها من عرفت املقاول املستدام تعريفا واضحا على أنه 
(، ومن التعريفات اليت مشلت مفهوم الربح كجانب Crals and Vereeck, 2005ق األرباح )مقاول يسعى لتحقي

هام، اعتربت أن الربح يشتمل وعلى نطاق واسع املكاسب االقتصادية وغري االقتصادية لكل من األفراد، االقتصاد 
األفراد أو منظمات  (. وعليه فإن األرباح احملققة من طرفShepherd and Patzelt, 2011واجملتمع ككل )

األعمال مهمة جدا للحفاظ على األعمال نفسها واليت ميكن توجيهها ليتم استثمارها يف األهداف املستدامة 
 ملنظمة األعمال.

 

انطالقا مما سبق ميكن القول أن املقاول املستدام يعمل على إنشاء منظمة أعمال رحبية تأخذ بعني االعتبار 
الجتماعية. كذلك أن األهداف االجتماعية و/أو البيئية ال تقل أيمية عن األهداف حتقيق األهداف البيئية وا

االقتصادية للمقاوالتية املستدامة. إضافة إىل أن املؤسسات الناشئة وصغرية احلجم هي األفضل لدمج األداء 
ئية واألهداف االجتماعية بالتايل فاملقاوالتية املستدامة تضم كال من األهداف البيو املستدام يف أهداف أعماهلا. 

 وذلك هبدف أن تكون مرحبة وجمدية اقتصاديا.
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يعترب التعرف وحتديد الفرص خطوة ذات أيمية كبرية يف اختالل التوازن في السوق وفشلها:  -ب
األدبيات العلمية اليت عاجلت موضوع املقاوالتية، وهو املنطق نفسه الذي يعتمده البحث يف موضوع املقاوالتية 
املستدامة، فمن الواضح أن التعرف على الفرص بالنسبة للمقاول املستدام، يعكس التعرف على األوضاع البيئية 

 . (Schaltegger & Wagner, 2011)جتماعية غري املثالية والسعي إىل إجياد احللول ملشاكلها واال
( حول اختالل التوازن يف األسواق، حيث 7993) شومبيترتبنت العديد من األوراق البحثية مفهوم 

جادلت أن ضغوط االستدامة اجلديدة تنشأ أنواع خمتلفة من فشل السوق، وبالتايل فتح فرص للداخلني اجلدد. 
ميكن القول أن املقاوالتية هي عملية مبتكرة إلنشاء حالة من عدم التوازن يف السوق  ،شومبيترانطالقا من مفهوم و 

وصفت املقاوالتية املستدامة  وبذلك. (Hockerts and Wüstenhagen, 2010)إىل التقليد والذي يؤدي بدوره 
على أهنا الطريقة اليت من خالهلا ميكن التخفيف من إخفاقات السوق مثل االضطرابات البيئية واالجتماعية، وأن 
هذا الوصف استمد من تيار األدبيات االقتصادية القوية اليت تشجع على حل هذه اإلخفاقات وتصحيح العوامل 

 اخلارجية السلبية.
ات االقتصادية حول موضوع املقاوالتية يف الواقع على تقدمي رؤية ذات أيمية عن مدى حتقيق تعمل األدبي

استدامة التنمية، وانطالقا من هذه الرؤية ميكن حتديد أربع أنواع من عيوب السوق أو حاالت السوق غري املثالية 
 التسعري السيئة والتضارب يف املعلوماتتتمثل يف: الشركات غري الفعالة وغري الناجحة، العوامل اخلارجية، آليات 

(Cohen and Winn, 2007) . احلاالت املختلفة للسوق غري املثالية يف التدهور البيئي وبالتايل توفري فرص  تساهم
هنا تظهر الفرص إلرساء أسس النماذج الناشئة و . كبرية الستحداث تكنولوجيات ومناذج أعمال مبتكرة

ن املقاولني املبادرين من احلصول على املدخيل املقاوالتية من جهة ومن جهة أخرى للمقاوالتية املستدامة، متك
 حتسني الظروف االجتماعية والبيئية، حمليا وعامليا. 

كذلك أن االخفاقات اليت حتدث يف السوق اليت هلا صلة بالبيئة وتدهورها متثل فرصا لتحقيق الربح واحلد 
بعبارة أخرى، بعض اخفاقات السوق واليت تؤدي إىل  .بالبيئة يف آن واحدمن السلوكيات االقتصادية املضرة 

اإلضرار بالبيئة ترتجم إىل فرص مقاوالتية، وأن استغالل مثل هذا النوع من الفرص يعود بأرباح على املبادر فيها 
عرف على . بالتايل ميكن للمقاول املستدام الت(Dean and McMullen, 2007)وحتسني الظروف االجتماعية 

الفرص من خالل اختالل التوازن يف السوق وفشلها بيئيا واجتماعيا، وأن استغالهلم هلذا النوع من الفرص يتجسد 
 يف شكل مقاوالت ناشئة هتدف إىل حل املشاكل املتعلقة بإشكالية االستدامة.

 

وق املتعلقة انطالقا من التعامل مع إخفاقات الستحول الصناعات وتوجيهها نحو االستدامة:  -جـ
باالستدامة على أهنا فرص بالنسبة للمقاول املستدام سواء بالنسبة للصناعات الناشئة أو الصناعات القائمة 

 حتديد كيفية حتول الصناعة حنو االستدامة، إطار يفو واليت هلا أدوار وتأثريات خمتلفة يف عملية التحول.  ،أساسا
 :ميكن اعتماد النقاط اآليت ذكرها
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واليت تنطلق مع املقاول املستدام باعتباره الشخصية املثالية املتحفزة، والذي يبادر  األولى:المرحلة  -
 لالبتكار املستدام هبدف حتويل صناعة ما حنو االستدامة؛

تنمو أعمال املقاول املستدام ليتبعه مبادرون آخرون هبدف التقليد أو البحث عن  المرحلة الثانية: -
يل تزايد مستمر ألعداد املبادرين املقاولني املستدامني لتحويل صناعاهتم حنو أفكار تتكامل معها وبالتا

 االستدامة؛ 
يراقب رجال األعمال ظهور املقاولني املستدامني يف الساحة من خالل مؤسسات  المرحلة الثالثة: -

، ن، واليت احتلت مكانة جيدة يف السوق مبنتجات وعمليات مبتكرةو حمرتف مبادرونناشئة يسندها 
وبالتايل منو حققته املشاريع املستدامة اليت استولت على حصة معتربة يف السوق، جيب محايتها والدفاع 

 عنها؛
واليت متثل مرحلة النضج، حيث تعترب العالمات التجارية املتواجدة يف السوق،  المرحلة الرابعة: -

ظمات إىل تبين التوجه املستدام باقي املنلمقاولني املستدامني هتديد تنافسي متنامي وبالتايل تسعى ل
 كسب حصة يف السوق أيضا، لينتج عن ذلك حتول الصناعة حنو االستدامة. و 

إال أنه يف حاالت مماثلة، على املقاولني املستدامني أصحاب املشاريع الناشئة الفرز والتحديد بدقة أي نوع 
أن ، وأن اعتماده ميكن يكون فطري أو تدرجيي( )االختيار من االبتكار جيب املبادرة من خالله لتحقيق االستدامة

على األنشطة واألخرى وبالتايل املسايمة يف حتول الصناعات حنو االستدامة. أما بالنسبة للصناعات القائمة  يؤثر
أساسا، فمن خالل دروة حياة املشروع أو صناعة معينة، ميكن هلا أن تبدأ من جديد كمقاولني مستدامني جدد، 

جديدة يف زاوية من زوايا االستدامة للمسايمة يف حل املشاكل املتعلقة بقضية االستدامة، وهذا ما حمددين فرص 
 ينتج عنه حتول صناعة معينة حنو االستدامة. 

 

 أبعاد المقاوالتية المستدامة: -2-2
للمقاول للتنمية املستدامة، أصبح من الضروري  TBLيف وقت الحق من ظهور املفهوم ثالثي املعايري 

املستدام معرفة ما جيب فعله وااللتزام به ليستمر ويتطور. فباإلضافة إىل االبيئةا وادعم احلياةا، فـااجملتمعا يعترب 
يعمل على  عنصر آخر مهم ينبغي احلفاظ عليه من قبل املقاول املستدام. أيضا االثقافةا باعتبارها متغريا مهما

ويف اجتاه  هانفسالطريقة بهلا ميكن لألفراد التعامل مع قضايا االستدامة ، واليت من خالخلق التمايز للمجتمعات
 TBLواحد دون فقدان للتقاليد أو اهلوية. وعليه يشمل منوذج املقاوالتية املستدامة املبين على املفهوم ثالثي املعايري 

  1على كل من البعد االقتصادي، البعد االجتماعي، البعد البيئي والبعد الثقايف.
 

                                                           
1 - Izaidin Abdul Madjid, Wei-Loon Koe, Sustainable Entrepreneurshio (SE): A Revised Model Based on 

Triple Bottom Line (TBL),  International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 

Vol. 2, No. 6, HRMARS Exploring Intellectual Capital, June 2012, p p 301, 302. 
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 :(TBL)المقاوالتية المستدامة والمفهوم ثالثي المعايير  -2-2-1
هبدف البحث  ،7999سنة  John Elkingtonمن قبل  (TBL or 3BL)مت صياغة املفهوم ثالثي املعايري 

عن لغة جديدة للتعبري عن مدى جتسيد القيم املستدامة يف ممارسات األعمال، ليظهر املفهوم بشكل واضح يف 
 Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21stـاــــمن خالل كتابه املعنون بوقت الحق 

Century Busines ليستنتج الكاتب أن هناك ثالثة قيم رئيسية ختلق اجلوانب احملددة للسلوك 7991ا سنة .
 عية. ( العدالة االجتما3( نوعية البيئة و)7( الرخاء االقتصادي، )7املستدام، تتمثل يف: )

 

، لتمثل اProfitوالربح  Planet، الكوكب People: األفراد 3Pتشكيلة الـ تطور هذا املفهوم إىل ا
يف  جتسيدهاالركائز األساسية لتعزيز روح املبادرة املستدامة وضمان استمرار املشاريع املقاوالتية املستدامة وميكن 

 1اآليت:الشكل 
 

املمثلني للجوانب االجتماعية واألخالقية ملنظمة األعمال وكيف يتم التعامل معها  :Peopleاألفراد  -أ
مثل تعاملها مع قضايا حقوق اإلنسان وتطبيقها، مدى االبتعاد عن االحتيال وذلك  .وحتديد أولوياهتا

مل، والفساد يف أعماهلا، موقف منظمة األعمال من عمالة األطفال، التمييز بني اجلنسني، تقسيم الع
حصة األرباح بني اإلدارة والعمال، قواعد السلوك املفروضة ومدى التسامح إىل غري ذلك من اجلوانب 

 االجتماعية.
 

والذي يشري إىل تأثري أنشطة منظمة األعمال على املعروض من املوارد الطبيعية  :Planetالكوكب  -ب
مثل الرعاية البيئية،  ؛واجهها واحلفاظ عليهاوآثارها على البيئة واحللول الالزمة ملعاجلة املشاكل اليت ت

إىل غري ذلك من القضايا الرئيسية  ،الكفاءة البيئية، تطور التكنولوجيا املستدامة، التصميم التكنولوجي
اليت تأكد أن عامل األعمال له نتيجتني حتميتني: إما أن يكون حلماية البيئة أولوية قوية مثلها مثل 

وعليه فمن املهم للغاية  .يصبح احلفاظ على البيئة عائقا أمام تعظيم أرباحهاهدف تعظيم األرباح، أو 
خلق التكامل السليم بني هدف محاية البيئية وتعظيم األرباح لضمان النجاح واستمرار املشروع 

 املقاواليت.
 

 Pىن هذا الـ فعلى عكس املعىن احلريف للمعيار املتمثل يف حتقيق املكاسب املالية، يع :Profitالربح  -جـ
بتخصيص الفائض من األموال بصرف النظر عن اإلشباع الذايت، لتحقيق طرق فعالة من حيث التكلفة 

مثل االستثمار يف ترقية وسائل مستدامة لإلنتاج والتوزيع، الرعاية االجتماعية، عمليات التربع،  .والتطور
ن ميثالن النظرة يالسابقني اللذخالفا للمعيارين املكافآت يف العمل إىل غري ذلك. ختصيص مع 

االجتماعية والبيئية لكل من األفراد والكوكب، فمعيار االربحا يعكس ما ينبغي أن يكون عليه املشروع 
                                                           

1 - Leonaris Rey, op-cite,  p p 19, 20. 



 المقـاوالتية  وإشكالية االستدامة                                                                                        : الثانيالفصل  
 

88 

 

املقاواليت املثايل يف الطبيعة، والذي يرتبط مباشرة جبدوى املشروع وبالتايل يعترب االربحا معيار أساسي 
 والتية املستدامة قابلة للحياة. لتحديد ما إذا كانت املشاريع املقا

 

عموما من قبل العديد من العلماء والباحثني لشرح االتنمية  TBLاستخدم املفهوم ثالثي املعايري 
املستدامةا. مقابل ذلك، فإن استخدام هذا املفهوم ال يقتصر فقط على شرح ووصف تطور االستدامة من الناحية 

باعتباره أداة أو جهاز لقياس  .نظمات األعمال جتاه اجملتمع، البيئة واالقتصاداملفاهيمية، إمنا يرتجم مدى التزام م
عن طريق منظمات احملقق األداء املستدام انطالقا من نوعية البيئة، العدالة االجتماعية والرخاء االقتصادي 

ا على األبعاد الثالثة نظرا لسهولة رصد آثار أنشطته ،املنظمات غري الرحبية ووكاالت حكوميةإىل جانب األعمال، 
. مع ذلك، هناك دراسات أكدت على وجود عيب رئيسي واحد للمفهوم ثالثي TBLللمفهوم ثالثي املعايري 

هو عدم وجود مؤشرات واضحة لقياس وتقييم استدامة منظمة األعمال على االقتصاد، البيئة واحلياة  TBLاملعايري 
 1االجتماعية.

 

وبالنظر إىل مفهوم املقاوالتية املستدامة، وضع الباحثون املهتمون هبذا املوضوع منوذجا يستند على الثالوث 
االجتماعي، البيئي واالقتصادي لدراسة ما إذا كان املقاول املستدام قادر على أن يتعهد مشروع قابل للحياة 

انتهى الباحثون إىل أن حتقيق التوازن بني اجلوانب الثالثة وقد اقتصاديا مع اإلبقاء على القيم البيئية واالجتماعية. 
االجتماعية، البيئية واالقتصادية يعترب التحدي الرئيسي ملعظم املقاولني املستدامني لضمان استمرار حياة مشاريعهم 

اولني، فعلى يف شرح تطور االستدامة بني املق TBLاملستدامة. عالوة على ذلك، وباعتماد املفهوم ثالثي املعايري 
والتعامل معها بطريقة متساوية واليت تعترب يف الوقت  TBLاملقاولني املستدامني التوفيق بني اجملاالت الثالث للـ 

 نفسه حتدي من الصعب مواجهته.
 

 : للمقاوالتية المستدامة البعد االقتصادي -2-2-2
ستطيع البقاء على قيد تال  اليتيتعامل مع تدفق األموال ومعاجلة اجلانب املايل ملنظمة األعمال،  والذي

يطلق على املقاول الذي يركز وبشكل كبري على حتقيق املداخيل واألرباح االقتصادية فاحلياة دون موارد مالية. 
يا، برتكيزه على الوظائف االقتصادية تسميات خمتلفة مثل ااملقاول التجاريا أو ببساطة ااملقاول االقتصاد

على الرغم من أن الربح ال جيب أن و للمقاوالتية، مثل استغالل الفرص واملوارد وحتويلها إىل أرباح ومكاسب. 
، وعليه عمال اقتصاديا يبقى حتديا رئيسيايكون اهلدف الوحيد للمقاول املستدام، إال أن استمرارية حياة منظمة األ

تصاديةا واحدة من اجلوانب اليت جيب العمل على تطويرها يف جمال املقاوالتية املستدامة. عالوة فـااملكاسب االق
على املقاول املستدام العمل على خلق القيم اليت حتقق االزدهار االقتصادي، جنبا إىل  يستوجبعلى ذلك، 

                                                           
1 - Izaidin Abdul Madjid, Wei-Loon Koe, op-cite, p p 300, 301 . 
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القتصادي وزن متساو باملقارنة مع جنب مع العدالة االجتماعية ومحاية البيئة. بعبارة أخرى، جيب إيالء البعد ا
  1 األبعاد األخرى، االجتماعية، البيئية والثقافية.

 

 : للمقاوالتية المستدامة البعد االجتماعي -2-2-3
تغريت نظرة عامل األعمال اليوم حنو اجملتمع، نتيجة لتطور وانتشار مفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات  

(CSR حيث أن منظمات .) األعمال مطالبة ومضطرة للتعامل مع قضايا اجملتمع مثل حقوق اإلنسان، التفرقة بني
اجلنسني وعمالة األطفال. يف الوقت نفسه، تعترب املقاوالتية املستدامة أقرب يف مفهومها إىل املسؤولية االجتماعية 

الجتماعي والبيئي على حد سواء. للشركات وتطوير البيئة، والذي حيدد مسايمات املقاول وواجباته جتاه حميطه ا
إضافة إىل أن اعتبار املقاول مقاوال مستداما يعود إىل مسايمة هذا األخري يف إنتاج االتماسك االجتماعيا، الذي 

 2 يشري إىل الربط بني إرضاء الفرد نفسه وتلبية حاجات اجملتمع.
 

االجتماعيةا وااملقاوالتية املستدامةا الختالف إال أنه ومن اجلدير بالذكر أن هناك فرق بني ااملقاوالتية 
جوانبها. فكما يوحي امسها، فأوليات املقاول االجتماعي تنصب يف حتقيق أهداف اجتماعية، الرعاية االجتماعية 
والتماسك، وبالتايل فاملقاوالتية االجتماعية تعكس نشاط مقاواليت ذو هدف اجتماعي كجزء أساسي ال يتجزأ 

حقق داخل أو عرب منظمات األعمال، القطاعات غري اهلادفة للربح واحلكومية. مقابل ذلك، منه، والذي يت
فاملقاوالتية املستدامة هتتم باجلانب االجتماعي الذي ال يأخذ جل تركيزها، حيث أن تركزيها يتساوى بني اجلوانب 

  األربع االقتصادية، االجتماعية، البيئية والثقافية.
 

 : للمقاوالتية المستدامة يالبعد البيئ -2-2-4
اكتسبت مواضيع احملافظة على البيئة املزيد من اهتمام منظمات األعمال، إال أن مفهوم األفراد حول 
املقاوالتية املستدامة على أهنا تقع بني االتنمية املستدامةا وااملقاوالتيةا، جعل من منظمات األعمال تركز على 

ي إىل جعل العامل مكانا أفضل للعيش واحلفاظ على الطبيعة لألجيال االتنمية املستدامةا من خالل السع
املستدامة فقط على حتقيق  املقاوالتيةاملستقبلية، إال أهنا أيملت ااجلانب املقاواليتا. عالوة على ذلك، ال تركز 

لبيئةا تعترب واحدة االتطور املستداما أو ااحلفاظ على الطبيعةا، وإمنا تركز على جوانب أخرى أيضا، وأن امحاية ا
بالتايل وباإلشارة إىل أبعاد املقاوالتية املستدامة، فاالستدامة ال تعين فقط أن  .ا ينتجه املقاول املستدام من قيممن م

تكون ابيئيةا، اايكولوجيةا أو اخضراءا، وأن الرتكيز فقط على اجلانب البيئي ليس كافيا جلعل رجل األعمال 
ء االهتمام على قدم املساواة لالقتصاد، اجملتمع، البيئة والثقافة ليصبح املقاول مستدام مستدام، وعليه ينبغي إيال

 3بطريقة مثالية.
 

                                                           
1 - Izaidin Abdul Madjid, Wei-Loon Koe, op-cite, p 303. 
2 - Ibid, p 304 
3 - Ibid, p p 304, 305. 
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 : للمقاوالتية المستدامة البعد الثقافي -2-2-5
أكد الباحثون على مر الزمن على أن التنمية املستدامة ينبغي أن تستند على اجلدوى االقتصادية، احلفاظ 

حيث استخدم  TBLعلى البيئة والتنمية االجتماعية، وهي وجهة النظر اليت تبناها املفهوم الثالثي األبعاد 
. مقابل ذلك، ةاالستدامة يف عامل املقاوالتي ااالزدهار االقتصاديا، اجودة البيئةا واالعدالة االجتماعيةا لوصف

هناك عدد ليس بالكثري من الباحثني أشار إىل ضرورة إضافة جمال جديد إىل اإلطار احملدد للمقاوالتية املستدامة 
من خالل التقاليد املستدامة أو معارف السكان  .ا للثقافة من تأثري على عملياهتااملتمثل يف السياق الثقايف، مل

األصليني ومدى أيميتها ملنع فقدان الثقافة أمام اإلفراط يف االعتماد على الثقافة الغربية، على اعتبار أن الثقافة 
 التنوع الثقايف، املساواة االجتماعية، كل من  ركيزة رابعة للتطور املستدام الذي يهدف إىل حتقيق االنسجام بني

املسؤولية البيئية واجلدوى االقتصادية. باإلضافة إىل أن احلفاظ على ثقافة جمتمع معني مهم جدا ملنع فقدان اهلوية 
. إال أن املقاول الثقايف ال ةاملستدام املقاوالتيةلثقايف يف إطار الشخصية واجملتمعية وبالتايل ينبغي إدراج السياق ا

ه أساسا من قطاع الفن والصناعات الفنية اليت ميكن أن ال هتدف إىل حتقيق ينبغي اعتباره مقاوال مستداما ذلك أن
  1 األرباح أو ليست موجهة مقاوالتيا.

 

 مؤشرات المقاوالتية المستدامة: -2-3
تلعب املقاوالتية دورا حامسا يف منو النشاط االقتصادي، أين يعترب إنشاء منظمات األعمال املبتكرة واملبدعة 

خدمات جديدة تتداول يف األسواق،  لديناميكية االقتصاد: منظمات جديدة تطور منتجات أومؤشرا جيدا 
انطالقا من ابتكار أشكال وطرق جديدة لكل من التنظيم واإلنتاج. يقابل ذلك منظمات منشأة مسبقا تضطر 

ها. بالتايل تساهم للتكيف مع األوضاع اجلديدة وتسعى إىل االبتكار، لضمان بقائها يف السوق والدفاع عن حصت
 املقاوالتية إىل حد كبري يف االبتكار )حىت ولو كانت كل أشكال املقاوالتية ال تسعى بالضرورة إىل توليد االبتكار(. 

 

على اعتبار املقاوالتية أيضا ظاهرة اجتماعية تعمل على حتقيق املشاريع الفردية واالجتماعية، فهي مرتبطة 
السكانية، الثقافية واملؤسساتية للبلد، وأن جناحها يعتمد على امكانيات رأس املال البشري ارتباطا وثيقا بالرتكيبة 

 )املقاولني والعمال(، ظروف السوق، املمارسات احلكومية ووجود ما يغطي انطالقها واحتياجاهتا من رأس املال.
 

امةا لإلشارة إىل عملية التحسني مقابل ذلك، يستخدم مصطلح ااملقاوالتية املسؤولةا أو ااملقاوالتية املستد
املستمر واملستدام الذي من خالله تعمل منظمات األعمال، وبشكل طوعي وممنهج، على دمج االعتبارات 

إطار تعزيز التنمية املستدامة، وما يوفره هنج املقاوالتية املسؤولة وذلك يف االقتصادية، االجتماعية والبيئية يف إدارهتا 
 ن ميزة تنافسية ملنظمات األعمال اليت تتبناها.على املدى البعيد م

 
 

                                                           
1 - Izaidin Abdul Madjid, Wei-Loon Koe, op-cite, p p 305, 306. 
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 :المستدامة المؤشرات الرئيسية للمقاوالتية -2-3-1
، وهو عبارة عن دراسة عاملية قامت هبا جمموعة جامعات انطلقت GEMيهدف املرصد العاملي للمقاوالتية 

من خالل سلة واسعة تضم عددا معتربا من الدول. ومدى استدامتها، ، إىل حتليل مستوى املقاوالتية 7999سنة 
على مناقشة نتائجه من خالل املسح، ليتم حتليل كل  GEMريكز اجلزء األول من تقرير املرصد العاملي للمقاوالتية ف

مؤشر حسب مستوى التنمية االقتصادية، االقليم اجلغرايف وعرب االقتصاديات منفردة، أما اجلزء الثاين يعرض 
قاوالتية يف كل اقتصاد منفردا، إعداد التقارير حول قيم وترتيب املؤشرات الرئيسية وحيتوي اجلزء الثالث مظاهر امل

بيانات حول مؤشرات تضم مجيع االقتصاديات وترتيبها حسب املناطق اجلغرافية ليتشكل يف األخري و على جداول 
، والشكل GEMعن إمجايل األنشطة املقاوالتية يف مراحلها املبكرة يف اقتصاديات املرصد العاملي للمقاوالتية  اتقرير 

 لتقرير:األجزاء الثالث ل ( يوضح17)
 

نموذج من مراحل األعمال والخصائص المقاوالتية الممثلة في المرصد العالمي للمقاوالتية (: 08شكل )ال
GEM 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Global  ,Global Entrepreneurship Monitor: 2015/16 GLOBAL REPORT and al., Donna Kelley المصدر:

Entrepreneurship Research Association (GERA), 2016, p 13. 
 

 المقاوالتيةتوقف األعمال 

املالك/ املسري ملنشأة 
 أعمال 

 3.2)عمرها أكثر من 
 سنة(

 املقاول احملتمل: (TEAمعدل األنشطة المقاوالتية التي في مراحلها المبكرة )
الفرص، املعرفة 

املالك/ املسري ملقاولة أعمال  واملهارات
 جديدة 
 سنة( 3.2)عمرها أكثر من 
 

 مقاول حديث النشأة: 
 تأسيس مقاولة أعمال قرر

 

 األثر:
 منو قطاع األعمال-
 االبتكار-
 التدويل-

 

 صناعة:
 قطاع-

 الصفات الفردية:
 اجلنس-
 العمر-
 احلافز-

 اإلصرار والثبات التصور واإلدراك
 

   والدة مقاولة أعمال
 للمظهر المقاوالتي المراحل األولى والمبكرة
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استعراضا مفصال للمؤشرات الرئيسية GEM إضافة إىل ذلك قدمت تقارير املرصد العاملي للمقاوالتية 
نظر بشكل عام إىل جمموع هذه املؤشرات يُ هذا و اقتصاديات الدول املشاركة. للمقاوالتية، واليت من خالهلا ترتب 

على أهنا لوحة قيادة تضم جمموعة شاملة من التدابري اليت تساهم بشكل فعال يف حتديد مدى التأثري املستدام 
جمموع املؤشرات اليت تبناها  للمقاوالتية على اجملتمع مقابل مدى دعم هذا اجملتمع للنشاط املقاواليت املستدام.

 :(19اجلدول )التقرير ميكن جتسيدها يف 
 

 المستدامة (: المؤشرات الرئيسية للمقاوالتية02الجدول )

 المستدامة مؤشرات األنشطة المقاوالتية

 Total Early-stage Entrepreneurialإجمالي األنشطة المقاوالتية في مراحلها المبكرة 

Activity:  سنة، والذين هم بصدد إطالق مشروع   99و 77ترتاوح أعمارهم بني  نالذياألفراد نسبة
شهرا. كما  97مسري ملشروع مقاواليت جديد عمره أقل من  -مقاواليت جديد )مقاول ناشئ( أو مالك

ميكن هلذا املؤشر تقدمي معلومات تتعلق بالدافع )الفرصة مقابل الضرورة(، الشمولية )اجلنس، العمر(، 
 .تأثري )منو األعمال من حيث خلق فرص العمل املتوقع، االبتكار والتدويل( والصناعة )عرب قطاعات(ال

  :Established business ownership rateمعدل امتالك مقاوالت جديدة 
مسري لعمل مقاواليت  -والذي هم حاليا مالك 99و 77نسبة األفراد الذين ترتاوح أعملهم ما بني 

امتالك وتسيري عمل مقاواليت قائم واليت رواتبها، أجورها ومستحقات مالكيها  جديد، مثال ذلك
 .شهرا 97مدفوعة، وذلك ألكثر من ثالث أشهر ولكن ليس أكثر من 

  :Business discontinuation rateمعدل عدم استمرارية األعمال 
شهر االثنا عشر املاضية سنة، والذين ويف األ 99و 77نسبة األفراد الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

 -توقفت أعماهلم املقاوالتية، إما عن طريق البيع أو اإلغالق، أو غريها من الطرق اليت تؤدي باملالك
 .املسري إىل التوقف عن العمل املقاواليت، إال أن هذا ليس مقياسا ملعدالت فشل األعمال املقاوالتية

  :Nascent entrepreneurship rateمعدل المقاوالتية الحديثة النشأة 
الذين هم حاليا مقاولني حديثي النشأة، الذين  99و 77نسبة األفراد الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

يشاركون بصورة نشطة يف إنشاء عمل مقاواليت سيمتلكوهنا أو يشاركون يف ملكيتها، وأن من خالل هذا 
 .قات أخرى للمالك ألكثر من ثالث أشهرالعمل املقاواليت مل يتم دفع الرواتب، األجور، أو أي مستح

مؤشرات تصف 
دورة حياة 
 المشروع
 

  :Entrepreneurial Employee Activityاألنشطة المقاوالتية للموظف 
املشاركة يف إطالق أو تطوير منتجات أو خدمات كمعدل اشرتاك املوظفني يف األنشطة املقاوالتية،  

 منشأة جديدة أو تابعة للمنشأة األم.جديدة، إنشاء وحدة أعمال جديدة أو 
  :Social Entrepreneurial Activityاألنشطة المقاوالتية االجتماعية 

سنة والذين أساس مبادرهتم يف أنشطة  99و 77نسبة البالغني من السكان الذين ترتاوح أعمارهم بني 
 مقاوالتية، يف مراحلها املبكرة، هو هدف اجتماعي.

أنواع إضافية 
لألنشطة 
 المقاوالتية
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 :إدراك القيم اجملتمعية ذات الصلة باملقاوالتيةمدى 
  المقاوالتية كخيار مهني جيد:

سنة والذين يعتقدون أن  99و 77النسبة املئوية اليت متثل السكان البالغني الذين ترتاوح أعمارهم بني 
 .املقاوالتية هي اختيار مهين جيد

 المكانة المرموقة التي يحظى بها المقاولون الناجحون: 
سنة والذين يعتقدون أن  99و 77النسبة املئوية اليت متثل السكان البالغني الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 .املقاول صاحب املشروع املقاواليت حيظى مبكانة مرموقة بسبب جناحه يف ميدان املقاوالتية
  قاوالتية:اهتمام وسائل اإلعالم بالم

سنة والذين يعتقدون أن  99و 77النسبة املئوية اليت متثل السكان البالغني الذين ترتاوح أعمارهم بني 
 هناك اهتمام اجيايب لوسائل اإلعالم جتاه املقاوالتية يف بلدهم.

القيم والمفاهيم 
 االجتماعية

 

)كاف  9للغاية(، إىل )غري كاف  7فمن خالل تصورات اخلربات واستخدام مقياس ليكرت من 
 للغاية(، للمكونات التسع لإلطار أو النظام املقاواليت واملتمثلة يف:

 متويل املقاوالتية؛ -
 السياسات احلكومية: الدعم واأليمية، الضرائب والبريوقراطية؛ -
 الربامج املقاوالتية احلكومية؛ -
 ما بعد الدراسة؛يف سن الدراسة ومرحلة  -املقاوالتية يف الربامج التعليمية -
 البنية التحتية التجارية والقانونية؛ -
 ديناميكيات السوق الداخلية، أعباءها وتنظيمها الداخلي؛ -
 البنية التحتية املادية؛ -
  .املعايري الثقافية واالجتماعية -

إدراك قيمة 
 منظومةوجودة 

 ةمقاوالتي
 

  القدرة على اصطياد الفرص:
سنة الذين ينشطون يف أي مرحلة من املراحل  99و 77الذين ترتاوح أعمارهم بني النسبة املئوية لألفراد 

 .املقاوالتية والذين يرون أن الفرص اجليدة لبدء عمل مقاواليت هي يف املنطقة اليت يعيشون فيها
  القدرات المحتملة:

أي مرحلة من مراحل  سنة والذين ينشطون يف 99و 77النسبة املئوية لألفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني 
 .النشاط املقاواليت والذين يؤمنون أن لديهم املهارات املطلوبة واملعرفة الالزمة لالنطالق يف عمل مقاواليت

  النوايا المقاوالتية:
سنة اليت تنشط يف أي مرحلة  99و 77النسبة املئوية للمقاولني من الباطن الذين ترتاوح أعمارهم بني 

 .ية والذين ينوون البدء يف عمل مقاواليت خاص هبم يف غضون ثالث سنواتمن املراحل املقاوالت
  معدل الخوف من الفشل:

سنة والذين يشاركون يف أي مرحلة من مراحل  99و 77النسبة املئوية لألفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني 
 .املقاوالتية من الفشل مينعهم من إنشاء األعمال هماألنشطة املقاوالتية والذين يصرحون خبوف

الصفات الفردية 
 للمقاول المحتمل
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 خصائص األنشطة المقاوالتية التي في مراحلها المبكرة
Early-stage entrepreneurial activity 

النسبة املئوية اليت متثل  :Opportunity-basedاألنشطة المقاوالتية التي في مراحلها المبكرة تستند على الفرص  -
وراء الفرص بصورة جزئية أو كلية لعدم اجياد خيار آخر للعمل، وهذا يضم االستفادة من الفرص أو  اانساقو األفراد الذين 

 احلصول على عمل لكن باختيار الفرصة األفضل لذلك؛
 النسبة املئوية اليت متثل األفراد الذين كان دافعهم أنشطة مقاوالتية في مراحلها المبكرة أساس انطالقها كانت الضرورة: -

 هو احلاجة للعمل والضرورة مقابل عدم وجود خيار أفضل للعمل؛
النسبة املئوية اليت متثل جمموع األفراد الذين  أنشطة مقاوالتية في مراحلها المبكرة أساس انطالقها كانت فرصة للتغيير: -

رى، وأن احملرك الرئيسي خلوضهم اختاروا التجربة املقاوالتية استنادا على اغتنام الفرص اجليدة بدال عن خيارات العمل األخ
 هذه التجربة هو البحث عن االستقاللية أو زيادة الدخل بدال من جمرد احملافظة على دخلهم، وبالتايل البحث عن التغيري؛

نسبة انتشار املقاولني والذي متوقع منهم  األنشطة المقاوالتية التي في مراحلها المبكرة مع توقع تحقيق نمو عالي: -
 شخص على األقل يف اخلمس سنوات القادمة؛ 71توظيف 

وهي النسبة املئوية  األنشطة المقاوالتية في مراحلها المبكرة والتي أساس انطالقها هو إطالق منتوج جديد في السوق: -
النتشار مقاولني يصرحون أن منتجاهتم أو خدماهتم جديدة لبعض من العمالء على األقل، وأن العديد من رجال أعمال 

 ؛هانفس ال يقدمون املنتج أو اخلدمة آخرين
وية اليت متثل انتشار مقاولني ئأي النسبة امل األنشطة المقاوالتية في مراحلها المبكرة التي أساس انطالقتها دولي: -

 من عمالئها من بلدان أجنبية؛ % 72يصرحون أن ما ال يقل عن 
 

 ,GEM Global Entrepreneurship MonitorGlobal Entrepreneurship Research Association (GERA)  :المصدر: 

UK, 2017, p p 16, 17.  , London Business School,Global Report 2016/17 

 

 :TEAمؤشر إجمالي النشاط المقاوالتي  -2-3-2
والذي يقيس  GEMاملؤشر الرئيسي للمرصد العاملي للمقاوالتية   TEAميثل مؤشر إمجايل النشاط املقاواليت 

ليتم ، األعمال مقاوالتية قائمةاليت تسعى إىل إطالق مشاريع مقاوالتية جديدة أو السيطرة على املبادرات نسبة 
السنة الثامنة عشر على التوايل اليت حياول فيها املرصد تعقب  7171لتمثل سنة  1بنسبة مئوية. هالتعبري عن

معدالت املقاوالتية، تقييم خصائصها، دوافع وطموحات املقاولني وحتديد موقف خمتلف اجملتمعات املشاركة جتاه 
مسح الفئة الشابة من السكان  من على تغطية النتائج انطالقا 7171 سنة تقرير عملاألنشطة املقاوالتية. 

(APS)  ومسح اخلبري الوطين سنة(  99و 77دولة حول العامل )الذين ترتاوح أعمارهم بني  92القتصاديات
(NES)  على أن تضم عينة تقرير دولة 99القتصاديات .GEM  79,9من سكان العامل و % 99,7تغطية لـ % 

 .(19)يف الشكل  ةممثل 7171لسنة  نتائج التقريرو  the world’s GDP.2من الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل 
 

                                                           
1 - Le Bureau fédéral du Plan, Indicateurs, objectifs et visions de développement durable : rapport fédéral 

sur le développement durable 2009, septembre 2009, p 90. 
2 - Global Entrepreneurship Research Association (GERA), GEM Global Entrepreneurship Monitor : Global 

Report 2016/17, London Business School,  UK, 2017, p 8. 
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 65ضم  GEM(: إجمالي األنشطة المقاوالتية في اقتصاديات المرصد العالمي للمقاوالتية 02شكل )ال
 2017دولة من ناحية التنمية االقتصادية لسنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,GEM Global Entrepreneurship MonitorGlobal Entrepreneurship Research Association (GERA)  : المصدر:

p p 22, 23. UK, 2017,  Business School,London , Global Report 2016/17 

 سنة( 64 -18النسبة المئوية لفئة السكان البالغة )

االقتصاديات القائمة على الكفاءة
 

االقتصاديات القائمة على االبتكار
 

االقتصاديات القائمة 
على 

االمكانيات
 

 رروسيا

 كزخستان

 الهند

 إيران

 الكامرون

 بوركينا فاسو

 ماليزيا

 بلغاريا

 المغرب

 مقدونيا

 إفريقيا الجنوبية

 هنغاريا

 األردن

 كرواتيا

 جورجيا

 سلوفاكيا

 المكسيك

 جامايكا

 الصين

 بولندا

 السعودية

 باناما

 اإندونيسي

 األوروغواي

 التفيا

 مصر

 السلفادور

 األرجنتين

 تركيا

 تيالند

 البرازيل

 غواتيماال

 لبنان

 الشيلي

 البيرو

 كولومبيا

 بليز

 اإلكوادور
 

 إيطاليا

 ألمانيا

 إسبانيا

 فرنسا

 اإلمارات المتحدة

 اليونان

 كوريا

 فنلندا

 السويد

 قطر

 سلوفينيا

 تايوان 

 البرتغال

 سويسرا

 المملكة المتحدة

 لوكسمبورغ

 هونج كونج

 النمسا

 بورتو ريكو

 إيرالندا

 هولندا
 

 قبرص

 أمريكا

 أستراليا

 استونيا

 كندا
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 ميكن اعتماد النقاط اآليت ذكرها:  7171/ 7179انطالقا مما أكده تقرير املرصد لسنة 
 

إىل االرتفاع يف االقتصاديات املنقادة صناعيا، إال أنه متناقص مقارنة مع املستويات  TEAمتيل معدالت 
يف هذه االقتصاديات يفوق مبرتني ونصف املعدل يف  TEAاملرتفعة للتنمية االقتصادية. يف حني أن متوسط معدل 

من التطور، إال أن هناك  هنفسرغم أن االقتصاديات تقريبا على املستوى و االقتصاديات القائمة على االبتكار. 
يف  TEAتباين كبري، ال سيما بني االقتصاديات املنقادة صناعيا واالقتصاديات القائمة على الكفاءة. ليبلغ معدل 

 TEAيف بوركينا فاسو، يف حني تظهر معدالت  % 39يف روسيا إىل  % 9االقتصاديات املنقادة صناعيا من 

يف  % 37يف ماليزيا إىل  % 2ات القائمة على الكفاءة، لتمتد من متفاوتة على نطاق واسع يف االقتصادي
كما هو ظاهر يف الشكل أعاله تعرف ارتفاعا يف كل  TEAمعدالت فعلى املستوى اإلقليمي، أما االكوادور. 

س البالغني سن من أمريكا الالتينية، منطقة البحر الكارييب وافريقيا، لتعرف هاتني املنطقتني أن ما ال يقل عن مخُ 
فريقيا مستوى عال من التباين داخل أالعمل يشاركون يف األنشطة املقاوالتية يف مراحلها املبكرة. كما تعرف 

(، ليقابله املغرب الذي يعرف أدىن % 39يف العينة بأكملها ) TEAاملنطقة، فبوركينافاسو يسجل أعلى معدل 
 TEA (9 % .)معدالت 

 

(. كما سجلت كل من بليز، % 37) GEMيف عينة  TEAثاين أعلى معدل  رسجلت اإلكوادو 
قوية، مع أكثر من ربع الفئة البالغة من سكان هاته االقتصاديات  TEAالكامريون، كولومبيا والبريو معدالت 

ل معد 7179لسنة  GEMتستعرض أمريكا الشمالية يف تقرير و متارس األنشطة املقاوالتية يف مراحلها املبكرة. 
TEA ( يتماشى مع مستوياهتا املتدنية ملعدالت املب% 72قوي )التوجه املقاواليت، كما تشري  -درات املقاوالتيةا

احتوته كل من افريقيا، أمريكا  د(، حيث أن نصف العد% 7,2يف املنطقة ) TEAتقارير أوروبا أدىن معدالت 
يف الغالب يف أوروبا حيث مشلت املنطقة ثالث من أربع  TEAالالتينية ومنطقة الكارييب. لترتكز أدىن معدالت 

 هنفس . والتباين% 2ال يفوق  TEAايطاليا، أملانيا، ماليزيا وبلغاريا واليت سجلت معدالت  - TEAأدىن معدالت 
( على عكس % 31) TEAميكن مالحظته يف آسيا، أين تعرف لبنان أعلى معدالت إمجايل األنشطة املقاوالتية 

 ( بني االقتصاديات حمل الدراسة.% 3اليت تعكس أدىن مستوياته )ماليزيا 
 

، ميكن ملستويات التنمية االقتصادية واملوقع االقليمي أن تفسر متاثل (19)وفقا ملا هو مبني يف الشكل 
تؤكد على  GEMأمناط األنشطة املقاوالتية، إال أن االختالفات اليت تعرضها تقارير املرصد العاملي للمقاوالتية 

وجود قوى أخرى تؤثر يف أمناطها، مثال ذلك االقتصاديات املماثلة اليت هلا أنظمة ايكولوجية مقاوالتية خمتلفة 
 )البيئات التنظيمية والقيم الثقافية إىل غري ذلك(. 
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 المقاوالتية المستدامة كأساس المشروعات الصغيرةالمبحث الثالث: 
 

وعامال حيويا يف حجر الزاوية يف معظم اقتصاديات العامل،  االصغرية باعتبارهترجع أيمية املشروعات 
لذلك تعد واحدة من أهم أدوات التنمية املستدامة يف العديد من الدول اليت ينظر  ،تأسيس قطاع خاص سليم

ارها واحدة من باعتبكذلك  .إليها املسئولون عن التخطيط يف كافة اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
عنصرا أساسيا للتنمية اإلقليمية والتماسك أهم ركائز عملية التنمية اليت حتقق أهداف الدولة، كما تعد حاليا 

واحدة من أهم األسواق اليت تستوعب حجما كبريا من العمالة وتعمل على توسيع النطاق االجتماعي، و 
وعات الصغرية جماال أساسيا لتطبيق املقاوالتية املستدامة متثل املشر هذا و االقتصادي والتنوع التسويقي للدولة. 

اخلطة املستدامة واليت تظهر انطالقا من حتديد هوية املشروع وصوال إىل وضع  بسبب الدور احليوي الذي تقوم به
تدامة، هتا يف حتقيق التنمية املسمت تطبيقه فسوف ينهض هبذه املشروعات ويعظم مسايماما هذا الفكر إذا  .املناسبة

ماهية املشروعات الصغرية ودورها التنموي والذي إليه بالتفصيل يف هذا املبحث انطالقا من  قوهو ما سيتم التطر 
 تؤكده دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات الصغرية.

 

 :الصغيرة المشروعاتماهية  -3-1
اليت متثل مصدرا مهما لإلبداع  احلجم ةصغري املشروعات اليتماشى مفهوم املقاوالتية املستدامة أكثر مع 

هذه املشاريع  فرصيف تطوير  اوبارز  اهام املقاوالتية املستدامة دور ا تلعبو ، ةوتقدمي منتجات وخدمات جديد
صغرية مصطلحا واسع انتشر استخدامه والرتكيز على اليعترب مصطلح املشروعات حيث . والدميومة لالستمرار

من يعمل حلسابه يشمل هذا املصطلح و . كل اجملتمعاتعمليا منذ بداية تش أيميته مؤخرا، على الرغم من وجوده
اخلاص أو منشأة صغرية تستخدم عدد معني من العمال وال يقتصر هذا املصطلح على منشآت القطاع اخلاص 

 ومالكها، أصحاب األعمال واملستخدمني ولكنه يشمل كذلك على تعاونيات اإلنتاج األسرية أو املنزلية. 
 :الصغيرتعريف المشروع  -3-1-1

ا وحدة استثمارية مقرتحة، تتميز فنيا، جتاريا واقتصاديا عن باقي Projectمشروع تعين كلمة ا
بصفة عامة ميكن تعريف املشروع أنه انشاط اقتصادي يتم من خالله إنفاق املوارد املالية، هبدف و االستثمارات. 

فرتة زمنية متثل عمر هذا املشروع، واملشروع وفقا لذلك يتطلب احلصول على عوائد أو منافع يف املستقبل، على 
منذ البداية عملية ختطيط، تنظيم، متويل وتنفيذ كوحدة واحدة متكاملة. وهو حيدد لنفسه أهدافا معينة يتم 

 1تنفيذها خالل فرتة معينة متثل عمر زمين حمدد، جيري فيه انفاق املوارد للحصول على العوائد أو النواتجا.
 ختتلف املشاريع من حيث احلجم، مستوى التقدم والنظم املستخدمة، ومن هنا كان طبيعيا وجود مشاريع 

                                                           
، 7179مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  ،7، ط دراسات الجدوى وتقييم المشروعات مع تمارين محلولةعبد القادر مسعود بابا،  - 1

 .73ص 
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ترجــع صعــوبة تعــريف ااملشـــروع الصــغريا  ،بالرتكيز على املشاريع صغرية احلجمف .كبرية، متوسطة وصغرية احلجم
. بصفة عامة ميكن تصنيف هنفس وقـــت آلخـر داخل البلد إىل أن األحجـــام نسبيــة وختتــلف من بلــد آلخـــر ومن

 (.71تعريفات املشروعات الصغرية يف جمموعتني وفق الشكل )
 

 (: تصنيف تعريفات المشروعات الصغيرة10الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، 7171، مؤسسة األمري حممد بن فهد للتنمية اإلنسانية، السعودية، المشروعات الصغيرة للشباب ما بعد عصر ريادة األعمالهالة حممد لبيب عنبة،  المصدر:
 .77ص 

 

، إال أنه يوجد اتفاق على تفق عليه هلذا النوع من املشاريعبالرغم من عدم وجود تعريف دويل موحد م
حد أدىن وحد أقصى للعمالة، كما أن  اليت هلاو املعايري اليت ميكن على أساسها تعريف املشروعات صغرية احلجم، 

رأس املال هبا هلا يتجاوز حدا معينا، ودرجة املاكينة تعتمد على اجلمع بني مهارة اآللة والعامل، باإلضافة إىل أن 
إىل الرتكيز  الصغريةمتيل أغلبية التعريفات عند تصنيف املشاريع حيث ا ال تتعدى املستويني. املستويات اإلدارية هب

احد أو أكثر من العناصر على عنصري حجم رأس املال وعدد العمال مع أن هناك العديد من الدول اليت تأخذ بو 
 .األخرى

 لمبيعاتا
 

 شائع يف أمريكا
يتغري بتغري قيمة 

 النقود
يناسب أكثر 

املشروعات التجارية 
 واخلدمية

التكنولوجيا 
 المستخدمة

األقل شيوعا ويرتبط 
 مبعيار عدد العمال

 عدد العمال
 

األكثر شيوعا 
 ويتسم بالثبات

تتناول خصائص 
 المشروع التالية:

عدم تأثري  -
املشروع يف 

 السوق
استقاللية  -

 اإلدارة وامللكية
خصائص  -

املشروع )شكل 
 امللكية

 رأس المال
 

يلي عدد العمال 
 شيوعا
قيمة يتغري بتغري 
 النقود

يناسب املشروعات 
 الصناعية أكثر

 معايير غير نقدية معايير نقدية

 مجموعة تعريفات ذات معايير كمية
 )تركز على حجم المشروع(
 ذات طابع تطبيقي إقليمي

 مجموعة تعريفات وصفية
 )تصف خصائص المشروع الصغير(

 ذات طابع أكاديمي دولي

 المشروعات الصغيرةالمجموعات المختلفة لتعريف 
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واليت تتدرج من جمرد وصف ( أن جمموعة التعريفات الوصفية ذات صبغة دولية، 71يتضح من الشكل )
خاصية واحدة للمشروع الصغري حىت تصل إىل وصف العديد من خصائصه. مثال ذلك التعريف الذي وضعته 

الذي ضم العديد من اخلصائص، حيث ُعرف املشروع الصغري بأنه  CEDاألمريكية  ةجلنة التنمية االقتصادي
ظل سوق املنافسة الكاملة يف بيئة حملية غالبا وبعناصر إنتاج امنشأة شخصية مستقلة يف امللكية واإلدارة، تعمل يف 
 .1حمصلة، استخدامها حمدود مقارنة مبثيالهتا يف الصناعةا

فقد أشارت إحدى الدراسات الصادرة عن معهد بالنسبة جملموعة التعريفات اليت تعتمد على معايري كمية، 
 2دولة، ومن أمثلة ذلك: 12تعريفا للمشروعات الصغرية واملتوسطة يف  22والية جورجيا بأن هناك أكثر من 

 

املشروعات الصغرية بأهنا تلك املشروعات اليت  UNIDOمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تعرف 
ية(  يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل املسؤولية بأبعادها الطويلة األجل )االسرتاتيجية( والقصرية األجل )التكتيك

 عامال.  21إىل  71كما يرتاوح عدد العاملني فيها ما بني 
 

عامل وإمجايل األصول  21تعريفا للمشروعات الصغرية بتلك اليت يعمل هبا حىت  البنك الدوليكما يعتمد 
تصل عمال واملبيعات اإلمجالية السنوية  71مليون دوالر، واملشروعات املتناهية الصغر حىت  3حىت يصل واملبيعات 

عامل  311حىت تضم آالف دوالر، بينما املشروعات املتوسطة  71ألف دوالر، وإمجايل األصول حىت  711حىت 
 مليون دوالر، وما زاد عن ذلك فيصنف مشاريع كبرية احلجم. 71حىت يصل وإمجايل األصول واملبيعات 

 

عمال  71ليت يعمل هبا أقل من فتعرف الصناعات الصغرية على أهنا الصناعات ا منظمة العمل الدوليةأما 
حيث عامل، وما يزيد عن ذلك يعد صناعات كبرية.  99إىل  71والصناعات املتوسطة اليت يعمل هبا ما بني 

عنصرين أساسيني لتحديد حجم املشروعات الصغرية، األول عدد العاملني، والثاين مشل  االتحاد األوروبياعتمد 
انية املشروع، وعلى هذا األساس حدد االحتاد األورويب تعريف املشاريع عنصرين ماليني: دورة رأس املال وميز 

)أو  أورومليون  91عامل ودورة رأمساله ال تزيد عن  721الصغرية واملتوسطة بأن يكون عدد العاملني أقل من 
 ورو(. أمليون  71ميزانية ال تتعدى 

 

يبدأ بفكرة لينتهي بتشغيله، ومن مث فهو عملية  الصغري من هذه التعريفات ميكن القول أن أي مشروع
متكاملة تتم من خالل عدة مراحل متتابعة، تتضمن كل مرحلة سلسلة من اإلجراءات املتداخلة واملرتابطة، اليت 

 تؤول يف النهاية حتويل فكرة املشروع إىل مشروع قائم بذاته. 
 :خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة -3-1-2
 رى، ميكن ـام األخـرها من األحجـزها عن غيـيت متيـزايا الـائص واملـرة بعدد من اخلصـروعات لصغيـصف املشـتت

                                                           
 .22هالة حممد لبيب عنبة، مرجع سبق ذكره، ص   - 1

 .77، 71، ص ص 7172، مركز الكتاب األكادميي، عمان، األردن، 7، ط المشروعات الصغيرة وأثرها التنمويميساء حبيب سلمان، مسري العبادي،  - 2
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اختصارها يف سهولة التأسيس، منط امللكية احمللية، مرونة اإلدارة وفريق إدارة صغري مع أدوار متعدد للمقاول 
 ( املزيد من اخلصائص واملزايا.71صاحب املشروع. يوضح اجلدول )

 

 (: خصائص ومزايا المشروعات الصغيرة10الجدول )
 المزايا الخصائص

 عدم انفصال امللكية عن اإلدارة وتأثر قرارات املشروع بشخصية مالكه؛ -
 رغبة صاحب املشروع يف املغامرة واملخاطرة؛ -
 شكل امللكية مشروع فردي أو شركة أشخاص؛ -
 تغيري جمال النشاط؛استقالل صاحب املشروع مينحه مرونة أكرب يف  -
 وجود عالقات مباشرة مع العمالء؛ -
 العمل يف جمتمع حملي غالبا؛ -
 عدم التحكم يف جمال األعمال؛ -
 وجود عالقات مباشرة مع العاملني؛ -
 املالك والعاملني؛ فاعلية االتصاالت ووجود فرق عمل بني -
 قلة البدائل املتاحة للتمويل؛ -
كافية للبنوك خاصة يف املراحل األوىل من عمر صعوبة توفري ضمانات   -

 املشروع، لذلك تعتمد على التمويل الذايت أو العائلي أساسا؛
 ميول النمو غالبا من مصادر داخلية؛ -
 صعوبة توفري مستندات أو قوائم مالية بدرجة كبرية؛ -
 املعاناة بسبب وجود مشاكل ضريبية؛ -
نظرا لضعف املوارد املالية وعدم التحكم قدرة حمدودة على اإلنتاج للتخزين  -

 يف السوق.

الفاعلية والكفاءة يف حتقيق أهداف  -
أصحاهبا، وقدرهتا على إشباع احتياجات 

 ورغبات العمالء؛
املرونة والقابلية للتكيف يف مواجهة  -

الظروف غري الطبيعية خاصة يف فرتات 
 الركود االقتصادي؛ 

لها أكثر التقرب من العميل واملورد، جيع -
قدرة على تقدمي خدمة متميزة هلا طابع 
شخصي مما يؤدي لزيادة رضا العميل 
وإرضاء املورد لقدرهتا الكبرية على املرونة 
فيما يتعلق مبواعيد وكميات التسليم، مما 

 جيعلها أكثر قدرة على البقاء واالستمرار؛
مساعدة املشروعات الكبرية يف توفري  -

ية، األجزاء وقطع مستلزمات اإلنتاج السلع
 الغيار إىل غري ذلك.

 

، 7171، مؤسسة األمري حممد بن فهد للتنمية اإلنسانية، السعودية، المشروعات الصغيرة للشباب ما بعد عصر ريادة األعمالهالة حممد لبيب عنبة،  المصدر:
 .37ص ص 

 

 :الصغيرمقومات المشروع  -3-1-3
 1من عناصر ميكن إجياز األساسية منها فيما يلي: الصغري يتكون املشروع

/  Resource، أو موارد Inputs/ مدخالت Cortes/ تكاليفOutflowsتدفقات خارجية  -
 كثر مشوال؛ األ، إال أنه يفضل دائما استخدام تعبري االتدفقات اخلارجيةا  Investmentsاستثمارات

، Production/ إنتاج Output/ خمرجات Benefits/ منافع أو عوائد Inputflowsتدفقات داخلية  -
 ويعكس هذا العنصر أهداف املشروع، ويفضل دائما استخدام تعبري االتدفقات الداخليةا؛
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 ؛Spaceحيز مكاين و  Life span of projectمدة زمنية متثل عمر املشروع أو حياته  -
 فيه.واألفراد أصحاب املشروع أو املشاركون  Managementإدارة املشروع  -

قد يكون املشروع جزء من عدة أجزاء تشكل برناجما متكامال، مبعىن كون املشروع مرحلة من عدة مراحل 
ميكن النظر للمشروع بأنه كيان مير مبرحلة ما قبل التكوين مث مرحلة التكوين مث لذلك تكمل بعضها البعض. 

تقسم عادة إىل ثالث مراحل رئيسية   Project Cycle دورة المشروع، مشكلة ما يسمى اخلروج إىل احلياة
 1تتمثل يف:

 

 :النهائية وتقييم املشروع؛و  التعرف على الفرص، دراسة اجلدوى املبدئية مرحلة ما قبل االستثمار 
 :تصميم املشروع، التفاوض والتعاقد، إنشاء املشروع وبدء التجارب؛ مرحلة تنفيذ المشروع 
 :ة يف بدء حتقيق أهداف املشروع الذي حتول إىل مساعلى أساس أهنا املرحلة احل تشغيل المشروع

 منشأة هلا الشخصية االعتبارية، وهنا يظهر نوعان من املشاكل: 
األوىل تتعلق بتوقيت بدء اإلنتاج وفقا للربنامج الزمين احملدد وأثر ذلك على املشروع وبالتايل تدارك  -

 اإلمكان؛مثل هذه األمور مبكرا وااللتزام بالربنامج الزمين قدر 
املشكلة الثانية تتعلق حبدوث اخنفاض يف إيراد املبيعات وزيادة يف تكاليف التشغيل عما كان حمددا  -

 يف دراسة اجلدوى التفصيلية وأن عالج مثل هذه األمور حيمل الشركة تكلفة مرتفعة. 
 

 :الدور التنموي المستدام للمشروعات الصغيرة -3-2
أدوات التنمية املستدامة، وأحد أهم عناصر االسرتاتيجية يف عمليات باتت املشاريع الصغرية أداة من 

لدى هذا النوع من فالتنمية والتطور االقتصادي يف معظم دول العامل الصناعية والدول النامية على حد سواء. 
بالنمو والبقاء املشاريع القدرة على االستجابة ملتغريات السوق والتطور السريع حلركة العرض والطلب وباتت فرصها 

أكرب من الشركات الكبرية ذات املرونة األقل، وبالتايل زيادة فرص العمل وإزالة الفوارق اإلقليمية. لذلك تزايدت 
جم من املشروعات نظرا ألدوارها اهلامة يف حل املشاكل االقتصادية واالجتماعية دون الدعوات لالهتمام هبذا احل

 احلاجة لرؤوس أموال ضخمة.
 :القوميدور المشاريع الصغيرة في االقتصاد  -3-2-1

فهي مصدر لتوليد الناتج االقتصادية،  اوتتعدد مسايماهت العمود الفقري ألي اقتصاداملشاريع الصغرية  تعترب
موقع  إلحصائياتبعا تو القومي مشكلة جماال حيويا لروح املبادرة واستغالل املوارد احمللية وإعادة توزيع الدخل. 

tranding economics  مبقارنة معدالت البطالة يف الدول املتقدمة اليت هتتم باملشروعات الصغرية، ، و 7172لسنة
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من  % 11حيث تساهم هذه املشروعات يف توظيف ما يزيد عن  % 3.3وصلت نسبة البطالة باليابان إىل 
يف الواليات املتحدة األمريكية، ويشري تقرير  % 2.3و % 9.7العمالة، بينما بلغت نسبة البطالة يف الصني 

 % 99، إىل أن املشروعات الصغرية قادرة على توفري 7173للتوظف الصادر يف أفريل  ILOمنظمة العمل الدولية 
يلعب هذا يف الدول ذات الدخل املنخفض. وعليه  % 71من فرص العمل الرمسية يف الدول النامية وتزيد عن 

 1 ورا بالغ األيمية يف احلياة االقتصادية للشعوب، فهي:النوع من األعمال د
 وأحد آليات دمج املرأة يف النشاط االقتصادي؛ فرص عمل جديدةمصدر خللق  -
تغذية األعمال الكبرية والتكامل معها يف إطار عالقة تكاملية بني األعمال من فئات احلجم املختلفة يف  -

 الصناعة؛األنشطة االقتصادية، خاصة يف قطاع 
 حاضنة للمهارات واإلبداعات اجلديدة مع إمكانية للنمو بشكل متواصل ليصبح عمال ذا إنتاجية؛ -
 القدرة على التكيف مع توجهات السوق خاصة يف االقتصاد الذي يعرف تقلبات مستمرة؛ -
 واإلدارة؛ من خالل خربات تطبيقية يف اإلنتاج والتسويق ورشة لتطوير الكفاءات اإلدارية والفنية -
وحتقيق االستقرار  إقامة التوازن الصحي بني معدالت النمو االقتصادي يف املناطق الريفية واملدن -

 .االقتصادي واالجتماعي
 2:، يتم ذلك من خاللجتنب الفشل يف إدارة املشاريع الصغرية يةكيف  يف
قبل البدء باملشروع، على من  فانطالقا من أيمية التعليم والتكوين يف جمال العملمعرفة العمل بعمق:  -

يفكر باملبادرة يف جمال معني قراءة كل شيء يتمكن من الوصول إليه، الصحف التجارية، االتصال 
 الشخصي باملوردين، العمالء، النقابات التجارية، وغريهم من الذين يعملون يف ذلك اجملال؛

ناسبة، وتوجيه كل األنشطة باجتاه القرارات امل فاخلطة اجليدة تساعد يف اختاذ إعداد خطة العمل: -
 اهلدف وإال فاملشروع يسري بدون اجتاه حقيقي؛

اخلطوة األوىل يف إدارة املوارد املالية بفاعلية هي توفر رأس املال الكايف لبدء ف إدارة الموارد المالية: -
 حني أن العمل، حيث أن اإليرادات تعترب مورد مايل أساسي لتحقيق البقاء على املدى البعيد، يف

 كن من تسديد االلتزامات املالية احلالية والقريبة املدى؛السيولة النقدية الكافية متُ 
متكن من حتديد املشاكل اليت يواجهها العمل مثل اخنفاض واليت  القدرة على فهم التقارير المالية: -

 مل وغريها؛ااملبيعات، الرحبية، زيادة عدد املدينني، اخنفاض رأس املال الع
ذلك أن الذين يستخدمهم مالك املشروع حيددون يف النهاية املستوى الذي  ير األفراد بفاعلية:تسي -

ميكن أن يصل إليه املشروع، هذا وجيب معرفة أنه ليس من البساطة أن يتمكن املشروع من جذب 
 واحملافظة على النوعية اجليدة من العاملني؛
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حيث أن جناح العمل يعتمد بالدرجة األوىل على تواجد صاحب العمل  القابلية ومعرفة القدرات: -
 وانتباهه املستمر، فيجب عليه أن يعطي نفسه فرصة لتجديد طاقاته ليتمكن من االستمرار يف عمله. 

 المشروعات اإلنمائية: -3-2-2
حتديد مصادر يتضمن حتديد مشاريع التنمية القيام بثالث خطوات أساسية كل منها يكمل اآلخر، وهي 

 املشاريع، إجراء الغربلة األولية للمشروعات املقرتحة ومن مث إعداد الدراسة املبدئية.
 1أيمها: مصادر مشاريع التنمية: -أ
توصيات جمالس البلديات األساسية واليت يتم رفعها للجهات املختصة بعد كل دورة، واليت يتم عقدها  -

 يع املقرتحة، خاصة تلك اليت هتتم بالبنية التحتية؛بناء على معطيات تتضمن العديد من املشار 
سياسة تكاد تكون متبعة يف معظم الدول النامية ويف عدة جماالت  يتبين سياسة إحالل الواردات وه -

 مثل إنتاج السلع الزراعية األساسية والسلع الصناعية اليت ال تتطلب مستويات عالية من التكنولوجيا؛
لية، فمن األنسب ملثل هذه الدول النامية تصدير مثل هذه املواد اخلام بعد االستفادة من اخلدمات احمل -

 تصنيعها أو إجراء بعض التحويالت وبالتايل احلصول على سعر أفضل لصادراهتا؛
دراسات البحث والتطوير، كذا التقارير اليت تناقش يف املؤمترات العلمية واالقتصادية على الصعيد احمللي  -

 استثمارية وجماالت خلق مشاريع استثمارية؛ وما حتدده من فرص
 االستفادة من الكفاءات البشرية املتاحة وخاصة يف الدول اليت تعاين من تضخم سكاين؛ -
االستفادة من استطالعات الصحف واجملالت احمللية وكذا العطاءات ملشروعات خدماتية أو إمكانية  -

 أو إجياد ختصص نادر ملنطقة معينة؛إجياد بعض املشروعات اليت تعتمد على خامات حملية 
والقطاع الصناعي بشكل عام، تقسيمه إىل  ادراسة الصناعات القائمة فعال والتعرف على مكوناهت -

 قطاعات ومن مث حتديد حاجة كل قطاع فرعي من املشاريع اإلضافية؛
د الغذائية أيضا إجياد صناعات أو خدمات تكمل املشاريع القائمة مثل إنشاء مصنع العلب ملصانع املوا -

 يف جمال اخلدمات حيث ميكن إقامة فنادق أو إجياد شركات اتصال يف املناطق العامة وشركات للنقل؛
 يف ختطيط وإنشاء بعض املشاريع؛ ةوالدولي ةاالستفادة من االتفاقيات واملعاهدات اإلقليمية احمللي -
مميزة باملشاريع االستثمارية االستفادة من خربات بعض املؤسسات واليت هلا دور كبري وعالقة  -

 واالقتصادية كاملصارف واملؤسسات املالية املختلفة؛
 االستفادة من آراء وخربات املهتمني يف هذا اجملال سواء بصفة شخصية أو حبكم مواقعهم ووظائفهم.  -
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بعد دراسة مصادر املشروعات، يتوفر لدى اجلهة القائمة بأعمال الغربلة األولية للمشروعات:  -ب
التخطيط ملشروعات التنمية العديد من املشاريع املقرتحة واليت من الصعب إجراء جدوى اقتصادية هلا مجيعا يف 
الوقت الذي يتطلب ذلك جهدا إضافيا وتكاليف غري ضرورية. لذلك كان البد من إجراء عملية غربلة هلذه 

  1.عايري تعتمدها جهة التخطيطملا للتنفيذ وفقاملشاريع جمتمعة واستبعاد غري الضرورية، غري الالزمة وغري قابلة 
ويف سياق هذا اجملال جيب اإلشارة إىل أيمية التفرقة بني املشاريع  ترتيب المشروعات اإلنمائية: -جـ

االستثمارية، االقتصادية، اإلنتاجية واخلدمية، اليت ميكن حتديد جدواها االقتصادية، وبني مشاريع البنية األساسية 
ابلة للقياس ومثل واليت يتوجب تنفيذها دون النظر جلدواها االقتصادية، ذلك أن فوائدها هامة وأساسية وغري ق

 2.هذه املشروعات تعترب غري قابلة للتفاوض
 المستدامة: المشاريع -3-2-3

يعمل حتليل املشاريع املستدامة على حتديد مدى املالئمة، القابلية، اجلدوى والقدرة على التكيف 
ملخاطر، االتصال عوامل أخرى مثل متطلبات التمويل وتقييمها، التحليل املايل، حتليل اإىل جانب للمشروع. 

ساعد توحتديد شبكاته، اخلطة التشغيلية، التدريب، تطوير املوارد البشرية وبناء القدرات، حتليل البيئة واجملتمع، 
 على حتديد االستدامة للمشاريع. 

وأن حتقيق  ،األفراد من البيئة حاجاتاملستدامة إىل تلبية  املشاريعهتدف تعريف المشروع المستدام:  -أ
املبدأ األساسي هلذا النوع من  يتمثل .حيد من قدرة هذه البيئة على تلبية احتياجات األجيال املستقبلية ذلك ال

اإلنتاجية اليت تضمن سلعا أو خدمات بكفاءة وفعالية يف إطار تعزيز االستدامة  اتأداء املهام والعملي يفاألعمال 
يف اجملتمع ككل. أما على مستوى السوق، فاستدامة عمل مقاواليت يعين أن تنافسية اخلدمات أو املنتجات 

تعدى إىل ضرورة أن املقدمة تتعدى الرتكيز على الصورة، اجلودة، التعبئة والتغليف أو األسعار إىل غري ذلك، بل ي
يكون توفري املنتجات أو اخلدمات مرتبط بتحقيق أهداف مستدامة كتقليل استخدام الطاقة، تكاليف التوزيع، 

 3وغريها من أشكال األعمال اليت تركز على معاجلة أو التقليل من الضرر البيئي.
ملبادئ التنمية املستدامة يف حتليل  على العموم، تتمثل االسرتاتيجيات الرئيسية إلدارة مشروع مقاواليت وفقا

األطراف أصحاب املصلحة، وضع السياسات واألهداف، تصميم خطة عمل، تنفيذها وتطبيقها، تطوير ثقافة 
تتمثل كما مؤسساتية داعمة، تطوير تدابري ومعايري أداء، إعداد التقارير الدورية وتعزيز عمليات املراقبة الداخلية.  

، تدفق صايف الفوائدو  استمرارية عمليات وصيانة مرافق املشروع ،ة يف االستقرار املؤسسيأبعاد مشاريع االستدام
 4. املشاركة اجملتمعيةو  التقسيم والتوزيع العادل ملنافع املشروع، احلفاظ على االستقرار البيئي

                                                           
 .99، 93ضرار العتييب، نضال احلواري، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1
 .99املرجع نفسه، ص  - 2

3 - John N.Morfaw, MBA, Project Sustainability: A Comprehensive Guide to Sustaining Projects, 

Systems and Organizations in a Competitive Marketplace, iUniverse, Bloomington, 2011, p p 3, 4. 
4 - Ibid,  p p 4, 5. 
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 1بعض املبادئ ميكن حصرها يف: مبادئ مشاريع االستدامة: -ب
 دولية بتلك اليت تنتج حمليا وإقليميا؛ استبدال املنتجات الوطنية وال -
 حتمل املسؤولية كاملة حول اآلثار الذي حيدثوهنا يف العامل الطبيعي؛ -
 جتنب املصادر غري شرعية لرأس املال لتطوير األعمال ومنوها؛ -
 تعهد العمليات اإلنتاجية اليت تركز على اجلانب اإلنساين، ذات قيمة ومرضية يف جوهرها؛ -
لتحقيق االستدامة وفائدة تستمر على املدى الطويل خاصة أن االستخدام النهائي أو حتديد أهداف  -

 التصرف املقاواليت لن يكون مضرا باألجيال القادمة؛
 السعي إىل تغيري املستهلك إىل مستهلك مسؤول؛ -
 تعزيز الشفافية وأنظمة التعامل مع املخاطر وحاالت عدم اليقني؛ -
 االستدامة؛ ضمان التقييم املناسب ملشاريع -
 دمج األهداف البيئية، االجتماعية، اإلنسانية واالقتصادية يف سياسة األعمال وأنشطتها؛ -
 االلتزام بأفضل املمارسات؛و  ز وتنفيذ التحسني املستمر للجودةتعزي -
 املشاريع الواعية اليت تعكس التطبيق الناجح ملبادئ االستدامة لألعمال املقاوالتية؛ -
 وق ميكن أن تدفع املنظمة إىل الطريقة اليت يستفيد منها املسايمني، اجملتمع والبيئة؛االقتناع أن قوى الس -
 دمج االستدامة يف مجيع خطط األعمال املقاوالتية. -

 2وميكن متثيلها يف: خصائص مشاريع االستدامة: -جـ
يف هذا اإلطار، ينبغي للمشروع املستدام أن يكون منفتحا، مستعدا وقادرا على  القدرة على التكيف: -

 احتواء أي بيئة متغرية أو جزء من نظام له خصائصه اليت متيزه.
فبسبب تزايد القوانني واحلاجة إىل الشفافية التشغيلية، مت اعتماد التدقيق من قبل  القابلية للتدقيق: -

 ظمة املتعددة ومعيارا ضمان املصداقية، احلكم الراشد واالستدامة.منظمات األعمال لتغطية األن
أحد املبادئ األساسية يف إدارة املشاريع هي الواقعية، املالئمة، إمكانية التنفيذ  القدرة على التنفيذ: -

 على أرض الواقع، وكل ما يتطلب من أجل أن يكون املشروع مستداما يف السوق. 
أو منافذ التوزيع الستيعاب املكونات اإلضافية غري  يف زيادة حجم اإلنتاج كقدرته  قابلية التوسع: -

 متوقعة يف السوق أو يف مالمح املشروع.
 من خالل إضافة وظائف جديدة أو تعديل وظائف قائمة إلحداث التغيري. القدرة على التمديد: -
يحها، وبالتايل يكون قادر على ميكن املشروع املستدام أن يعرف عيوبا مستقبلية ميكن تصح الصيانة: -

 تلبية املتطلبات اجلديدة يف الصيانة املستقبلية والتغلب أو التعامل مع البيئة املتغرية.
                                                           

1 - John N.Morfaw, MBA, op-cite,  p p 5, 6. 
2 - Ibid,  p 6- 9. 
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تتطلب االستدامة هيكال تنظيميا وحتديدا لألدوار، املسؤوليات  القدرة على التسيير وجودة اإلدارة: -
 والواجبات، يسهل إدارة املشروع وتعزيز استدامتها. 

 وميكن قياس االستدامة يف عمليات املشروع من خالل: القدرة على استدامة المشروع: -
  األراضي واملوارد )، الطبيعي (املعدات الالزمة)، الصناعي (املوارد املالية للمشروع)رأس املال املايل

 ؛(العاملني احملرتفني واخلرباء)ورأس املال البشري  (الطبيعية
  :أي ما حيتاج إليه اجملتمع؛الرغبات االجتماعية 
 القبول الثقايف: عدم انتهاك قيم ومعايري ثقافية معينة؛ 
 االستدامة االقتصادية: القدرة على الصمود أمام املنافسة والعيش ملدة أطول؛ 
 اجلدوى الفنية: القدرة على حتقيق فكرة املشروع وتنفيذها؛ 
  واللوائح احلكومية؛املالءمة السياسية: مدى االمتثال للقواعد، القوانني 
 اجلدوى التشغيلية: مدى انتاجية املشروع؛ 
 .التأثري البيئي: الذي جيب أن يكون إجيابيا 

إمنا يعمل على و حتقيق النمو املستدام فقط،  يفلن يساهم املشروع املقاواليت الذي يركز على حتسني البيئة 
ن ملنتج جديد، عملية تصنيع أو تكنولوجيا اتصال أن يمكف .حتسني التدابري االقتصادية واالجتماعية للتقدم والنمو

املسايمة يف القضاء على و  تضيف قيمة للمجتمع وحتسن نوعية احلياة من خالل حتسني النظافة أو السالمة الغذائية
احلد من األمراض املهنية واإلصابات، أو توسيع فرص احلصول على اخلدمات مثل األنرتنت وخدمات  ؛األمراض

 عالم األخرى.وسائل اإل
ميكن متثيل مقاييس أداء االستدامة االجتماعية يف الضرائب املدفوعة، االمتثال لقانون العمل، صحة 

أما عن مقاييس األداء املستدام،  قوق اإلنسان، العالقات اجملتمعية.وسالمة املوظفني، التدريب والتعليم، ح
فاملشاريع تنتج فوائد قابلة للقياس ذلك من خالل حتسني االنتاجية، أداء املنتج يف السوق، دخول السوق، 

 االبتكارات يف تصميم املنتجات والوظائف، زيادة معدل العائد على االستثمار واخنفاض التكاليف.
 

املشاريع حنو االستدامة إىل ظهور مفهوم جديد أطلق عليه  أدى حتولإدارة المشاريع المستدامة:  -د
، والذي يشري إىل مزيج معقد من النظم، اهلياكل، اخلطط، املوارد، القوانني، (PSM)إدارة استدامة املشروع 

مت وقد اللوائح، التقنيات وآليات أخرى وضعت من أجل إدارة عملية االستدامة ألي مشروع بكفاءة وفعالية. 
إدارة استدامة املشروع لتحديد أهداف املشروع املستدامة واملؤشرات اليت تعكس ذلك مبا يتناسب مع تصميم 

أهداف وغايات اجملتمع الذي  معتتماشى  ،الظروف احمللية واألوليات وضمان أن األهداف املستدامة للمشروع
 ينشط فيه. 
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نظام إدارة استدامة املشروع األهداف ومستويات األداء اليت ينبغي الوفاء هبا والوصول  (77الشكل ) حيدد
إليها، كذلك حيدد إطارا أخالقيا ميثل أساسا يعتمد لوضع السياسات، قواعد التعامل، التشاور واحلفاظ على 

  1احلوار البناء مع األطراف أصحاب املصلحة ورصد النتائج احملققة ضمن هذا اإلطار.
 

 (: خطة إدارة استدامة المشروع11شكل )ال

البرنامج، المهمة، الرؤية، 
 الفلسفة والقيم:

حتديد نطاق األنشطة وحجم 
 العملية؛

التأكد من أهنا تتناسب مع 
 احتياجات اجملتمع؛

 حتديد واضح ملا جيب حتقيقه.

تحديد األطراف أصحاب 
 المصلحة والمؤيدين للمشروع:

معلومات وضع قائمة للرعاة مع 
 لالتصال؛

وضع قائمة للقادة السياسيني مع 
 معلومات لالتصال؛

وضع قائمة لقادة اجملتمع احمللي 
 وغريهم من األشخاص املوردين.

 :النتائج على التركيز
 الوصول املراد للنتيجة إطار حتديد
 إليها؛
 واستخدامها البيانات تطوير

 املستمر؛ للتحسني
 احملققة النتائج خالل من التواصل

 املعنية؛ للجهات
 والفشل؛ احملققة النجاحات حتديد
 النتائج؛ ومشاركة التقدم قياس
 .البيانات وحتليل جلمع نظام تطوير

 

 التخطيط المالي والتحليل:
 حتديد املوارد الالزمة للمشروع؛

 حتديد االحتياجات املالية؛
 االستعمال األمثل للموارد املتاحة؛

 إنشاء الشراكات؛
مصدر املوارد الوطين والدويل تغطية 

 إذا تطلب ذلك حسب نوع املشروع.
 :البرامج وتقييم رصد
 مراقبة هبدف نشاطات قائمة وضع

 .وحتليلها االستدامة

 :البرنامج وتقارير وثائق
 تقارير كل ملفات يف احلفظ توثيق،

 .الربنامج
 

 خطة إدارة استدامة
 PSMالمشروع 

 :التغيرات مع البرامج تكييف
 يف للتغريات لالستجابة برامج تطوير

 والبيئة؛ التمويل
 تنادي اليت احلركات يف املشاركة
 التغيريات إحداث على وتشجع
  االستدامة؛ على تركز اليت خاصة
 التمويل؛ فرص ملراقبة مرصد وضع
 لتحقيق اجلديد الطرق يف النظر

 .التحسني

 :الدعم نظم 
 من كل تطوير حنو املستمر السعي

 املعلومات احملاسبة، املالية، اإلدارة،
 واألفراد؛

 .اجملتمع من أخرى دعم نظم تطوير

 :اإلداري الهيكل
 للمشروع؛ التخصصات متعدد فريق توظيف
 اخلربة؛ ذوي املهنيني على التأكيد
  ؛*تكنوقراطي فريق بناء حماولة
 املسؤوليات؛ األدوار حتديد
 .ومندوبيها السلطة من كل تعيني لزم وأين مىت حتديد

 
 

  ,Project Sustainability: A Comprehensive Guide to Sustaining Projects, John N.Morfaw, MBAالمصدر:
, iUniverse, Bloomington, 2011, p p 24, 25.Systems and Organizations in a Competitive Marketplace 

 

على أهنا عملية تطوير اسرتاتيجيات حمددة وخطة عمل  خطة إدارة استدامة المشروعميكن تلخيص 
لضمان استدامة املشروع على املدى الطويل، باألخذ بعني االعتبار الرتكيز على املوارد والكفاءات املالية، 

                                                           
1 - John N.Morfaw, MBA, op-cite,  p 22. 

اسلطة وحكما، وباعتبارها شكال من  κράτοςا وكراُتس وتقين فينا τέχνη( كلمة اصلها يوناين من كلمتني يما ِتكين التقنقراطية)أو  التكنوقراطية -*
تتشكل من الطبقة العلمية الفنية  الحكومة التكنوقراطيةوبناء على ذلك فإن  حكومة الكفاءآتويقال  حكومة التقنية، تعين حرفيا احلكومةأشكال 

 عن المرجع:غري حزبية فهي ال هتتم كثريا بالفكر احلزيب واحلوار السياسي. املثقفة، وهي حكومة متخصصة يف االقتصاد والصناعة والتجارة، غالبا تكون 
 .73:77، على الساعة: 71/17/7179، تاريخ اإلطالع: https://ar.wikipedia.org، عن املوقع: التكنوقراطيةاملوسوعة احلرة،  -ويكيبيديا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
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ن  ميكو السياسية، اإلدارية، التنظيمية، التعليمية، الثقافية، االجتماعية واالقتصادية الالزمة لتحقيق هذا املشروع. 
، ممكن حتقيقه Measurable، قابل للقياس Specific)حمدد   The S.M.A.R.Tكذلك استخدام تقنية

Attainableواقعي ،Realistic   ومناسبTimely لإلجابة على بعض التساؤالت األساسية يف تصميم املشروع )
  1لتسهيل تقييم األهداف والغايات من قيام املشروع وميكن حصر هذه األسئلة يف:

 من الذي يفعل ماذا؟             من؟
 ما املهام املراد حتقيقها؟            ماذا؟

 ما السبب أو الغرض من فعل ذلك؟           لماذا؟
 ؛حتديد اإلطار الزمين للنشاط            متى؟

 ؛حتديد املتطلبات والقيود     بأي طريقة؟
 ؛حتديد املوقع            أين؟

 قضايا السوق، النقل واالتصاالت.           كيف؟
 

 دراسة جدوى المشاريع المقاوالتية: -3-3
تعترب دراسة جدوى املشاريع من املواضيع اهلامة واليت القت اهتمام واسع لتصبح يف إحدى األدوات 

األنشطة الرئيسية للتخطيط االسرتاتيجي، بل والسياسة الفعالة إلدارة املشروعات واستمرارها ومنوها على خمتلف 
االقتصادية واالستثمارية واملستوى النظري والتطبيقي سواء كان ذلك يف الدول املتقدمة أو النامية. حيث هتدف 
دراسة اجلدوى إىل حماولة التنبؤ باملستقبل بنظرة اسرتاتيجية والوصول إىل قرار استثماري عقالين على مدى عمر 

 طرة.املشروع االفرتاضي وبأقل درجة ممكنة من املخا
 ماهية دراسات الجدوى االقتصادية:  -3-3-1

تتمثل دراسات اجلدوى يف جمموع الدراسات اليت تسعى إىل حتديد مدى صالحية مشروع مقاواليت ما أو 
جمموعة من املشاريع املقاوالتية من عدة جوانب، سوقية، فنية، مالية، متويلية، اقتصادية واجتماعية، متهيدا الختيار 

ت اليت حتقق أعلى منفعة صافية ممكنة، باإلضافة إىل عدد آخر من األهداف. هكذا، فإن دراسات تلك املشروعا
املشروعات املقاوالتية املقرتحة متهيدا إىل  أو جمموعقاواليت املشروع املاجلدوى تسعى إىل حتديد مدى صالحية 

 اختاذ قرار بشأن قبول أو رفض االستثمار فيها.
تعرف دراسات اجلدوى االقتصادية بأهنا أسلوب علمي لتقدير احتماالت  تعريف دراسة الجدوى: -أ

جناح أو فشل مشروع معني أو فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي وذلك يف ضوء قدرة املشروع أو الفكرة على 
اطر بالتايل فإن دراسات اجلدوى تعد أداة علمية جتنب املقاول صاحب فكرة مشروع املخ. حتقيق أهداف معينة

متثل وعليه ، كما تسبق عملية التشغيل اجلاري. للمبادرةوحتمل اخلسائر، حيث تسبق الدراسة اختاذ أي قرار 
                                                           

1 - John N.Morfaw, MBA, op-cite,  p 23. 
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دراسات اجلدوى االقتصادية طريقا أو جسرا البد من عبوره بشكل صحيح حىت ميكن اختاذ قرار االستثماري 
إجابات حمددة عن عدة نواح تتعلق باملشروع املناسب الذي حيقق األهداف املنشودة، باإلضافة إىل التوصل إىل 

 1املتوقع إقامته أيمها: 
 وجود سوق كافية الستيعاب إنتاج املشروع املقرتح طوال سنوات عمره االقتصادي؛ -
إمكانية تنفيذ املشروع من الناحية الفنية أي توافر عناصر اإلنتاج األساسية الالزمة وتشغيل املشروع  -

 طوال عمره االقتصادي؛
 توافر املوارد املالية الالزمة لتمويل املشروع طوال عمره االقتصادي؛ -
رحبية املشروع من وجهة النظر اخلاصة )صاحب املشروع( عند استخدام األسعار السوقية يف التقومي  -

 بغض النظر عن أي اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أخرى؛
م األسعار االقتصادية اليت تعكس التكلفة رحبية املشروع من وجهة النظر االقتصادية عند استخدا -

 احلقيقية واملنفعة احلقيقية بدال من األسعار السوقية اليت ال تعكسها؛
رحبية املشروع من وجهة النظر االجتماعية أي إذا أخذت الوفرات أو النقائص اخلارجية للمشروع واليت  -

 تتعلق بباقي أفراد اجملتمع.

تعترب دراسات اجلدوى االقتصادية عمال يتطلب جهود متخصصني اقتصاديني لدراسة اجلوانب التسويقية، 
املالية واالقتصادية إىل جانب متخصصني فنيني يف نوعية اإلنتاج لدراسة اآلالت واملعدات املطلوبة واملواد اخلام 

شكل االستثمار النهائي وتعبئته، تغليفه وجتهيزه املستخدمة ومصادرها، وكميات وأنواع الطاقة املطلوبة مث حتديد 
صغرية ومتوسطة احلجم اليت يقبل عليها الشاب املقاول وتشجعها الدول الللتسويق. أما فيما يتعلق باملشاريع 

أليميتها، فإن األمر يتطلب مشاركة هذا املقاول يف إعداد الدراسة منذ البداية، ولذلك وجب عليه أن يلم بأسلوب 
دراسة اجلدوى وأهم ما تتضمنه من نقاط. ومشاركة املقاول يف إعداد الدراسة يعطيه الفرصة لإلملام بكل إعداد 

جوانب املشروع، ومناقشة األمور التسويقية واملالية، كما تفيد املشاركة أيضا عند البدء يف التنفيذ، وعند مناقشة 
 اجلهات املمولة أو ماحنة القرض. 

ى أن الفكرة مقبولة أو واعدة و إذا أظهرت دراسة اجلد: األعمالدوى وخطة الفرق بين دراسة الج -ب
 يتم يف .بالنجاح، فإن اخلطوة التالية هي إعداد خطة تتضمن تفصيال دقيقا لكل قسم من أقسام دراسة اجلدوى

ريوهات إعداد تصور تفصيلي ملصادر التمويل املختلفة وسينا ،قسم دراسة اجلدوى التمويلية على سبيل املثال
، وخطة العمل تعطي فرصة الكتشاف أية نقاط ضعف وأي أمور غري ةقادمسنوات خمتلفة لعامني أو ثالثة 

الثاين و األول أهنا تعد حتليال وبيانا لكيفية تنفيذ املشروع،  ؛ختدم اخلطة هدفنيوعليه واضحة يف الربنامج الزمين. 
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مبثابة اخارطة طريقا لكيفية بدء العمل وتطوره مبرور  أهنا وثيقة مكتوبة للحصول على قروض، وخطة العمل تعد
يف حالة اكتشاف أن املشروع غري جمد، يتم عمل جهود ملعاجلة و . الوقت، وهي مبثابة مسودة لتنفيذ املشروع

تتكون وثيقة دراسة اجلدوى من ثالث  وعليه .او أن الفكرة يتم التخلي عنها كليالقصور والبحث عن بدائل أ
 1ليل السوق أو دراسة السوق، الدراسة الفنية أو التنظيمية مث الدراسة التمويلية. أقسام هي حت

 أهمية دراسة الجدوى وأهدافها:  -3-3-2
مما ال شك فيه أن القارئ املتعمق لدراسة جدوى املشروعات، املعايري واملقاييس احملددة لذلك والقرار 

ى من املرحلة التمهيدية إىل و تنفيذه واملراحل اليت متر هبا دراسة اجلداملتخذ بشأن تنفيذ املشروع أو االمتناع عن 
توقف تال و التفصيلية، أن يالحظ أن هناك عالقة وطيدة بني دراسة اجلدوى والتنمية االقتصادية املتحققة. 

ل وعلى كيفية معدالت التنمية االقتصادية املتحققة يف بلد ما فقط على حجم ونوعية املوارد االقتصادية املتاحة ب
 ختصيص جزء من هذه املوارد مبا يتمشى مع مبادئ الكفاية والكفاءة االقتصادية.

تتمثل أيمية دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع املقاوالتية يف  أهمية دراسات الجدوى االقتصادية: -أ
 2عدة جماالت أيمها:

 هبا متخذ القرار االقتصادي عند تعترب دراسات اجلدوى االقتصادية من أهم األدوات اليت يستعني -
 على املستوى القومي؛ وأالتعامل مع املشكلة االقتصادية سواء كان ذلك على مستوى املشروع اخلاص 

املساعدة يف الوصول إىل أفضل ختصيص ممكن للموارد االقتصادية اليت تتصف بالندرة النسبية، وهلذا  -
النامية حيث املوارد حمدودة مما يتطلب حتديد أولويات دراسات اجلدوى هلا أيمية قصوى يف الدول 
 للمشاريع املختلفة اليت تفيد االقتصاد القومي؛

حتدد دراسات اجلدوى االقتصادية العوائد املتوقعة مقارنة بالتكاليف املتوقعة من االستثمار طوال العمر  -
 االفرتاضي للمشروع؛

ئتمان على دراسات اجلدوى املقدمة هلا، وكذلك يتوقف قرار مؤسسات التمويل فيما يتعلق مبنح اال -
تعتمد مؤسسات التمويل الدولية على دراسات اجلدوى االقتصادية عند منح مساعدات إلقامة 

 مشاريع التنمية اإلقليمية يف الدول النامية؛
اذ تعرض دراسة اجلدوى االقتصادية بيانات كاملة عن املشروع وحتليلها بصورة تساعد املبادر على اخت -

 القرار االستثماري املناسب؛
 توضح دراسة اجلدوى االقتصادية الطريقة املثلى للتشغيل يف ضوء االستثمارات والسوق؛ -
تضع دراسة اجلدوى االقتصادية خطة أو برناجما لتنفيذ املشروع وحتديد أسلوب إدارته وحتقيق التفاعل  -

 بني عناصر التشغيل، التمويل والتسويق؛
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ى االستثمارات املطلوبة للمشروع، كذلك العائد االستثماري الذي ميكن أن حيققه توضح دراسة اجلدو  -
 يف ظل فرص مدروسة وحمدودة ودرجة املخاطرة يف االستثمار؛

تساعد دراسات اجلدوى االقتصادية على الوصول إىل قرار االستثمار أو عدمه، حيث يتطلب األمر   -
 للتعامل معها وحتليلها؛ كما من املعلومات والبيانات، وأسلوبا علميا 

التفكري يف طرق وبدائل خمتلفة، مقارنة املشروعات وتبين البديل األمثل من حيث طاقة اإلنتاج،  -
 الوسائل التقنية ونوعية العمالة إىل غري ذلك من البدائل اليت يتم مقارنتها؛

 رتد فيها رأس املال املستثمر؛سمتكن الدراسة املالية من معرفة العوائد املتوقعة والفرتة اليت ميكن أن يُ  -
تساعد الدراسة على وضع خطط وبرامج خاصة مبراحل اإلعداد، التنفيذ واملتابعة، كذلك إعداد برامج  -

 توفري املعدات، اآلالت، املباين، العمالة، التدريب وختطيط اإلنتاج؛
 لضمان قيام وجناح املشروع؛تساعد املبادر يف معرفة احتياجات املشروع من املوارد املالية وتوقيتها  -
البد أن تكون الدراسة على قدر كبري من الدقة يف معاجلة املعلومات والبيانات إعدادا وحتليال، ليتم  -

 االعتماد عليها يف فرص جناح املشروع؛
تعتمد الدراسة معطيات يتم الوصول إليها عرب إجراء اختبارات ملعرفة مدى تأثر املشروع يف حالة أي  -

 د تطرأ على االفرتاضات أو املتغريات، وتأثري ذلك على األرباح؛تقلبات ق
تساعد دراسات اجلدوى على التعرف على املتغريات االقتصادية، السياسية والقانونية املتوقع حدوثها  -

خالل العمر االفرتاضي للمشروع، وبيان مدى تأثريها على الرحبية مستقبال، واختبار درجة احلساسية 
 قعة للتغريات احملتملة اخلاصة بالتكاليف أو االيرادات؛للعوائد املتو 

جتعل دراسات اجلدوى عملية اختاذ القرارات االستثمارية عملية متكاملة األبعاد، وتأخذ يف اعتبارها   -
كافة العوامل اليت ميكن أن تؤثر على أداء املشروع، وهو ما جيعل حساب املخاطر املتوقعة عملية دقيقة 

 ة من عدم التأكد. وبأقل درجة ممكن

انطالقا من أيمية دراسة جدوى املشاريع ومدى العالقة بين دراسة جدوى المشروعات والتنمية:  -ب
ارتباطها بتحقيق معدالت عالية من التنمية االقتصادية، فاهلدف النهائي من دراسة اجلدوى، سواء من وجهة نظر 

ة االقتصادية للوصول إىل االستخدام األمثل واألفضل للموارد الرحبية التجارية أو القومية، يكمن يف حتقيق الكفاء
وميكن توضيح ذلك من خالل تبيان أيمية  ومن مث الوصول إىل قرارات استثمارية عقالنية موضوعية على املستويني.

 1هذه الدراسة واليت من أيمها:
التنمية االقتصادية مبا يساعد حتديد األفضلية النسبية اليت تتمتع هبا الفرص االستثمارية من وجهة نظر  -

 على تقرير السياسات واحلوافز املالئمة الداعمة للقطاع اخلاص على تنفيذ هذه الفرص؛
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أن تنفيذ بعض الفرص دون القيام بدراسة اجلدوى اقتصاديا يؤدي إىل إهالك وضياع بعض املوارد  -
مة أو خاصة بدون القيام فقبول تنفيذ فرص استثمارية جديدة سواء كانت ملكية عا .االقتصادية

يؤدي يف النهاية إىل  ،سوء استخدام بعض املوارد االقتصادية بدون مربر ،بدراسات مستفيضة للجدوى
والتضحية ببعض الفرص االستثمارية  ،ظهور العديد من نقاط االختناق يف النشاط االقتصادي

عكس ما هو  ،حة لكانت النتائجواليت لو مت استغالهلا واستخدامها بعد دراسة كافية وناج ،األخرى
 حاصل، أكثر كفاءة وفاعلية وأقل كلفة من وجهة النظر القومية؛

تفادي التعارض مع دراسة اجلدوى القومية، فالقرار االستثماري الناجح والفعال من وجهة نظر فردية  -
رحبية قومية. هتدف إىل حتقيق رحبية جتارية رمبا ال يكون كذلك من وجهة نظر قومية هتدف إىل حتقيق 

فاحتماالت ظهور مثل هذا التعارض، الذي قد حيدث يف عملية التقييم، أقل بكثري إذا قام صناع 
القرار االقتصادي بدراسة كافية واكتشاف التعارض، حتليل أسبابه وتقليل الفجوة وذلك باللجوء إىل 

نظر قومية وكذلك من أدوات اقتصادية تصنع من القرار االستثماري قرار مناسب وهادف من وجهة 
 وجهة نظر خاصة؛

تعترب دراسة اجلدوى وسيلة عملية تساعد على اختاذ القرار املناسب بشأن االستثمار يف مشروع معني  -
 وبقدر يتناسب مع القدرات املالية ويف ظل مستوى أقل من املخاطرة؛

الدعم املايل املناسب تعترب دراسة اجلدوى وسيلة إلقناع مصادر وهيئات التمويل املختلفة بتقدمي  -
وبالشروط املناسبة، هذا أن معظم البنوك ومراكز التمويل ترفض تقدمي أي نوع من املساعدات املالية 

 للمشروعات دون تقدمي دراسات للجدوى ملشاريعهم؛
تعترب دراسة اجلدوى وسيلة علمية عملية لتقييم املشروعات املقرتحة موضوع الدراسة وذلك وفق معايري  -

 دية مالية قائمة على قرارات عقالنية رشيدة؛اقتصا
أن دراسة اجلدوى وسيلة عملية تساعد اجلهة متخذة القرار االستثماري على املفاضلة بني فرص  -

 االستثمار املتاحة وما يضمن تعظيم هدف املستثمر؛
أن دراسة جدوى املشروعات هي وسيلة علمية عملية تساعد اجلهة متخذة القرار على تعديل  -

 صويب خطط اإلنتاج والتشغيل وذلك حسب التغريات والظروف احمليطة.وت

 1تسعى دراسات اجلدوى إىل حتقيق عدة أهداف أيمها:أهداف دراسات الجدوى:  -جـ
اختيار املشروعات اليت حتقق للمجتمع أعلى منفعة صافية، األمر الذي يؤدي إىل حتقيق التخصيص  -

 األمثل للموارد االستثمارية النادرة؛ 
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إتاحة الفرصة الختيار املشروعات اليت تعمل على زيادة العدالة يف توزيع الدخل من خالل إدخال  -
 بعض االعتبارات االجتماعية عند تقييم املشاريع؛

اختيار املشاريع اليت تساعد على حل املشاكل االقتصادية مثل البطالة، التضخم، ندرة العمالة املاهرة  -
 الل أخذ هذه املشاكل يف االعتبار عند التقييم؛وندرة العملة األجنبية من خ

احلصول على ترخيص بإقامة املشروع من اجلهات احلكومية املختصة، فصاحب املشروع يتعني عليه أن  -
يتقدم بدراسة جدوى إىل اجلهات احلكومية املختصة واليت تقوم بدورها بعمل تعديالت على هذه 

 االجتماعية للمشروع؛الدراسة لتخترب الرحبية القومية أو 
 تقدم الدراسة للبنوك كمستند يثبت رحبية املشروع وجدارته االئتمانية مما جيلها تقبل متويله.  -

 مراحل ومحاور دراسات الجدوى االقتصادية: -3-3-3
إن بداية أي مشروع فكرة يقتنع هبا املبادر، ويتطلب تأكيد هذا االقتناع دراسة علمية أولية مث تفصيلية، 

 .ما يطلق عليه دراسة اجلدوى االقتصادية للمشروع، وهتدف أساسا إىل تأكيد جناح أو فشل فكرة املشروع وهو
اخلطوة األوىل للمبادر هي البحث عن فكرة جديدة ملشروع أو جمموعة مشاريع، ويقوم بعد ذلك بتقييم جدواها ف

 متهيدا الختاذ قرار بشأن املبادرة فيها.
تعد دراسات ما قبل دراسة اجلدوى نوعا من الدراسات الدراسة التمهيدية لجدوى المشروع:  -أ

التمهيدية واليت تؤدي إىل جمموعة قرارات جزئية للوصول إىل قرار رئيسي حول دخول املشروع املقرتح إىل مرحلة 
صة تستحق الدراسة، وماهي هتدف إىل حتديد ما إذا كان هناك فر  .دراسة اجلدوى أو الوقوف عند هذا احلد

 .الدراسات اليت جيب أن تتم على هذه الفرصة للتأكد من إمكانية تنفيذها
إن حتديد اهلدف املرغوب فيه، ميثل نقطة البداية يف تسلسل التعرف على فكرة المشروع وصياغتها:  -

ضمان إىل حد ما التضحية باملوارد إيضاح فكرة املشروع تقنيا، ماليا واقتصاديا، املشروع، وهتدف هذه املرحلة إىل 
يف هذه املرحلة، يتم البحث عن املشروعات املقاوالتية اليت املختلفة والسماح بتلبية احلاجيات الضرورية للمشروع. 

تستحق املزيد من الدراسة والتحليل، وجيب أن يبذل فيها اجلهد الكايف للتحقق من أن كل البدائل املرحبة قد مت 
ميكن حصر املصادر اليت ميكن اعتمادها للتعرف على فكرة مشروع يف و  1للدراسة والتحليل. حصرها وتقدميها

 2اآليت ذكره:
 وجود اختناقات أو عدم توازن بني العرض والطلب على إحدى السلع واخلدمات االستهالكية؛ -
 تفاوت احتياجات، رغبات ودخول املستهلكني؛  -
 أو اخلدمات اإلنتاجية؛وجود اختناقات يف توازن اجلهاز اإلنتاجي  -
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 مسوحات املوارد أو املناطق؛ -
 إحالل الواردات وحتليل الصادرات واألسواق اخلارجية؛ -
 دراسة وحتليل مشاكل التنمية؛ -
 حماكاة أو تطوير إنتاج يتم يف دولة أخرى؛  -
 دراسة حتليلية للصناعات الرئيسية القائمة؛ -
 االخرتاعات ونتائج البحث العلمي.  -

يلي التعرف على فكرة املشروع من املصادر السابقة، تقدمي هذه الفكرة بالشكل الذي يدفع املستثمرين 
لالهتمام هبا، مبعىن صياغة الفكرة ووضعها ضمن جمموعة من املؤشرات والبيانات العامة الالزمة والكافية جلذب 

رة على أهنا فرصة استثمارية إال بعد التعرف على ال ميكن النظر إىل الفكفاملستثمرين إليها ودفعهم للتفكري فيها. 
هلذا الغرض جيب أن متر على اختبارات، كمدى مالئمة الفكرة ألولويات التنمية  .صالحية هذه الفكرة للتنفيذ

اليت تتضمن سياساهتا حتديد أنشطة اقتصادية واجتماعية هلا األولوية يف جمال التنفيذ، دراسة العناصر احلاكمة يف 
الفكرة اليت تضم توافر املواد اخلام الرئيسية، السوق املتوقعة، الطلب على السلعة، املعرفة الفنية وأخريا اإلنتاج  تنفيذ

 أو االسترياد. 
ال يعين بالضرورة اعتبارها فرصة  ،من هنا فإن وجود فكرة استثمارية معينة والتعرف على صالحيتها

يتم ذلك باالعتماد على بيانات املشروعات املماثلة حمليا و  .تصاديةاستثمارية ما مل تدرس آثارها املالية واالق
وأحيانا يف الدول األخرى، مع إخضاعها لنوع من حتليل احلساسية لتعكس املزايا النسبية اليت ميكن أن يتمتع هبا 

  1و النقل.املستثمر دون غريه، وكذلك التكاليف اإلضافية املمكن أن يتحملها من حيث تكلفة املواد، العمل أ
تتطلب دراسات اجلدوى التفصيلية جهدا كبريا، وقتا طويال نسبيا  دراسة الجدوى المبدئية للمشروع: -

وتكاليف طائلة، لذلك يتعني إجراء دراسات متهيدية بسيطة للمشروعات اليت يتم اقرتاحها يف مرحلة التعرف قبل 
التمهيدية إىل التأكد من عدم وجود عوائق جوهرية هتدف الدراسات هذا و إجراء دراسات جدوى تفصيلية هلا. 

حتاول الدراسات وهبذا . أمام املشروع املقرتح، كذلك التأكد من أنه يستحق إجراء دراسات جدوى تفصيلية
 2التمهيدية اإلجابة على عدد من األسئلة بصورة مبسطة ودون الدخول يف تفاصيل كثرية ومن أهم هذه األسئلة:

 وقوانني الدولة بإقامة املشروع؟هل تسمح تشريعات  -
 هل هناك حاجة ملنتوج هذا املشروع؟  -
 هل تكفي املوارد املالية لتغطية تكاليف اإلنشاء والتشغيل ملدة دورة إنتاجية على األقل؟ -
 هل تتوافر عناصر اإلنتاج األساسية الالزمة إلقامة املشروع وتشغيله؟ -
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 املقرتح مربح؟هل هناك مؤشرات مبدئية على أن املشروع  -
 ما هي أهم املشاكل اليت ميكن أن تواجه إقامة املشروع؟ وما هي احللول املقرتحة هلا؟  -

باالعتماد على النتائج اإلجيابية للدراسة املبدئية واليت حتدد إمكانية جناح املشروع، يتم إعداد الدراسات 
مه اجلهة االستشارية املكلفة بإعداد الدراسة إىل التفصيلية، وتعترب دراسة اجلدوى االستطالعية تقريرا مبدئيا تقد

( تلخيصا لكل مراحل وحمتويات الدراسة التمهيدية 77ميثل الشكل رقم )و املسايمني أصحاب املشروع املقرتح. 
للمشروعات املقاوالتية املذكورة آنفا، ابتداء من ظهور املشروع كفكرة حىت إجناز التقرير النهائي للدراسة املبدئية 

 مشروع، قبل الشروع يف الدراسة التفصيلية. لل
 

 (: خطوات الدراسة التمهيدية لجدوى المشروعات12شكل رقم )ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

، مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 7، ط دراسات الجدوى وتقييم المشروعات مع تمارين محلولةعبد القادر مسعود بابا،  المصدر:
 .91، ص 7179

 

واليت تعترب امتدادا لألفكار االستثمارية اليت  دراسة الجدوى التفصيلية للمشروعات المقاوالتية: -ب
ميكن تعريفها . اجتازت دراسة اجلدوى املبدئية، ولكنها أكثر تفصيال وأعمق حتليال من دراسة اجلدوى التمهيدية

 إمكانية القيام بدراسة الجدوى التفصيلية للمشروعات مرحلة تعريف وتحديد المشروعات

الحصول على أفكار المشروعات من المصادر 
 اآلتية:

 إحالل الواردات؛-
 الطبيعية واخلامات؛املواد -
 موارد اليد العاملة املاهرة؛-
 التكنولوجيات اجلديدة؛-
 تلبية حاجيات األفراد؛-
 التكامل اإلقليمي للمشروعات؛-
 حتليل املدخالت واملخرجات؛-
 مصادر أخرى.-

إعداد تقرير النهائي لدراسة الجدوى المبدئية 
 للمشروعات:

 
 وصف املنتوج؛-
 واملستقبلية؛وصف السوق احلالية -
 البدائل التكنولوجية؛-
 توافر عوامل اإلنتاج؛-
 تقدير التكاليف واألرباح؛-
 دراسة موقع املشروع؛-
 دراسة تأثري وتأثر املشروع.-

 عناصر تقييم أفكار المشروعات المرشحة:
 السوق احلالية؛-
 احتماالت منو السوق؛-
 التكاليف؛-
 املخاطر.-

 تصفية وغربلة األفكار االستثمارية؛-
 استبعاد املشروعات الفاشلة.-

ترتيب أفكار املشروعات الناجتة عن عملية التصفية -
 وفقا ألولويات فرص النجاح.
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يف موقع خمتار باستخدام تقنية أو تقنيات ترتبط باملواد  على أهنا تلك اليت حتدد الطاقة اإلنتاجية للمشروع
  1واملدخالت احملددة، بتكاليف استثمارية وإنتاجية حمددتني وبربح للمبيعات يدر عائدا حمددا على االستثمار.

تبدأ دراسات اجلدوى التفصيلية إذا كانت نتائج دراسات اجلدوى املبدئية مشجعة، مبعىن أن هناك جدوى 
ة مشروع أو جمموعة مشاريع، ويقصد هبا دراسة املشروع من النواحي التسويقية، الفنية، املالية، االقتصادية من إقام

على أساس نتائج هذه الدراسة يتم اختاذ قرار بتنفيذ املشروع، وتغطي دراسة اجلدوى التفصيلية و . والقانونية
 النواحي اآلتية: 

إىل التعرف على اجلوانب املختلفة لسوق السلعة اليت يتجه هتدف الدراسة دراسة الجدوى التسويقية:  -
املشروع حنو إنتاجها لتقدير حجم املبيعات الذي ميكن أن حيققه حاليا ومستقبال، كذلك رسم السياسة التسويقية 

ع املناسبة. ليس املقصود بالدراسة التسويقية هو تقدير الطلب )حجم املبيعات( فقط، بل متتد لتشمل حتديد مواق
  2األسواق، اختيار منافذ السوق، سياسات التسعري إىل غري ذلك.

متثل احملور األساسي ألي دراسة جدوى، خاصة بالنسبة للمشروعات الصغرية  دراسة الجدوى الفنية: -
ة، واملتوسطة احلجم، باعتبارها نقطة البداية لتقديرات التكاليف الرأمسالية، املصروفات، اإلنتاج، العمالة، اإلدار 

اختيار املوقع املالئم للمشروع، اختيار الطريقة املالئمة لإلنتاج، حتديد متطلبات املشروع من العناصر األساسية 
ومدى توافرها، تقدير العمر االقتصادي للمشروع، وصفه وتقدير تكاليفه، برنامج التنفيذ وتأثريات املشروع على 

فنية، أي وجود املقومات األساسية لنجاحه من الناحيتني التقنية هتدف الدراسة إىل إثبات جدواه الوعليه البيئة. 
  3واهلندسية، وأن التكنولوجيا املختارة للمشروع هي األنسب واألمثل فنيا واقتصاديا لتحقيق أهداف املشروع.

روع هتدف إىل التأكد من مدى توافر املوارد املالية الالزمة إلقامة وتشغيل املشدراسة الجدوى المالية:  -
تقوم الدراسة املالية بإعداد فيف األوقات املناسبة بتكلفة معقولة، وحتديد مدى قدرة املشروع على الوفاء بالتزاماته. 

التقديرات عن إيرادات املشروع من ناحية، والتكاليف االستثمارية وتكاليف التشغيل من ناحية أخرى على مدى 
على اسرتداد  -من خالل صايف التدفق النقدي -قدرة املشروع تسعى للتأكد منحيث . العمر اإلنتاجي للمشروع

تكلفة االستثمارات اليت سيتحملها املبادر وخالل فرتة اسرتداد مقبولة، وقدرة املشروع على حتقيق معدل عائد 
   4مناسب، والتوازن بني االحتياجات املالية الالزمة ومصادر احلصول عليها.

ز على تقييم رحبية املشروع من وجهة النظر اخلاصة باعتبار أن اهلدف ترك دراسة الربحية التجارية: -
األساسي لصاحب املشروع هو تعظيم الربح، ولذلك فهي تستخدم األسعار السوقية عند تقييمها للمنافع 

 5والتكاليف املتولدة، وتتناول الدراسة اآليت:
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يف التقييم نسبة صايف العائد من  حتليل الدخل هبدف تقييم أداء املشروع يف سنة عادية، ويستخدم -
يتم مقارنة هذه املعدالت مبعدالت مشروعات . تكاليف االستثمار، اإليراد الكلي ورأس املال اململوك

أخرى مناظرة أو مبعدالت العائد من مصادر مالية أخرى، وذلك ملعرفة مدى رحبية املشروع للبدائل 
 األخرى؛

وقف السيولة للمشروع، وحتديد مدى قدرته على الوفاء حتليل التدفقات النقدية هبدف حتديد م -
 بالتزاماته النقدية يف مواعيدها؛

حتليل االستثمار هبدف تقييم رحبية املشروع يف مجيع سنوات عمره االقتصادي، ويعترب أكثر التحليالت  -
 مشوال، وعلى أساسه يتخذ قرار قبول أو رفض املشروع. 

إىل حتليل الكفاءة اإلنتاجية للمشروع بعيدا عن أي تدخالت هتدف  دراسة الجدوى االقتصادية: -
خارجية قد حتد من قدرته على رفع مستوى رحبيته إىل املستوى احملتمل، أو قد تعينه على االستمرار رغم اخنفاض 

من  لتحقيق هذا اهلدف يتعني استخدام ما يسمى باألسعار االقتصادية يف تقومي رحبية املشروع بدال. مستوى أدائه
  1األسعار السوقية اليت تستخدمها دراسة اجلدوى املالية.

هناك جمموعة معايري تستخدم يف قياس الرحبية أو العائد املايل للمشروع، أيمها  2تقييم المشروعات: -جـ
نقطة طريقة املعدل البسيط للعائد، اسرتداد فرتة رأس املال، صايف القيمة احلالية، معدل العائد الداخلي للمشروع و 

ميكن استخدام عدة طرق للتقييم عند دراسة جدوى املشاريع، وتعترب دراسة حتليل الرحبية التجارية كما التعادل.  
اخلطوة األساسية واهلامة يف تقييم املشروعات حيث يتقرر على ضوء نتائجها البدء باختاذ اخلطوات األساسية 

أن حتتوي دراسة اجلدوى على كل البيانات الفنية واالقتصادية الالزمة  وعليه يستوجبلتنفيذ املشروع من عدمه. 
 للتقييم الشامل للمشروع اقتصاديا واجتماعيا.

ينبغي أن تكون دراسة اجلدوى كاملة ووافية، فتشتمل على مجيع ما يلزم من بيانات حبيث ال جيد القائمون 
ينبغي أن يكون اهلدف من هذه الدراسة ف .يف التحليلبالتقييم أي جمال للشكوى من قصور يف البيانات أو خلل 

جتميع كافة احلقائق واملعلومات الفنية واالقتصادية الالزمة لتقييم املشروع وعرضها يف صورهتا احلقيقية الكاملة. 
ت تأكيدا لذلك فإن جدوى املشروع تتبني من احتساب رحبيته التجارية والقومية، ذلك من خالل املعايري واملعلوما

مقابل ذلك فالتقييم االقتصادي الشامل  .ولة عن اختاذ القرارات االستثماريةؤ اليت تستخدمها عادة األجهزة املس
هو عمل حاسم وهام يعتمد على تقرير اجلدوى للمشروع املقاواليت ويسبق تنفيذه، وهو عملية منظمة لرتكيز 

خلاصة ببيئته االقتصادية يف مقياس واحد أو مقاييس قليلة املعلومات الفنية واملالية اخلاصة باملشروع مع البيانات ا
 يتم مبقتضاها التوصية باختيار املشروع، تعديله أو رفضه.
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معقدة، هو و ما جيعل من تقييم املشروعات أمرا ال غىن عنه، حىت ولو كان يف بعض األحيان مهمة دقيقة 
روع ما يصبح ممكنا فقط إذا كان ذلك املشروع وجود فرص اقتصادية بديلة الستخدام املوارد، وأن اختيار مش

متفوقا يف نواحي معينة عن املشروعات األخرى املنافسة، وهذا التفوق ميكن أن يعتمد على الرحبية القومية، أي 
 التأثري الصايف للمشروع على االقتصاد القومي ككل. 

هنا يتم حتضري و مرحلة تنفيذه.  بعد أن تثبت الدراسات جدوى إقامة املشروع تبدأ 1تنفيذ المشروع: -د
تم مفاوضة فت. أوراق املناقصة للمشروع من قبل استشاري إذا مت تعيينه، وإال فإنه يتم ذلك عن طريق املقاول ذاته

الشركات املوردة لآلالت واملعدات، وكذا الشركات اليت تقوم بأعمال اإلنشاءات إىل أن يستقر األمر على أنسب 
يتم البدء بأعمال اإلنشاءات  وعليه. نفيذ املشروع حسب املواصفات الفنية السابق إعدادهاالشركات اليت تقوم بت

الذي يتم فيه التعاقد على شراء اآلالت  هنفساملدنية من إقامة صاالت اإلنتاج، املخازن ومباين اإلدارة يف الوقت 
 شاءات املدنية.واملعدات على أن يتم تنسيق وصول اآلالت واملعدات مع انتهاء أعمال اإلن

يف الكثري من األحيان تتضمن عقود اآلالت واملعدات على بند لتدريب العاملني على استخدام اآلالت 
فرتة التدريب غالبا ما تنقسم إىل قسمني، قسم منها هذا وإن . واملعدات لضمان التشغيل والصيانة بكفاءة واقتدار

واآلخر يف موقع املصنع املقرتح. كذلك ال بد من التعاقد على شراء يف مصانع الشركة املوردة لآلالت واملعدات، 
املواد األولية الالزمة لإلنتاج على أن يتم تنسيق وصول هذه املواد قبل فرتة كافية من تشغيل املصنع، وأن تكون 

أن تتم حسب املواصفات املوضوعة من قبل االستشاري بالتنسيق مع الشركات املوردة لآلالت واملعدات، على 
جتربة عينة من هذه املواد اخلام مبصانع الشركة املوردة لآلالت واملعدات، وذلك للحصول على موافقة الشركة املوردة 
على مواصفات املواد اخلام قبل التعاقد النهائي على توريد هذه املواد لتاليف أية صعوبات قد تنشأ من تشغيل املواد 

 اخلام.
رب التشغيل حيث يتم التأكد بأن اآلالت واملعدات قد حققت الطاقة اإلنتاجية تأيت بعد ما تقدم، فرتة جتا

واليت غالبا ما يعرب عنها بوحدة إنتاج خالل الوردية الواحدة أو وحدة  ،املوضوعة يف مواصفات اآلالت واملعدات
 ع. إنتاج خالل ساعة عمل، وبعد فرتة جتارب التشغيل بنجاح تأيت فرتة التشغيل العادي للمشرو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .31صالح الدين حسن السيسي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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 خالصة الفصل:  
 

لها يتحو لميكن استغالهلا من قبل املقاول  اوممارسة األعمال املسؤولة، فرصمتثل حتديات التنمية املستدامة 
مت التطرق يف هذا الفصل وعليه  إىل قوة رئيسية لتحقيق االنتقال حنو منوذج منظمات األعمال األكثر استدامة.

جعل القضايا البيئية ميزة ، و تصميم أعمال تتضمن ممارسات مستدامةحنو  الذي يقود مبادرته لمقاول البيئيل
املبادر  الذي يوصف بأنه ، كذلك املقاول االجتماعيمسؤوال بيئيا معنيجلعل قطاع حنو االلتزام كذا و  تنافسية

مقابل ذلك  .املنفعة االجتماعية يف حتقيق مدى مبادرته قائم على جناحهالتغيري االجتماعي، حداث املبدع إل
على توليد املنتجات واخلدمات القادر ملقاول واتتطلب التنمية املستدامة، يف نظام السوق، االبتكار املستدام 

النظم االجتماعية وحتسني و  اجلديدة املبتكرة، كذا التقنيات واألساليب التنظيمية اليت تقلل اآلثار السلبية على البيئة
  .ةنوعية احليا

 

التوليفة اليت جتمع بني  هاباعتبار  ،املستدام عىن املقاوالتية املستدامة بالربط بني األنشطة اليت ميارسها املقاولتُ 
يشمل منوذج ف املقاوالتية يف املدى الطويل. التحول حنو االستدامةكذا استغالل االختالالت و و حتقيق املكاسب، 

من جتسيد القيم املبادرة ألفراد اكن متأبعاد  على ،TBLهوم ثالثي املعايري املبين على املف ،املقاوالتية املستدامة
 هقدمت ماويف اجتاه واحد دون فقدان للتقاليد أو اهلوية. إضافة إىل  هانفسالطريقة ب ،املستدامة يف ممارسات األعمال

بشكل فعال يف حتديد مدى مؤشرات رئيسية للمقاوالتية، تساهم من GEM تقارير املرصد العاملي للمقاوالتية 
  التأثري املستدام للمقاوالتية على اجملتمع مقابل مدى دعم هذا اجملتمع للنشاط املقاواليت املستدام.

 

مقاوالت األعمال الناشئة وصغرية احلجم،  من خاللإىل حد كبري  مسايمات املقاوالتية املستدامةظهر ت
 شروعامل يتمثلوعيه على أهدافها.  قائدهابسبب االنعكاس القوي لشخصية  هاليمثل املقاول املستدام مالحم

إىل مشروع ما حتويل فكرة  حنوعملية متكاملة تتم من خالل عدة مراحل متتابعة، تؤول يف النهاية  يف املستدام
دراسة جدوى إىل أن  الثاين لينتهي الفصل . نوعية احلياةنيحتقيق النمو املستدام وحتس يفساهم ي قائم بذاته

حتديد مدى صالحية ، انطالقا من ها ومنوهايتاملشروعات واستمرار هذا النوع من املشاريع تعترب سياسة فعالة إلدارة 
. موضوعيةو إىل االستخدام األمثل واألفضل للموارد ومن مث الوصول إىل قرارات استثمارية عقالنية  وصوالشروع امل
توفري الظروف املالئمة لكي على  وعملتأولته اجلزائر أيمية كبرية الذي احلجم  هو نفسه نوع املشاريع صغريةف

وهو ما سيتم التطرق  ودعمها للمسايمة يف حتقيق التنمية املستدامة ضمان جناحها وتأقلمها املبادراتتستطيع هذه 
 .إليه يف الفصل املوايل
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 تمهيد:  
 

تشمل التنمية املستدامة مبدأين أساسيني، يما التضامن بني األجيال، من حيث احلفاظ على رأس املال 
البشري، االقتصادي والبيئي لألجيال الصاعدة، والتضامن داخل األجيال، من حيث التوزيع العادل لظروف الرفاه 

وسلسلة  ةعميق تتغيريا اجلزائرية بتبنيها السياسات العمومية جتهاانتهاليت الرؤية التنموية  هي. هنفس داخل اجليل
هتيئة البيئة املناسبة لنمو اقتصادي مستدام مبا يتالءم كان اهلدف منها   ،إصالحات اقتصادية ومؤسساتية

التجربة اجلزائرية يف جمال  الذي تبلورت فيه هنفسهو اإلطار . واإلمكانات املتوفرة لديها خلدمة التنمية املستدامة
 ا.االقتصاد اجلزائري من األزمات اليت مر هب خروج خصوصا بعد املقاوالتية،

 

تقوم املقاوالتية على فكرة االستثمار قصد إنتاج الثروات وما يلي ذلك من معايري وشروط حتدد قرار املبادرة 
هور طبقة مقاولني ظيف هذا اجملال سعيا حنو تسهيل اجلزائرية العمومية اخليار الذي حرك السلطات هو ومسارها، و 

االجتماعية  على جتاوز العادات هتمقدر ليشكلون يف جمموعهم حمرك النشاط االقتصادي يف املستقبل، نظرا 
ال  ا، حيث أهنة واملتوسطة عن املؤسسات الكبريةتلف املؤسسات الصغري ختهذا و  .مبيرتو املوجودة كما أشار ش

فهم مثل  أدىفضمان استمرارها يف السوق. لعن تعظيم الربح بقدر ما تبحث على التكيف مع احمليط  تبحث
روف املالئمة لكي تستطيع هذه ظيف سبيل توفري ال ،يف اجلزائر هذه االختالفات إىل حتسني السياسات احلكومية

أكثر جناحا عندما  تكون هاالرامية إىل تسهيل عملوأن السياسات العمومية ، تأقلمهاها و املؤسسات ضمان جناح
 ركزتتكتسب مقومات النجاح واالستمرار. يف هذا الصدد لاملرافقة اليت ترعى هذه املؤسسات  توفريتركز على 

التكنولوجيا وتطوير و احلكومة على اجلوانب اليت تستهدف متتني الروابط بني املؤسسات، اإلبداع، حتسني التكوين 
  دة لتنظيم العمل.أشكال جدي

 

الواقع المقاوالتي كمبحث أول، المسيرة التنموية في الجزائر وتفصيال ملا سبق حيتوي هذا الفصل على 
المنظومة القانونية والمؤسساتية لدعم المبادرات المقاوالتية في كمبحث ثاين واملبحث الثالث   في الجزائر

 .الجزائر
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 المسيرة التنموية في الجزائرالمبحث األول: 
 

كان اهلدف من اإلصالحات االقتصادية واملؤسساتية اليت طبقتها اجلزائر منذ أواخر الثمانينات، إعادة 
التوازن على مستوى االقتصاد الكلي وبعث عجلة التنمية من خالل حترير االقتصاد وإقرار مبدأ اقتصاد السوق 

تطبيق احلرية السياسية الذي يزيد من حركة الشفافية واملساءلة وتفويض الذي يقوم على املنافسة، إضافة إىل 
وذلك يف هذا اإلطار سعت اجلزائر إىل هتيئة البيئة املناسبة خلدمة التنمية املستدامة. و السلطات للمجتمع املدين. 

جموعة مراحل من خالل دراسة السياق التارخيي لالقتصاد اجلزائري قبل وأثناء اإلصالحات يتبني أنه مر مب
الدور الذي  أووتطورات، سواء تعلق األمر مبستوى التفكري التنموي والسياسة االقتصادية واإلجراءات املتخذة، 

واليت تركت  ،حجم التحوالت والتحديات االقتصادية واالجتماعية يف كل مرحلةو مارسته الدولة يف حتقيق التنمية 
هذا ما سيتم التطرق و . وانعكست على أداء ومعدل النمو االقتصادي ة االقتصاد الوطينواضحة على بنيها الأثار 

 .واجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة تتبع التوجهات التنموية لالقتصاد اجلزائري له من خالل
 

 ر:في الجزائالتنموية األولى  تالمحاوال -1-1
وهو ما أقره  الذي يربطها باالقتصاد الفرنسي، االتفاق االمربيايل 7997بعد استقالهلا عام رفضت اجلزائر 

وتعهدت، خاصة مع بداية السبعينات، على بناء مستقبلها االقتصادي من خالل تنفيذ اسرتاتيجية  ،7929بيان 
وعليه بدأ التاريخ االقتصادي يف اجلزائر بفرتة  تنموية قوية قائمة على التصنيع الثقيل ومنوذج التخطيط املركزي.

لتقييم الوضع االقتصادي املوروث من الفرتة االستعمارية، واستئناف األنشطة االقتصادية وتنصيب  تكانقصرية  
، 7992جوان  79السياسية للبالد يف يف القيادة  ا( تغيري 7919 -7999الفرتة الزمنية ) لتعرف أجهزة الدولة.

 . 7991 سنةلتخطيط بصيغته املركزية االنطالق الفعلي لو ملتعلقة بالثروات الطبيعية التأميمات اتواصل 
 

 ما قبل االستقالل والنظرة االستعمارية لتنمية االقتصاد الجزائري:  -1-1-1
وفقا للتخصص الذي أقره التقسيم الدويل للعمل الذي ضبط يف السياق  متت هيكلة اجلزائر واقتصادها

أحديما ذو وجه عصري مرتبط  -اقتصادين متبايننيكان االقتصاد مقسما إىل فالعام لتطور املنظومة الرأمسالية. 
بقطاع التصدير ومندمج يف االقتصاد الفرنسي، والثاين متخلف غري قادر على التفاعل مع االقتصاد األول، 

اختالل العالقة بني املوارد املادية والبشرية، اهليكل ببتشوه ظهر  -أي االقتصاد اجلزائري -فأصيب اجملموع
الوضع على البنية االجتماعية للشعب اجلزائري،  نعكسحيث ا ل وهيكل التجارة اخلارجية.اإلنتاجي والتشغي

 1 ينحصر نشاط غالبيته ضمن قطاع اقتصادي يتميز بالركود والتخلف، كانت نتيجته ضعف املردود.ل

                                                           
، دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر، 7ط ، (2005 -1220، 1282 -1262الجزائري محاولتان من أجل التنمية )االقتصاد سعدون بوكبوس،  - 1

 .72، 79 ص ، ص7177
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 ،79931 -7929تعود النظرة االستعمارية للمسألة التنموية يف اجلزائر إىل التقرير املتضمن خطة قسنطينة 
 مشروط ،دعم فرنسي للتنمية االقتصادية واالجتماعية يف اجلزائرو ندماج مع ترابط قطاعي االالذي تبىن نظرة 

إمكانية التبادل السلعي مع فرنسا، مناطق نفوذها كذا  هقابليمبواصلة اندماجها اقتصاديا واحتادها سياسيا. 
يف يعمل على تسهيل حرية تنقل رؤوس األموال يف بناء وتنظيم جهاز مايل ومصر  تهامسايمشركاءها، و 

ما توفره اجلزائر من أيدي عاملة  ،واألشخاص، وبالتايل إمكانية تزويد اجلزائر مبا حتتاجه من إطارات كفؤة وتقنيني
 رخيصة وهكذا تتجسد حرية تنقل األشخاص يف االجتاهني باملفهوم التنموي الفرنسي. 

اجلزائر بلدا عصريا  جلعليف النهاية يلخص خمطط قسنطينة إىل إبراز الطموحات اليت يسعى إىل جتسيدها 
بالنسبة جلميع سكانه، وبفضلهم مجيعا كذلك، والذين يعيشون على أرض اجلزائر من احلدود الساحلية إىل أقصى 

ستثمرة اقتصادية واسعة متلكها فرنسا اجلزائر عبارة عن مكانت فحدود الصحراء، يف تعايش مندمج مع فرنسا. 
 والشعب اجلزائري كان ميثل األيدي العاملة املستغلة يف هذه املستثمرة. 

 

  التوجهات التنموية لالقتصاد الجزائري خالل مرحلة التخطيط المركزي: -1-1-2
سيطرة القطاع ، القطاعاتا ازدواجية اقتصادية يف ورثت اجلزائر عن االستدمار كثريا من معامل التخلف أيمه

تدين مستوى و التخصص االقتصادي أو احتكار اإلنتاج ، التفاوت اجلهوي بني خمتلف مناطق البالد، الفالحي
ميكن متثيلها  أمام هذه الوضعية الصعبة كان لزاما على السلطات وضع برامج وإجراءات ال تقبل االنتظارو املعيشة. 

 يف احملطات الزمنية اآلتية:
 

دولة المل تظهر فيها اليت الفرتة  خالل (:1266 -1262مرحلة االنتقالية من اقتصاد استعماري )ال -أ
هذا التجاوب جسد  .همن بعد رحيلو ن السابقو الفاعلالفراغ الذي تركه  ءملباملفهوم االقتصادي، حاول العمال 

تزامنا مع مرحلة  ،7992متخذو القرار سنة  أين بدأدم طويال، تمل  الذي التسيري الذايت لالقتصادفكرة 
 هاأهدافسطر يو دد حيأساسية لتحقيق اسرتاتيجية التنمية،  اةوطنية أدالشركات ال أنيف التفكري يف التأميمات، 

 2 جهاز مركزي لتلبية املطالب االجتماعية وخلق شروط االستقرار السياسي مع قلة اإلطارات ونقص اخلربة.
حمددة حسب منطق اخلطة االقتصادية املوضوعة، مما دفع  ،الفرتةيف هذه  ،االقتصاد الوطينكانت أهداف ف

 سلطة إىل تغيري منط آخر للتسيري.بال
 

يف هذه  (:1278 -1267مرحلة االقتصاد الموجه وبداية تطبيق سياسة المخططات التنموية ) -ب
يف حماولة . دولةكافة املقاليد االقتصادية بني أيدي البوضع   7999جتسدت األسس املادية لالشرتاكية سنة  املرحلة

                                                           
 ملزيد من االطالع أنظر: - 1

- Plan de Constantine, 1959-1963: rapport général, Algeria. Direction du plan et des études économiques, 

1960. 
 .717 -799، ص 7171دار العبقرة لإلعالم والنشر والتوزيع، اجلزائر، ، ما هو البديل االقتصادي األمثل للجزائر؟حممد السعيد بوقابس،  - 2
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 ،* بنموذج نظري لعملية التصنيع يعتمد على فكرة الصناعات التصنيعية متسك صانعوا السياسةتنموية شاملة، 
الذي جاء فيه أن ، و املعامل الكربى للسياسة االقتصادية اجلزائرية غـداة االستقالل 97991ميثاق طرابلس  ليضع

 .التنمية احلقيقية والطويلة املدى بالنسبة للوطن، مرتبطة بإقامة صناعات قاعدية ضرورية من أجل فالحة متطورة
 اإلطاروهو  ،على هذا األساس منحت اجلزائر إمكانيات كبرية للصناعات البرتولية وصناعات احلديد والصلبو 

بأي مثن  يهاوال جيب عل ،يلة بإنشاء صناعات ثقيلةمسؤولية توفري الظروف والوسائل الكفالدولة فيه تتحمل  الذي
قاعدة صناعية لفائدة الربجوازية احمللية، كما هو احلال يف بعض الدول، بل جيب أن حتد من  أن تساهم يف إجياد

  .تطورها بفضل إجراءات صارمة
التوجيه  همضمون يف بديل حيملكمت اعتماد أسلوب التخطيط املركزي الشامل،   ،تزامنا مع هذا التوجه

الواعي لكافة موارد اجملتمع، وختصصيها بطريقة عقالنية من أجل حتقيق أهداف اقتصادية ذات آثار اجتماعية 
خالل فرتة التخطيط  بنية االستثمار( 77اجلدول )يعرض وهبذا  .إجيابية على مجيع الفئات والشرائح االجتماعية

 خمططاته الثالث.على املركزي والذي وزع 
 

 (1277 -1267)(: توزيع حجم اإلنفاق االستثماري على المخططات التنموية خالل الفترة 11جدول )ال
 دجمليار  الوحدة:                                                                                                               

 مخطط رباعي ثاني مخطط رباعي أول مخطط ثالثي قطاعات النشاط
 79,2 9,9 7,3 صناعة احملروقات

 77,2 2,2 7,9 صناعات إنتاج وسائل اإلنتاج )القاعدية(
 9,9 7,3 7,1 صناعات إنتاج سلع الستهالك

 79,9 9,7 7,9 الزراعة والري
 72,2 3,7 7,7 البنية التحتية

 79,9 1,1 7,9 االستثمار اجتماعي: تعليم، صحة، تكوين، سكن
 10201 2606 1003 المجموع

 

 ,LES STRATEGIES  TOME I -2014 -L’ECONOMIE DE L’ALGERIE 1970Hamid A.TEMMAR : المصدر:

, office des Publication Universitaires, Alger, 2015, p 41 .DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

                                                           

* - (industries indutrialisantes   لـG. destanne de Bernis ،الذي يرى أنه ال يلزم أن ينظر إىل التصنيع باعتباره جمرد بناء لسلسلة من املصانع )
ات( الصناعة اليت أو بكونه يتضمن خيارا بسيطا بني الصناعات الثقيلة والصناعات اخلفيفة، ولكن التصنيع يتطلب عالوة على هذا اختيارا دقيقا لفئات )نوعي

فالصناعات التصنيعية هي اتلك اليت تقوم مهمتها األساسية يف الوقت  G. destanne de Bernisشاملة، وحسب تعزز وتعجل كثريا عملية التنمية ال
( وتوابع اإلنتاج عن طريق وضع جمموعة من اآلالت احلديثة حتت تصرف matrice industrielleاملناسب، ويف حميطها احملدد على متلئة املصفوفة الصناعية )

قضايا ة، جية العمل وإلعادة اهليكلة االقتصادية واالجتماعية املعينة وإجراء حتول يف سلوكها يف الوقت ذاته. عن املرجع: فاطمة الزهراء رقايقياالقتصاد لزيادة إنتا
 .97، ص7172األردن،  -، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان7، طاقتصادية معاصرة

 ملزيد من االطالع أنظر: - 1
- CRAM, Annuaire de l'Afrique du Nord, Vol. 3, Centre national de la recherche scientifique, Paris,  1964. 
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 -وتكوين معمم قائدة، قطاع زراعي حمضرصناعات  -أبعاد ثالث لالسرتاتيجيةيف بنية االستثمار ترمجت 
   1:حيث تضمنت تسمح بانطالق عملية منو مبنية على حركية ذاتية لالقتصاد الوطين،

بناء صناعة ثقيلة وتوسيع ب توجه حنو استحداث قطاع صناعيال عكس (1262 -1267مخطط ثالثي ) 
خطة أولية سبقت عترب يل والغاز ومشتقاهتما،ول تنمية صناعات البرت ل خصص نصف ما استثمر فيهف ،القطاع العام

 .املخططات اليت أعقبتها
صناعة وسائل اإلنتاج على أكرب قدر من حجم أين حتصلت  (1273 -1270مخطط رباعي أول )

رفع نسبة االستثمار يف القطاع الزراعي وقطاع التكوين، خللق طلب على املنتوجات األوىل  والتايلاالستثمار، 
ة إلدارة خمتلف ؤ يد القطاعات مبا حتتاجه من أيدي عاملة مؤهلة وإطارات كفو داخل القطاع الزراعي، وتز 

 خل ضمن بناء فروعها ووحداهتا اإلنتاجية.داملشروعات، اليت ت
عملية التنمية إىل أعلى مستوى من الشمول وصلت من خالله  (1277 -1274مخطط رباعي ثاني )و

توزعت  % 72إمجاال على استثمارات بلغت نسبتها  الذي حتصلوالتعميم، حيث أعيدت هيكلة القطاع الزراعي 
ويرجع ذلك إىل الظروف الدولية وسوق  ،صناعة احملروقات مقابل تزايد نفقات االستثمار يفبني الزراعة والري، 

 .ائرية إىل اختيار صناعة التمييعالطاقة الذي دفع باحلكومة اجلز 
العملية احلكومية لتنطلق إال أنه ومع هناية السبعينات، عرف النظام الذي مت بناءه آخره واستوىف حدوده 

 . انظاما آخر ، من خالل اختاذ قرارات اسرتسلت تبين 7911سنة  لتقييم السياسات
 

  التوجهات التنموية لالقتصاد الجزائري خالل مرحلة التنمية الالمركزية: -1-1-3
ليؤكد ضرورة تصفية اسرتاتيجية سابقة لنمو غري متوازن لصاحل صناعة  7991 -7971أتى برنامج العشرية 

لقيام جبملة من االصالحات من خالل ا 2،السلع اإلنتاجية، ليأيت املخطط حتت شعار امن أجل حياة أفضلا
إجناز خطتني  ترمجت يفيف العملية اإلنتاجية،  لتسهيل االنطالقة جمدداإعادة هيكلة شركات القطاع العام و 

 تنمويتني مخاسيتني. 
واضحة يف ، 3(1284 -1280المخطط الخماسي األول )بدت رغبة املخطط اجلزائري، من خالل 

د مع التوجه حنو الالمركزية، حيث جاء يف تقرير املخطط تنفيذ سياسة وطنية تدعيم التخطيط كأداة لتسيري االقتصا
للتنمية يف إطار نظام غري مركزي عن طريق التخطيط، احلد من التداخالت املركزية ووضع آليات مرنة حمفزة أكثر 

ليت تكفل تنظيم سبل السياسة االقتصادية واالجتماعية ا احملاور الكربى للمخطط عكستعلى العمل الالمركزي. 
 استخدام املناهج، الوسائل والربامج يف املدى املتوسط والبعيد للتنمية االشرتاكية يف إطار توجيهات امليثاق الوطين. 

                                                           
1 - Mohammed LIASSINE, LES REFORMES ECONOMIQUES EN ALGERIE : UNE TRANSITION 

VERS L’ECONOMIE DE MARCHE ?, Annuaire de l’Afrique du Nord, tomme XXXV, CNRS EDITION, 

1996, p 51. 
2 - Hamid A.TEMMAR, L’ECONOMIE DE L’ALGERIE 1970- 2014- TOME I : LES STRATEGIES DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, office des Publication Universitaires, Alger, 2015, p 103. 
 .2 -7التخطيط والتهيئة العمرانية، ص ، وزارة 1284 -80التقرير العام للمخطط الخماسي األول ملزيد من االطالع أنظر:  - 3
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ة إىل تنظيم خمتلف االنشطة التنموية مع مراعا 1(1282 -1285المخطط الخماسي الثاني )سعى كما 
يف منظور تنموي طويل األمد من جهة  اتعبئتها من جهة، وإدراجهرحلة والوسائل املمكن القيود اخلاصة بتلك امل

أخرى، خاصة أن صورة جزائر التسعينات تتوقف على ما أجنز هذا املخطط، وهذا األخري نفسه يعتمد على 
 .إجنازات املخطط السابق

نفاذ قدراته يف وصل النموذج املتبع إىل  فقد سرتاتيجية التنمية القائمة على أساس التخطيط،ال اتقييم
 -7999االقتصاد الوطين يف الفرتة  هلما سجرغم و  .7991زمن انطالقه سنة  إحداث احلركية التنموية املرغوبة

، إال أن واالستهالك اخلاص، زيادة النمو الدميوغرايف منو قطاع الصناعة التحويليةمعدل منو حقيقي، من  7977
يف  %77النمو السريع لالستثمار الذي وصل إىل  هونواة اخللل تدل على تنمية حقيقية ألن  هذه املؤشرات مل

 73حبوايل  الذي قدر، وهذا لعدم التوازن بني ارتفاع الواردات فقط % 7زيادة االدخار الوطين بنسبة  لتقابلهالسنة 
وهذا ما أدى إىل تفاقم الديون  % 7مل ترتفع إال حوايل اليت الصادرات و ، 7977 -7999ما بني  %79إىل 

 2ن الدول النامية األكثر مديونية.وأصبحت اجلزائر ملتغطية هذا العجز اخلارجية 
  الصالحات االقتصادية في الجزائر:الجيل األول من ا -1-1-4

سوى  فلم جتد احلكومة اجلزائرية خيارا، 7979 ظهرت أزمة االختالالت املالية وتعمقت ابتداء من سنة
ألربعة ملفات ال تقبل االنتظار: العمل على توقيف الرتاجع االقتصادي وبعث النمو من  البحث عن حلول

وضع آليات لضبط و دفوعات ، السعي إلعادة التوازن مليزان امل*ث عن حل عاجل للمديونية اخلارجيةحجديد، الب
وهو ما  ،مرحلة انتقالية حنو اقتصاد السوقاالقتصاد  عرفهذا وقد  3العمل السياسي وحتقيق السلم االجتماعي.

ليتم  ،نها تفاقم األوضاع االقتصاديةعنتج  (7979 -7979حماولة للتصحيح الذايت )تطلب يف بداية األمر 
 مج اإلصالح االقتصادي. ابتنفيذ بر  املؤسسات املالية الدوليةاللجوء بعد ذلك إىل 

، ض واملساعدات االقتصادية اجلديدةتوقف منح القرو  بعد: (1221-1282محاولتين لالستقرار ) -أ
إىل هيئة صندوق النقد اجلزائر  جلأتتفاق مع اهليئات املالية الدولية، االوإصرار اجلهات املاحنة هلذه القروض على 

االقتصاد الكلي ن إلعادة استقرار ان األوليتااحملاولتيزت متفقد . العامة هبادئوالرضوخ ملالدويل حاملة رسالة النية 
 4 :برنامج التثبيت واالتفاق االئتماين تتمثل يف، بسرية تامة نظرا للوضع السياسي

بسبب مشاكل ميزان  7979لسنة يف السداسي الثاين املؤسسات املالية الدولية  للجزائر مع كان أول تعامل
استخدام موارد الصندوق يف احلصول على حق و االحتياطية،  سحب من الشرحيةاملدفوعات، وذلك من خالل ال

                                                           
 .7 -2، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ص 1282 -85التقرير العام للمخطط الخماسي الثاني ملزيد من االطالع أنظر:  - 1

2 - Rigmar Osterkamp,  A propos des reforms: le cas de l’Algérie, revue ELNADQD, N° 7, 1994, p 19. 

 7972مليار دوالر سنة  77,9، من 7991و 7972ن األثر املباشر هو زيادة املديونية وهيكل ديون خطري. وقد تضاعف رصيد الدين تقريبا بني كا - *
 .7991مليار دوالر أمريكي سنة  79,7إىل 

 .91، ص 7177، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، اإلصالحات االقتصادية في الجزائر: الواقع واآلفاقعبد الرمحن تومي،  -3

 .22، 91، ص ص 2212، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، قضايا في االقتصاد الجزائري خالل نصف قرنكمال سي حممد،   - 4
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. أما العملية الثانية اليت استجاب هلا الصندوق فكانت مشروطة بتنفيذ أول برنامج للتثبيت *احلدود املسموح هبا
مليون  311حيث بلغ مبلغ التسهيل  ،7997ماي  31إىل  7979ماي  37، امتد من )االستقرار( االقتصادي

مج على ختفيض أسعار الصرف وانفتاح اجلزائر على اخلارج وضبط حمتوى الربناقام  .وحدة حقوق سحب خاصة
 فتح التجارة اخلارجية متوهذا ما حدث بالفعل حيث اخنفضت أسعار الصرف بشدة كما  ،السياسة النقدية

 . أما السياسة النقدية فلم تبلغ أهدافها املتمثلة يف استقرار األسعار وتعزيز النمو ،للخواص
مليون وحدة حقوق سحب  311مببلغ  ،ج ثاين على شكل اتفاق ائتماينمانبر  إىل استحداثهذا أدى 
اليت بدأهتا  هانفسكان يقوم على أساس مواصلة اإلصالحات  7997مارس  31إىل  7997جوان  3خاصة من 

يد بعد سنة من اتفاقية الربنامج اإلصالحي الثاين واجهت اجلزائر صعوبة يف تسدو . اجلزائر يف االتفاقية األوىل
كما أن املؤشرات االقتصادية احملققة    ،كانت مكلفةذاهتا  كون أن كلفة الديون   ،املرتتبة عليها أقساط وفوائد الديون

مليار دوالر إضافة إىل أن الديون   79الديون املرتاكمة يف هناية هذه الفرتة حوايل  وصلت قيمة. كانت هشة جدا
 من إيرادات اجلزائر. % 791كانت متثل أكثر من 

صفت بأهنا إدارية ومن طرف واحد ألهنا اليت وُ و : (1223 -1222) المحاولة الثالثة لالستقرار -ب
ال لتخفيض قيمة الدينار، ال إلعادة  1اعتمدت سياسة اقتصادية تدخلية وتوجيهية شعارها الالءات الثالث:

املقاربة متفائلة وأسقطت من احلسبان هذه كانت اجلدولة، ال خلوصصة املؤسسات العمومية االقتصادية املنتجة.  
دوالر يفقد اجلزائر سنويا  7بـ  آنذاك أن االقتصاد اجلزائري هو اقتصاد حمروقات وأن أي اخنفاض يف سعر الربميل

على الدفع ابتداء من  غري قادرةأمام هذه املعطيات أصبحت اجلزائر و  مليون دوالر من اإليرادات. 211ما قيمته 
الدويل حول اتفاقية إال خيار واحد هو الرجوع من جديد للتفاوض مع صندوق النقد أمامها ومل يبق  7999سنة 

  طلب إعادة جدولة الديون اخلارجية مث برناجما متوسط املدى للتصحيح اهليكلي.تثبيت جديدة، 
بعد (: 1225 -1224المحاولة الرابعة لالستقرار وإبرام االتفاق الثالث لالستعداد االئتماني ) -جـ

خطاب النية إىل صندوق النقد الدويل تطلب ، 7999أفريل  9بتاريخ  ،أرسلت اجلزائرعجزها عن تسديد ديوهنا، 
، كضمان فيه إعادة جدولة ديوهنا اخلارجية مع تعهد بإجراء اإلصالحات اليت تشرف عليها املؤسسات الدولية

فاوض على الدعم املايل مع كل من نادي باريس ونادي بعد التو للمرافقة على إعادة جدولة ديوهنا اخلارجية. 
مليار دوالر، مث  2 399، بقيمة APDلندن، حصلت اجلزائر على قرض بصيغة املساعدات احلكومية للتنمية 

 2معاجلة أخرى للديون يف إطار برنامج التسهيل املوسع.

                                                           

من حصة اجلزائر يف  % 29 -مليون دوالر 218مليون دوالر موزعة بني الشرحية االحتياطية بـ  211من خالل هاتني العمليتني حتصلت اجلزائر على متويل يف حدود  - *
 مليون دوالر. 322مليون دوالر، مقابل قرض من البنك العاملي يف حدود  421، ومتويل تعويضي بـمبلغ 1188الصندوق مع هناية 

، رسالة دكتوراه غري منشورة يف العلوم االقتصاد الجزائري االنتقال من الخطة إلى السوق ومدى إنجاز أهداف السياسة االقتصاديةعبد اهلل بلوناس،   - 1
 .719 -719ص ، 7112االقتصادية، ختصص نقود ومالية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

 .24، 23حممد، مرجع سبق ذكره، ص ص كمال سي   - 2
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بعد على ضوء النتائج املتحصل عليها  (:1228 - 1225االتفاق الموسع واإلصالح الهيكلي ) -د
 7992مارس  31 بتاريخاملفاوضات  تواصلتواليت نالت رضا الصندوق، مدة برنامج االستقرار االقتصادي انتهاء 

إعادة جدولة ثانية  معمليار دوالر،  1 371بقيمة قرض  إلبرام اتفاقية التسهيل املوسع لثالث سنوات الحقة
، متحور على اسرتاتيجية تسعى إىل حتقيق منو متزايد تصحيح هيكلي لالقتصادلديون العمومية، وتطبيق برنامج ل

ميثل و  1وتوازن يف ميزان املدفوعات.استقرار مايل، خلق مناصب الشغل، تدعيم الطبقات االجتماعية احملرومة 
 .7997إىل  7991( تطور املؤشرات الكلية لالقتصاد اجلزائري للفرتة املمتدة من 77اجلدول )

 

 (1228 -1220)(: تطور المؤشرات الكلية لالقتصاد الجزائري خالل الفترة 12الجدول )
معدل  السنوات

 البطالة
من الناتج  عجز الحكومي

 المحلي اإلجمالي
الداخلي  $USالناتج 

 اإلجمالي للفرد
المحلي  $USالناتج 

 اإلجمالي بالمليار
معد 

 التضخم
معدل نمو الكتلة 

 M2النقدية 
7991 79,71 9,7 7399,22 97,12 79,92 77,97 
7997 71,91 2,9 7999,79 92,17 72,79 71,71 
7997 73,11 7,9 7193,32 97,11 37,91 37,71 
7993 73,71 3,9- 7117.73 99,92 71,29 1,31 
7999 79,91 1,9 7919,91 97,29 79,12 72,11 
7992 71,91 3,1 7979,99 97,19 79,17 9,99 
7999 77,11 1,9 7217,73 99,99 77,97 79,99 
7991 72,91 9,9 7271,92 97,77 2,13 77,79 
7997 79 1,3 7293,21 97,79 9,92 79,21 

 

 .99ص ، 7171، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، قضايا في االقتصاد الجزائري خالل نصف قرنكمال سي حممد،  المصدر:
 

اإلصالحات املدعمة من طرف مؤسسات برينت وودز مكنت من حتقيق أن  (77) يظهر من خالل اجلدول
تراجع  ،عجزالامليزانية العامة للدولة من حالة  خروج أدت إىلإجيابيات يف ما خيص التوازنات االقتصادية الكلية 

تياطات الرمسية من النقد األجنيب ارتفاع قيمة االحفيض قيمة الدينار وحترير األسعار، التضخم إثر ختمعدل 
إال أن هذه اإلصالحات أثرت مقابل ذلك سلبا يف القطاع  ،امليزان التجاريو  حتسني الناتج احمللي احلقيقيو 

  .الصناعي الذي تراجعت فوائضه الصافية بشكل حاد
 

 :1222البرامج التنموية انطالقا من  -1-2
بعد سنتني من انتهاء برامج اإلصالحات اهليكلية، وبالرغم من حتقيق بعض النتائج يف ميدان التوازنات 

 ،اجلزائريني املتمثلة يف حتسني ظروف املعيشة وخلق مناصب عمل مل يستجب لطموح إال أنهاالقتصادية اخلارجية 
 تعكس برامج طموحةو  اجلزائر من جديد إىل صيغة العمل بالتخطيط من خالل اسرتاتيجية النمو احمللية لتعود

                                                           
 .189عبد اهلل بلوناس، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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عشرية اجلزائر خالل خصصت هذا و  .مواجهة حتديات ثالث، اقتصادية واجتماعية وأمنية يفكبرية ال هاجهود
مليار  779واملقدر حبوايل  ،صهغالفا ماليا مل يسبق لبلد سائر يف طريق النمو أن خص تصاديةاإلصالحات االق

 دعم هندسة التنمية االقتصادية واالجتماعية.لدوالر 
  (:2004 -2001اإلنعاش االقتصادي ) سياسة -1-2-1

فقط إىل التقليل من حدة املشاكل املوجودة، ولكن يرمي إىل  *ال يطمح برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي
تدارك التأخر املسجل، كما يعمل على التخفيف من الكلفة االجتماعية لإلصالحات واملسايمة يف حلحلة آليات 

يضاف إىل هذا و  .مليار دوالر أمريكي 1,2مليار دينار جزائري، أي ما يعادل  272النمو االقتصادي مببلغ قدره 
مثل صندوق تنمية مناطق  كإنفاق عمومي سنوي يف إطار برامج أخرى  مليار دينار جزائري 2غالف مايل يفوق 

جاء يف برنامج اإلنعاش العمل على معاجلة فقد  1اجلنوب وبرامج الصندوق الوطين للضبط والتنمية الفالحية.
شرائح واسعة من اجملتمع، مع ضمان دميومة للتنمية أشكال العوز والفقر والتهميش واإلقصاء اليت تعانيها 

إنشاء مناصب شغل، ال سيما يف جمايل البناء واألشغال العمومية والسكن يف االقتصادية واالجتماعية، املسايمة 
 القطاعات.الغالف املايل للربنامج حسب  توزيع( 73ميثل اجلدول )و  وتفعيل املسعى الشامل للتنمية الوطنية.

 

 (2004 -2001برنامج اإلنعاش االقتصادي )التوزيع القطاعي ل(: 13)جدول ال

 طبيعة األعمال
مجموع رخص  دج(مليار )رخص البرامج 

/ 7117 7119 7113 7117 7117 (%البرامج )
7119 

 91,7 771,2 7,1 31,9 11,7 711,1 واهلياكل القاعدية األشغال الكربى
 37,7 719,7 9,2 23,7 17,7 17,7 والبشرية  التنمية احمللية

 77,9 92,9 77,1 77,2 71,3 71,9 والصيد البحري يلفالحا القطاعدعم 
 7,9 92,1 - - 72,1 31,1 دعم اإلصالحات

 711 272,1 71,2 773,7 772,9 712,9 المجموع
 

 ،71، ص 2001للجزائر خالل السداسي الثاني من سنة تقرير حول الوضعية االقتصادية واالجتماعية اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي،  المصدر:
 .73:79على الساعة ، http://www.cnes.dzعن املوقع: 

                                                           

، فهي سياسة ظرفية تعترب سياسة اإلنعاش االقتصادي إحدى أهم وسائل سياسة امليزانية اليت تستخدمها الدولة للتأثري على الوضع االقتصادي يف املدى القريب - *
اط االقتصادي بالوسائل امليزانياتية إضافة إىل بعض الوسائل النقدية. غالبا ما تكون السياسة ذات توجه كينزي، حيث تتبىن بالدرجة األوىل، هتدف إىل دعم النش

شجيع املؤسسات برناجما لتنشيط الطلب الكلي عن طريق الزيادة يف اإلنفاق )اخلاص و/ أو العمومي، االستهالكي و/ أو االستثماري( قصد حتفيز اإلنتاج، ت
دام الغرض كذلك  االستثمار لتلبية الزيادة يف الطلب وبالتايل دعم النمو وامتصاص البطالة. كما ميكن أيضا اعتبار سياسة العرض مبثابة سياسة إنعاش، ما على

سياسة حممد مسعي،  دعم النشاط االقتصادي لكن بتنشيط العرض )بدال من الطلب(، على الرغم من كوهنا ذات طابع هيكلي أكثر منه ظريف. عن املرجع:
 .797، ص7177، جملة الباحث، العدد العاشر، جامعة ورقلة، اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو

 .212عبد الرمحن تومي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
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حيث سجل الناتج  ،حصيلة إجيابية على مستوى االقتصاد الكلي 7113نتيجة هلذا املخطط، عرفت سنة 
 37,9واحتياط الصرف ما يقارب  % 7,7نسبة تضخم تقارب و  ،% 9,7اخلام احمللي ارتفاعا حمسوسا بنسبة 

مليار دوالر  77,3، كما عرفت املديونية تراجعا من 7999مليار دوالر سنة  9,9مقابل  7117سنة مليار دوالر 
مليار  977إىل  7999مليار دينار سنة  7129من  اخنفضتمليار دوالر، أما املديونية احمللية للدولة فقد  77إىل 

باملقابل،  7119.1سنة  % 2دل النمو االقتصادي حتسنا ملموسا وصل إىل ، كما سجل مع7113دينار سنة 
االنسحاب التدرجيي للدولة من الدائرة االقتصادية والتجارية، وإعادة توجيه دورها بصفتها سلطة عمومية وسلطة 

 رقابة وضغط.
  :(2002 -2005)دعم النمو سياسة  -1-2-2
رغبة الدولة يف خلق ديناميكية متواصلة يف فعالية النشاط  ،من ناحية املشاريع املدرجة ،ربز الربنامجيُ 

 :(79)خصص إىل مخسة برامج فرعية ميكن توضيحها من خالل اجلدول تقسيم املبلغ املاالقتصادي من خالل 
 

 (2002 -2005محاور برنامج دعم النمو للفترة )(: 14جدول )ال

 البرنامج
المبالغ المخصصة للبرنامج 

 دج(مليار )
النسبة المئوية من إجمالي 

 البرنامج
 92,2 7 917,2 حتسني ظروف معيشة السكان

 91,2 7 113,7 املنشآت األساسيةتطوير 
 7 331,7 دعم التنمية االقتصادية
 9,7 713,9 تطوير اخلدمة العمومية

 7,7 21 ولوجيا احلديثة واالتصالتطوير التكن
 711 4 20207 المجموع

 

 .793، ص 7177، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، اإلصالحات االقتصادية في الجزائر: الواقع واآلفاقعبد الرمحن تومي،  المصدر:
 

الستكمال املشاريع اليت اعتمدت  أتى أن هذا الربنامج (79) ما يالحظ من خالل أرقام ومعطيات اجلدول
الصحة وغريها ، التعليم ،اجلماعات احمللية االهتمام الكبري سواء فيما خيص مسائل السكن تلدعم النمو، أين تلق

مت توجيه  هابنفسالوترية ب من اجلوانب اليت متس اإلنسان نفسه باعتباره منجز التنمية وهو من تؤول إليه نتائجها.
أهم رصيد لعشرية كاملة من  ارات الربنامج للهياكل القاعدية اليت بوشر يف إجنازها.جزء هام من استثم

 2( جتسد يف احلفاظ على استقرار مؤشرات االقتصاد الكلي، ميكن حصرها يف:7119 -7117اإلصالحات )
  من بلد مدين إىل بلد دائن؛ 7119حتولت اجلزائر هناية  -

                                                           
، رسالة دكتوراه غري منشورة يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، ختصص تنظيمات سياسية دور الدولة في التنمية: دراسة حالة الجزائرمليكة فرميش،  - 1

 .779، ص 7177وإدارية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة، 

 .288، 282عبد الرمحن تومي، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 2
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 مليار دوالر؛ 99مليار دوالر، نصيب االستثمار األجنيب املباشر فيه  792غالف مايل استثماري ضخم  -
 مليار دوالر؛ 721عتبة بلغ  7119االحتياطي النقدي مع هناية  -
 ؛% 71إىل ما يقارب  7111سنة  % 31انتقلت البطالة من  -
 إنشاء آالف املؤسسات الصغرية واملتوسطة وإنشاءات للبنية التحتية؛ -
 .% 9حتقيق معدل منو متوسط خارج احملروقات قريب من  -
  :(2014 -2010)برنامج التنمية الخماسي  -1-2-3

سنوات بربنامج دعم  71ة إعادة اإلعمار الوطين اليت انطلقت قبل ييندرج هذا الربنامج ضمن دينام
مليار دينار  77 779ُخصص هلذا الربنامج غالفا ماليا استثنائيا قدر بـــ على هذا األساس  .اإلنعاش االقتصادي

 9 971مليار دوالر أمريكي، مشل ما تبقى عن الربنامج التكميلي لدعم النمو مببلغ  779جزائري أي ما يعادل 
احمللية ماعات حتسني اخلدمات العمومية، دعم اجل، دعم التنمية البشرية من بني أهداف الربنامجف .دينار جزائري

 املستوى حتسنيوإعادة االعتبار للنسيج العمراين، االستمرار يف توسيع قاعدة السكن واألمن واحلماية املدنية، 
التأكيد على أيمية التعليم والتكوين العاليني و  ةالنهوض بالبحث العلمي والتكنولوجيا اجلديدالصحي للسكان، 
 :لثالث برامج فرعية تقسيم املبلغ املخصص للربنامج اخلماسي وفقا (72) اجلدوليوضح و  1وتوسيع قاعدهتما.

 

 (2014 -2010)(: التوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي 15جدول )ال

لمبالغ المخصصة للبرنامج ا البرنامج
 دج(مليار )

النسبة المئوية من إجمالي 
 البرنامج

 21,7 71 777 التنمية البشرية
 37,9 9 997 املنشآت األساسية

 7,9 7 999 حتسني اخلدمة العمومية
 1,9 7 299 التنمية االقتصادية

 1,2 711 البحث العلمي والتكنولوجيا اجلديدة لالتصال
 100 12 202 المجموع

 .793، ص 7177، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، اإلصالحات االقتصادية في الجزائر: الواقع واآلفاقعبد الرمحن تومي،  المصدر:
 

انطالقا مما سبق، ميكن القول أن هذا الربنامج جاء ليستجيب للحاجات امللحة من قبل االقتصاد الوطين 
سجلت آخر سنة وقد د على التنمية والنمو يف آن واحد. والزيادة السكانية املعتربة، أيضا ضرورة خلق مناخ يساع

، وهذا راجع إىل تراجع أداء قطاع % 3,9معدالت النمو االقتصادي مل تتجاوز نامج التنمية اخلماسي من بر 

                                                           
مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل حول تقييم آثار برامج ، على األداء االقتصادي في الجزائر آثار االستثمارات العموميةعمار عماري، وليد حممادي،  - 1

، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 7179 -7117االستثمارات العامة وانعكاساهتا على التشغيل واالستثمار والنمو االقتصادي خالل الفرتة 
 .9، ص 7173ارس م 77و 77، يومي 7جامعة سطيف 
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سنة  % 71,9ليعرف ارتفاع جمددا إىل  7173سنة  % 9,7يف حني أن معدل البطالة اخنفض إىل احملروقات، 
 % 7,79حبوايل  7177شهد التضخم أعلى معدالته سنة فقد بالنسبة للمتغريات االقتصادية الكلية، أما . 7179

جنحت اجلزائر يف حتقيق التوازنات الكلية وعليه  1.% 7,97و % 3,72إىل  7179و 7173ليرتاجع سنة 
لالقتصاد، خاصة ما تعلق بتقليص الدين اخلارجي وتسجيل فائض يف ميزان املدفوعات وارتفاع احتياطي الصرف، 

الت التضخم والبطالة، إال أن هذه التوازنات تبقى مرتبطة بشكل كبري مبداخيل قطاع والتحكم نوعا ما يف معد
 احملروقات الذي كان وال يزال عصب االقتصاد الوطين واملتحكم يف أدائه.

  (:2012 -2015المخطط الخماسي ) -1-2-4
 جزائري دينار مليار 77 711( كربنامج استثمارات عمومية مببلغ 7179 -7172سية )اأتت اخلطة اخلم

، وأن االستثمار يف القطاعات الرئيسية لالقتصاد األخضرو  لتشجع منو اجلزائر دوالر مليار 771أي ما يعادل 
الصناعة  ،حنو القطاعات اإلنتاجية اصةيشكل فرصة للجزائر إلعادة توجيه االستثمارات العمومية واخل هاتنفيذ

وخلق مناصب الشغل، خاصة  املؤسساتهذه املقاربة يف النهوض بروح املبادرة إلنشاء  توالفالحة. قد تسايم
توجيه اجلهود (، مع ضرورة 7179يف أفق  % 1لفائدة الشباب والنساء، وحتقيق معدل منو أقوى وأكثر استدامة )

يف تطوير  7179 -7172متثلت احملاور األساسية لربنامج التنمية للفرتة  2.البحث واالبتكارحنو التكوين، 
االقتصاد، ترقية وحتسني اخلدمة العمومية، حتسني احلكامة وترقية الدميوقراطية التشاركية وعصرنة املنظومة املصرفية 

 3تطوير النشاطات الفالحية وتسيري املنشآت القاعدية وتوسيعها.اعي، واملالية، توسيع وعصرنة القطاع الصن
منوذجا  7179ول وألجل تدارك الوضع االقتصادي، اعتمدت اجلزائر سنة مع استمرار اخنفاض أسعار البرت 

. يستهدف النموذج 7179 -7179جديدا للنمو االقتصادي يرتكز على هنج متجدد لسياسة املوازنة للفرتة 
 4ذلك من خالل ثالثة مراحل للنمو:و متكني اجلزائر من التحول إىل دولة ناشئة يف غضون هناية العشرية القادمة، 

 منو تدرجيي ملختلف القطاعات باجتاه املستويات املستهدفة؛ :2012 -2016مرحلة اإلقالع  -
 هدفها تدارك االقتصاد الوطين؛ :2025 -2020المرحلة االنتقالية  -
اليت يف هنايتها يستنفد االقتصاد قدراته االستدراكية،  :2030 -2026مرحلة االستقرار أو التقارب  -

 خمتلف متغرياته من االلتقاء عند نقطة التوازن.من عندها ثوت
 

                                                           
 ملزيد من االطالع أنظر: -1

 - Banque d’Algérie, RAPPORT 2014 : EVALUTION ECONOMIQUE ET MONETAIRE EN 

ALGERIE, juillet 2015. 
 -7ص ، 7179، باشرتاك مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا ومكتب مشال أفريقيا، االقتصاد األخضر في الجزائر: فرصة لتنويع اإلنتاج الوطني وتحفيزهاألمم املتحدة،  - 2

 .19:29، على الساعة 73/17/7171، تاريخ االطالع: http://www.uneca.orgعن املوقع: ، 77
، تاريخ ministre.gov.dz-http://www.premierن املوقع: ع، النص الكامل للبيان المتوج ألشغال لقاء الثالثيةبوابة الوزارة األوىل،  - 3

 .22:42، على الساعة 23/21/2212االطالع: 

، أفريل 2، جملة مناء االقتصاد والتجارة، اجمللد (1022 -1002التنمية المستدامة في الجزائر من خالل البرامج التنموية )عقون شراف وآخرون،  - 4
 .228، 222، ص ص 2218
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  :التنمية المستدامة في البرامج التنموية في الجزائر -1-3
انعكاساهتا  هلااتسمت سياسة التنمية يف اجلزائر وملدة طويلة باملركزية واستثمارات عمومية ضخمة، كان 

فعالية النفقات ترشيد استعمال املوارد الطبيعية، هتيئة اإلقليم، السلبية على التنمية ذاهتا، ال سيما يف ميدان 
، 7111رض التقرير الوطين حول البيئة ومستقبلها لسنة عوبعد  .واألنظمة التشريعية واألسعار العمومية وشفافيتها

دهور خطري للبيئة من تالتقرير نظرا ملا كشف عنه و  ،7117أوت  77من قبل جملس الوزراء بتاريخ  هداواعتم
اختاذ تدابري استعجالية، التزمت احلكومة بإعداد اسرتاتيجية وطنية للبيئة وخمطط وطين لألعمال من أجل وضرورة 

فها املشرع اجلزائري على أهنا االتوفيق بني تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة لالستمرار اليت عرّ  البيئة والتنمية املستدامة
 .1دراج البعد البيئي يف إطار تنمية تتضمن تلبية حاجات األجيال احلاضرة واألجيال املستقبليةاومحاية البيئة، أي إ

 

  استراتيجية التنمية المستدامة في الجزائر: -1-3-1
على أساس من التحليل االقتصادي القائم على تكاليف  PNAE-DD التنمية املستدامة اسرتاتيجيةبنيت 

من جهة، وتكاليف التعويض اليت تسمح باإلدراك العملي والرقمي للضرر، وبالتايل  الضرر املرتبط بتدهور البيئة
تقييم االستثمارات الضرورية لتثبيت املوارد الطبيعية وختصيص استثمارات بيئية هامة يف إطار املخطط الثالثي 

احمللية واجملتمع إشراك مجيع الوزارات، اإلدارات، السلطات مت فقد  2(.7119 -7117لإلنعاش االقتصادي )
إدماج االستدامة البيئية يف االسرتاتيجية اإلمنائية لطرح اقرتاحات ختدم االسرتاتيجية تعمل على قوة  تشكيلاملدين، ل

وضع سياسات عامة فعالة ملعاجلة العوامل اخلارجية البيئية للنمو واحلد من الفقر( و للبلد )حتفيز النمو املستدام 
لرتتكز االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة اهلادفة إىل حتقيق  ارسها القطاع اخلاص.املتزايد لألنشطة اليت مي

  متطلبات االقتصاد األخضر، على ثالث حماور أساسية:
حيث صممت االسرتاتيجية يف اجملال االقتصادي من أجل توسيع نطاق  :بعث التنمية االقتصادية -أ

حتسني اجلودة واالستغالل األمثل للموارد، وهو ما ، باالندماج يف االقتصاد العاملياحلرية االقتصادية، الذي يسمح 
إلنشاء الثروات، خلق مناصب الشغل ومكافحة ظاهرة الفقر  يسمح بالتخصص واالقتصاد يف الوقت واملوارد

 3 ، وذلك من خالل:املنتشرة 
 االقتصادي العاملي؛وضع إطار قانوين ومؤسسايت مكيف مع املتطلبات اجلديدة للسياق  -
 ؛ة برنامج إعادة اهليكلة واخلوصصةمتابعة تطبيق برامج رفع القيود اليت تعيق التبادل احلر ومواصل -

                                                           
، 43، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةيتعلق  ،2223جويلية سنة  11ؤرخ يف امل 12 -23رقم  قانون - 1

 .2، ص 2223جويلية األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 

، مداخلة مقدمة يف امللتقى الدويل قتصاد األخضرإشكالية التأهيل البيئي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو تحقيق االمنرية سالمي، مىن مسغوين،  - 2
الطبعة الثانية: منو املؤسسات واالقتصاديات بني حتقيق األداء املايل وحتديات األداء البيئي، جامعة ورقلة،  -الثاين حول األداء املتميز للمنظمات واحلكومات

 .727، ص 7177نوفمرب  73و 77يومي 

، رسالة دكتوراه غري منشورة يف العلوم دراسة حالة الجزائر -التنمية المستدامة في االستجابة لتحديات الحاضر والمستقبلحدود حمي الدين محداين،  - 3
 .319، 313ص ص ، 7119االقتصادية، ختصص ختطيط، جامعة اجلزائر، 
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 املفاهيم املتعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة؛ب لألخذمراقبة عملية اإلنتاج ونوعية املنتجات  -
 التقدم.  حتقيقجعل املؤسسات مصدرا للثروة وتنفيذ اسرتاتيجيات قادرة على  -

دجمت محاية البيئة واالستغالل العقالين للموارد أُ حيث : الحفاظ على الموارد الطبيعية المحدودة -ب
تقوم محاية البيئة يف إطار لالطبيعية كمحاور ال مناص منها يف االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة يف اجلزائر. 

 على املبادئ اآلتية: ،7113جويلية  79املؤرخ يف  71 -13لمادة الثالثة من القانون ، وفقا لالتنمية املستدامة
 مبدأ احملافظة على التنويع البيولوجي وعدم تدهور املوارد الطبيعية؛ -
 مبدأ االستبدال حىت ولو كانت تكلفته مرتفعة ما دامت مناسبة للقيم البيئية موضوع احلماية؛ -
 تنمية املستدامة عند إعداد املخططات والربامج القطاعية وتطبيقها؛مبدأ إدماج محاية البيئة وال -
مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية وباألولوية عند املصدر، ويكون ذلك باستعمال أحسن  -

 التقنيات املتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة؛
ذ التدابري للوقاية من خطر األضرار مبدأ احليطة، لكي ال يكون عدم توفر التقنيات سببا يف تأخر اختا -

 اجلسيمة املضرة بالبيئة وبتكلفة اقتصادية مقبولة؛
مبدأ امللوث الدافع، يتحمل مبقتضاه كل شخص يتسبب نشاطه يف إحلاق الضرر بالبيئة، نفقات كل  -

 تدابري الوقاية وإعادة األماكن وبيئتها إىل حالتها األصلية.
قتضاه لكل شخص احلق يف أن يكون على علم حبالة البيئة واملشاركة مبدأ اإلعالم واملشاركة، الذي مب -

 يف اإلجراءات املسبقة عند اختاذ القرارات اليت قد تضر بالبيئة. 

هناك مجلة من العوامل االجتماعية اليت تعد ضرورية لقيام تنمية : تحسين اإلطار المعيشي للسكان -جـ
 1مستدامة اجتماعيا:

ثر التوزيع اجلغرايف املتباين لسكان اجلزائر إىل حد كبري على استغالل املوارد يؤ  حيث السكان:أيمية توزيع  -
 ؛صعب من مهمة الدولة يف حتقيق تنمية اجتماعية شاملةيُ الطبيعية و 

االستخدام األمثل للموارد البشرية: خاصة الفئة الشبابية، إال أن الواقع يشري إىل ضعف التأهيل  -
 ؛سياسة الكم على حساب النوع، وهذا ما أثر على مردودية العامل اجلزائري والتكوين بسبب

نهوض بأوضاعها ومتكينها من التمتع حبقوقها والإدماج املرأة  من خاللتعزيز دور املرأة يف اجملتمع:  -
  ؛االتاجملوحرياهتا لتمارس أدوارها التنموية وتشارك بفاعلية أكرب يف خمتلف 

والتعبري عن الرأي: للتعبري عن رأيهم وحتديد خياراهتم وتوجهاهتم الفكرية دون التعرض حرية االختيار  -
 ؛ألي شكل من أشكال التضييق

                                                           
، رسالة دكتوراه غري منشورة يف علوم التسيري، ختصص تشرافيةدراسة اس -أثار التغيرات المناخية على التنمية المستدامة في الجزائرتسعديت بوسبعني،  - 1

 .729، 727ص ، ص 7172تسيري منظمات، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة أحممد بوقرة، بومرداس، 
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توفر األمن واالستقرار: تعرف اجلزائر حاليا استقرارا أمنيا مقابل حتديات هامة بسبب الظروف األمنية  -
 م معها اجلزائر شريط حدودي معترب. املتدهورة اليت تعرفها دول الساحل اإلفريقي اليت تتقاس

 الجزائر:في اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة  -1-3-2
اهلادفة إىل حتقيق  ضمن هذا السياق أنشأت اجلزائر العديد من املؤسسات واهليئات واألجهزة احلكومية

 :(73ميكن متثيلها يف الشكل ) بأبعادها املختلفة التنمية املستدامة
 

 (2014 -2000اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة بالجزائر )(: 13الشكل )

 الهيئات الحكومية المعنية
 بالبيئة والتنمية المستدامة

 المجالس المعنية 
 بالتنمية المستدامة

 وكاالت من أجل 
 التنمية المستدامة

 التدابير 
 التشريعية

 وزارة البيئة وهتيئة اإلقليم •

السلطة الوطنية املعينة يف إطار  •
 ميكانيزمات التنمية النظيفة

اجمللس األعلى للبيئة  • 
 ؛والتنمية املستدامة

اجمللس األعلى للتنمية  •
 ؛الفالحية والريفية

اجمللس الوطين لتهيئة اإلقليم  •
 ؛وتنميته املستدامة

اجمللس االقتصادي  •
 واالجتماعي

الوكالة الوطنية لتطوير  • 
 ؛ANDIاالستثمار 

وكالة ضبط احملروقات  •
ARH ؛ 

الوكالة الوطنية لتثمني موارد  •
 .ALNAFTاحملروقات 

النصوص القانونية املتعلقة  • 
بتعزيز مكانة االقتصاد 

 ؛الوطين

الرتسانة القانونية للحفاظ  •
 ؛على البيئة

الصكوك القانونية املهتمة  •
 .بالشأن االجتماعي

 

 .397، ص 7179، مكتبة الوفاء القانونية، االسكندرية، مصر، ومقتضيات التطوربين الواقع  -التنمية المستدامة وإدارة البيئةبومدين طامشة، المصدر: 
 

ميكن حصر أهم فيما خيص التدابري التشريعية اليت أصدرهتا اجلزائر من أجل حتقيق التنمية املستدامة، 
 :(79اجلدول ) يفالنصوص القانونية 

 

 (2012 -2001التنمية المستدامة )بأهم التشريعات التي أصدرتها الجزائر الخاصة  (:16الجدول )
 القوانين الخاصة التنمية المستدامة

 يتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وإزالتها. 7117ديسمرب  77ممضي يف  79-17قانون رقم  
 يتعلق حبماية الساحل وتثمينه. 7117 فيفري 12ممضي يف  17-17قانون رقم 
 يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية املستدامة. 7113 جويلية 79ممضي يف  71-13قانون رقم 
 يتعلق حبماية املناطق اجلبلية يف إطار التنمية املستدامة. 7119 جوان 73ممضي يف  13-19قانون رقم 
 مة.يتعلق بالوقاية من األخطار الكربى وتسيري الكوارث يف إطار التنمية املستدا 7119ديسمرب  72ممضي يف  71-19قانون رقم 
 يتعلق بتسيري املساحات اخلضراء ومحايتها وتنميتها. 7111ماي  73ممضي يف  19-11قانون رقم 
 يتعلق باجملاالت احملمية يف إطار التنمية املستدامة. 7177 فيفري 71ممضي يف  17-77قانون رقم 

 مراسيم تنفيذية تنظم مجال البيئة
 البيئة الصناعية: 
 حيدد كيفيات وإجراءات إعداد املخطط الوطين لتسيري النفايات اخلاصة ونشره ومراجعته. 7113ديسمرب  19ممضي يف  911-13مرسوم تنفيذي رقم   

 حيدد كيفيات نقل النفايات اخلاصة اخلطرة. 7119ديسمرب  79ممضي يف  919-19مرسوم تنفيذي رقم 
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 التصريح بالنفايات اخلاصة اخلطرة،حيدد كيفيات  7112سبتمرب  71ممضي يف  372-12مرسوم تنفيذي رقم 
 حيدد قائمة النفايات مبا يف ذلك النفايات اخلاصة اخلطرة. 7119 يفريف 77ممضي يف  719-19مرسوم تنفيذي رقم 
 مراقبتها.شروط و السائلة أو الصلبة يف اجلو  ينظم انبعاث الغاز والدخان والبخار واجلزيئات 7119ريل فأ 72ممضي يف  737-19مرسوم تنفيذي رقم 

 يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة. 7119ريل فأ 79ممضي يف  797-19تنفيذي رقم  مرسوم
 يتضمن تنظيم نشاط مجع النفايات اخلاصة. 7119 انفيج 71ممضي يف  79-19مرسوم تنفيذي رقم 
 امللوثة أو اخلطرية على البيئة.يتعلق بالرسم على النشاطات  7119أكتوبر  71ممضي يف  339-19مرسوم تنفيذي رقم 
 ينظم استعمال املواد املستنفذة لطبقة األوزون وأمزجتها واملنتجات اليت حتتوي عليها. 7173مارس  71ممضي يف  771-73مرسوم تنفيذي رقم 

 البيئة الحضرية: 
 يتعلق بنفايات التغليف. 7117نوفمرب  77ممضي يف  317-17مرسوم تنفيذي رقم   

 حيدد كيفيات إنشاء النظام العمومي ملعاجلة نفايات التغليف وتنظيمه وسريه ومتويله. 7119 ويليةج 79ممضي يف  799-19مرسوم تنفيذي رقم 
حيدد القواعد العامة لتهيئة واستغالل منشآت معاجلة النفايات وشروط قبول النفايات على  7119ديسمرب  79ممضي يف  971-19مرسوم تنفيذي رقم 

 ستوى هذه املنشآت.م
 حيدد كيفيات اعتماد جتمعات منتجي و/أو حائزي النفايات اخلاصة، 7112سبتمرب  71ممضي يف  379-12مرسوم تنفيذي رقم 
 اجعته.حيدد كيفيات وإجراءات إعداد املخطط البلدي لتسيري النفايات املنزلية وما شاهبها ونشره ومر  7111 وانج 31ممضي يف  712-11مرسوم تنفيذي رقم 
 يتعلق بالرسم على األكياس البالستيكية املستوردة و/أو املصنوعة حمليا. 7119 فريفي 71ممضي يف  71-19مرسوم تنفيذي رقم 

 الساحل: 
حيدد شروط وكيفيات البناء وشغل األراضي على الشريط الساحلي وشغل األجزاء الطبيعية املتامخة  7111 وانج 31ممضي يف  719-11مرسوم تنفيذي رقم   

 للشواطئ وتوسيع املنطقة موضوع منع البناء عليها.
ثة باإلخطار عن وقوع يتضمن إلزام ربابنة السفن اليت حتمل على متنها بضائع خطرية سامة أو ملو  7117أكتوبر  77ممضي يف  371-17مرسوم تنفيذي رقم 

 أي حادث يف البحر.
 يتعلق بتصنيف املناطق املهددة للساحل. 7119 يفريف 71ممضي يف  77-19مرسوم تنفيذي رقم 
 حيدد كيفيات توسيع محاية أعماق البحر يف الساحل ويضبط النشاطات الصناعية يف عرض البحر. 7171 نفيجا 77ممضي يف  37-71مرسوم تنفيذي رقم 

 التنوع البيولوجي: 
حيدد شروط وكيفيات منح ترخيص لفتح مؤسسات لرتبية فصائل احليوانات غري األليفة وعرض  7117يوليو  19ممضي يف  717-17مرسوم تنفيذي رقم   

 عينات منها للجمهور.
 للمساحات اخلضراء وعملها.حيدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية املشرتكة  7119أبريل  11ممضي يف  772-19مرسوم تنفيذي رقم 
 حيدد حمتوى خمطط تسيري املساحات اخلضراء وكيفيات إعداده واملصادقة عليه وتنفيذه. 7119مايو  13ممضي يف  791-19مرسوم تنفيذي رقم 

 هيئات تحت الوصاية
 مؤسسة عمومية إدارية: 
 تنمية املوارد البيولوجية وتنظيمه وعمله. يتضمن إنشاء مركز 7117نوفمرب  77ممضي يف  317-17مرسوم تنفيذي رقم   

 يتضمن تنظيم احملافظة الوطنية للساحل وسريها ومهامها. 7119أبريل  73ممضي يف  773-19مرسوم تنفيذي رقم 
 كيفيات تنظيمها وسريها.يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتغريات املناخية وحتديد مهامها وضبط   7112سبتمرب  79ممضي يف  312-12مرسوم تنفيذي رقم 

 مؤسسة عمومية صناعية و تجارية: 
 يتضمن إنشاء املرصد الوطين للبيئة والتنمية املستدامة. 7117أبريل  13ممضي يف  772-17مرسوم تنفيذي رقم   

 يتضمن إنشاء املعهد الوطين للتكوينات البيئية. 7117غشت  71ممضي يف  793-17مرسوم تنفيذي رقم 
 يتضمن إنشاء املركز الوطين لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء. 7117غشت  71ممضي يف  797-17تنفيذي رقم مرسوم 

 يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها. 7117مايو  71ممضي يف  712-17مرسوم تنفيذي رقم 
 الجباية البيئية

 (771املادة  7997ديسمرب  77ممضي يف  72-97البيئة )قانون رقم رسم على النشاطات امللوثة أو اخلطرية على  
 ( 37املادة  7117ديسمرب  77ممضي يف  77-17)قانون رقم  رسم على الوقود

 (713املادة   7117ديسمرب  77ممضي يف  77-17رسم لتشجيع عدم التخزين من النفايات الصناعية اخلاصة و/أو اخلطرة )قانون رقم 
 (719املادة   7117ديسمرب  77ممضي يف  77-17ى النفايات املرتبطة بأنشطة العالج يف املستشفيات والعيادات الطبية )قانون رقم رسم للتشجيع عل

 (99املادة  7117ديسمرب  79ممضي يف   77-17)قانون رقم  اه املستعملة ذات املصدر الصناعيرسم تكميلي على املي
  ( 97املادة  7117يناير  73ممضي يف ممضي يف  17-17ري زيوت التشحيم و الزيوت املستعملة )قانون رقم رسم على الزيوت و زيوت التشحيم  وحتض

 

 .31:79، على الساعة: 77/71/7171: االطالعتاريخ ، http://www.mree.gov.dzعن املوقع: ، قوانين البيئة، يةئوزارة املوارد املا المصدر:
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من  هادعمو التثقيف والتوعية البيئية  خاللتنفيذها من و  االتفاق عليهامت  سياسات قطاعيةضافة إىل إ
من أجل تشجيع السلوكيات اليت حترتم البيئة بشكل  ؛ها مبدأ امللوث يدفعسساأخالل الضرائب البيئية اجلديدة 

تزال كل هذه اخلطوات احملمودة، ال من  رغم وعلى ال .ستخدام الرشيد للموارد الطبيعيةأكرب من خالل اال
مؤسسات اإلدارة واحلكم يف اجلزائر مل تستوف العناصر الضرورية لتحقيق التنمية املستدامة وال تزال األطر 

أي دمج متكامل  -املؤسسية والتنظيمية تركز على إدارة البيئة بدال من التنمية املستدامة كمفهوم متكامل ومندمج
 ألبعادها الثالث االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 

 تحديات التنمية المستدامة في الجزائر: -1-3-3
هناك العديد من القضايا اليت ينبغي مواجهتها لتحقيق تنمية مستدامة، ألهنا تعرتض مسريهتا وحتول دون 
الوصول إىل حتقيق نتائج فعلية ترتسم على أرض الواقع، فمنها حتديات ذات طابع اقتصادي ومنها ما متثل حتديا 

  بيئيا وغريها من التحديات. ااجتماعيا وآخر 
إذا كان توزيع النمو االقتصادي من أهم الركائز ألي دولة كانت، خاصة  يعترب النمو: تضعف معدال -أ

الثروات املنتجة عادال على كافة أفراد اجملتمع، ويكون النمو يف أفضل حاالته كلما كانت قدرة التحكم يف األضرار 
كواحد من حتديات التنمية املستدامة،   يف اجلزائر يما تعلق بتحقيق معدالت النموفأما  السلبية على احمليط جيدة.

، 7171سنة  % 7,9إىل  7179سنة  % 3,3شهدت وترية النشاط االقتصادي اإلمجايل تراجعا من فقد 
الشكل والــــُمقاس بنمو إمجايل الناتج احمللي، بسبب اخنفاض نشاط قطاع احملروقات ومنو قيمته املضافة، ويوضح 

 .7171 -7173( تطور معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل يف اجلزائر خالل الفرتة 79)
 

 (2017 -2013) لناتج المحلي اإلجمالي في الجزائرانمو معدل  تطور (:14شكل )ال
 )نسب مئوية(                                                                                                 

 
 

، تاريخ االطالع http://pubdocs.worldbank.org، عن املوقع: 7171، التقرير السنوي، التطور االقتصادي والنقدي للجزائرالبنك الدويل،  المصدر:
 .79:77، على الساعة 17/71/7177
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مل حتقق بعد احلد األدىن الخنفاض مستدام يف الفقر، والذي  ، إال أهنااجلزائر لتطور معدالت النمو يفطبقا 
 احمللي الناتج، حيث أن نسبة النمو % 3يتطلب أن تكون نسبة النمو يف نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بـ 

( الكافية لتحسني املستوى املعيشي وحتقيق % 1الضرورية للنمو االقتصادي )بالنسبة ضعيفة جدا، مقارنة 
من أجل الدخول يف اقتصاد  ويل عميق وشامل لالقتصاد الوطينيف حترع منذ بداية التسعينات شُ وقد  1هار.داإلز 

، معتمدا على مداخيل قطاع احملروقات النمو ضعيفابقي السوق، واالندماج يف االقتصاد العاملي، لكن رغم ذلك 
إضافة إىل التأخر الذي أخذه القطاع البنكي وهيكلة القطاع االقتصادي العمومي بعيدا عن الشراكة األجنبية، 

 غري املستقرة. االقتصاديةعوامل تفسر هذه الوضعية  هازيادة إىل ذلك قلة مردودية اإلدارة وفعاليتها، كل
 7991سجل مؤشر التنمية البشرية يف اجلزائر اارتفاعا معترباا ما بني  ة:التنمية البشريتحقيق  -ب

رير برنامج األمم املتحدة اا حسب تقمرتفعةتنمية بشرية اتصنف ضمن الدول اليت هلا مؤخرا ، مما جعلها 7171و
 ،دولة 779من  أصل  على الصعيد العاملي 7179سنة  79حتتل املرتبة الـ   اليت أوضحت أن اجلزائر كانت اإلمنائي

البشرية فيها  إذ بلغ مؤشر التنمية، 7171سنة  72وترتاجع إىل املركز  73ركز الـ امل 7172سنة  لتحتل  قد تقدمت
تطور مؤشر من خالل ( 72، وهو ما يوضحه الشكل )7ـ مع العلم أن القيمة القصوى للمؤشر تقدر ب 1,12

 .7171 -7171التنمية البشرية يف اجلزائر خالل الفرتة 
 

 (2017 -2010خالل الفترة ) (: تطور مؤشر التنمية البشرية في الجزائر15شكل )ال

 
، تاريخ http://hdr.undp.org، عن املوقع: 2018التحديث اإلحصائي لعام  –أدلة التنمية البشرية ومؤشراتها اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة  المصدر:

 .77:39، على الساعة 17/71/7177االطالع 
 

 يبني الشكل مؤشر التنمية البشرية للجزائر الذي بقي على منحى تصاعدي منذ سنوات حيث انتقل من
إىل  7171إذ حتصل على ثالث مراتب من  7171 سنة 1,12وإىل  7171 سنة 1,13إىل  7111 سنة 1,99

اليت تتمتع مبستوى إمنائي  اخلمس اجلزائر ضمن البلدان اإلفريقيةتعكس مؤشرات التنمية البشرية مكانة ل .7172
                                                           

 .731، 779ص ، ص 7173، مكتبة حسن العصرية، بريوت، لبنان، التنمية المستدامة في البلدان العربية بين النظرية والتطبيقحممد الطاهر قادري،  - 1
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لذي يضم الدول ذات الدخل مؤشر تنموي بشري متوسط أو يف الصنف اتصنف كعايل أما باق دول القارة فإهنا 
أما على الصعيد املغاريب ومشال أفريقيا حتتل اجلزائر املرتبة األوىل متقدمة بشكل كبري على املغرب الذي الضعيف، 

اعتبار مؤشر التنمية البشرية أن على و  .729مث موريتانيا  717، ليبيا 92 ، تونس772ر ، مص773جاء يف املرتبة 
الصحي والتعليمي واإلطار املعيشي العام لألفراد يف اجملتمع، فإنه ميثل حتديا  عيعطي أكثر من داللة على الوض

  لتحقيق احلياة الكرمية بكل معانيها. ليهيصبو إىل الوصول إحقيقيا نظرا لتأثريه املباشر على الوضع اإلنساين الذي 
ساهم تباطؤ النمو االقتصادي وتراجع معدالت التشغيل يف تفشي  البطالة: وتصاعد معدالت تفشي -جـ

حتولت أرقام البطالة من أرقام فقد  .سوق العملإىل ظاهرة البطالة يف اجلزائر خصوصا وسط الداخلني اجلدد 
 يوضحو  1،أرقام عشرية يف عقد التسعينات ومطلع القرن الواحد والعشرينثمانينيات إىل الأحادية يف أوساط 

 (.7171 -7111( تطور معدالت البطالة يف اجلزائر خالل الفرتة )79الشكل )
  

 (2017 -2007خالل الفترة ) (: تطور معدالت البطالة في الجزائر16شكل )ال

 
، على الساعة 17/71/7177، تاريخ االطالع https://www.amf.org.ae، عن املوقع: 2018التقرير العربي الموحد صندوق النقد العريب،  المصدر:

77:17. 
 

بتحسن يف نسبة البطالة، واليت ارتفعت  7171صحب النمو الطفيف خارج احملروقات احملقق سنة مل يُ 
مليون عاطل عن العمل، مقابل  7,99من القوى العاملة، أي ما يعادل  % 77,1ذلك من ، % 7,3بنسبة 
 7171سنة  % 77,3سنة( إىل  79 -79، وباملثل ارتفعت نسبة البطالة عند الشباب )7179سنة  % 71,9

عرقل معدل البطالة املرتفع بني الشباب جهود احلد من الفقر وعدم وعليه  7179.2سنة  % 79,1مقابل 
                                                           

 .737 ، صمرجع سبق ذكرهحممد الطاهر قادري،  - 1

، تاريخ االطالع algeria.dz-of-https://www.bankعن املوقع: ، : التطور االقتصادي والنقدي للجزائر1022التقرير السنوي بنك اجلزائر،  - 2
 .22:24، على الساعة 28/12/2218
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املساواة، إال أن نسبة الفقر وفق خطوط الفقر الوطنية واليت ترتبط مبستوى التنمية يف اجلزائر بداللة متوسط دخل 
وعليه  7171،1سنة  % 2,2و 7112سنة  % 2,1إىل  7111سنة  % 77,7الفرد، عرفت اخنفاضا وذلك من 

إجراءات ملكافحة البطالة ترب اجلزائر من الدول العربية اليت جنحت يف خفض معدالت الفقر، هذا راجع إىل تع
 ،منط متويلها والفئات املستهدفةو  من حيث طبيعتها الل عدة أجهزة ختتلف يف ما بينهاودعم التشغيل من خ

 .وواحد من حتديات التنمية املستدامة سايمت يف اخنفاض معدالت البطالة يف اجلزائر إال أن مستواه يبقى مقلقا
يقصد باالستدامة البيئية احملافظة على املصادر البيئية على املدى الطويل يف  :ةالبيئي االستدامةتحدي  -د

يف حالتها الطبيعية وتلك اليت تتم إدارهتا، والضغوط اليت حميط دائم التغري، ويقيس هذا املؤشر وضع النظم البيئية 
كما يقيس هذا املؤشر اآلثار والتفاعالت   .وزيادة معدالت التلوث تتعرض هلا مبا يف ذلك استنزاف املوارد الطبيعية

البيئية احلاصلة، ويتبع مبدى قدرة اجملتمع على التكيف مع اإلجهاد البيئي ودرجة مسايمة كل دولة يف جهود 
حيتسب رصيد املؤشر من متوسط املتغريات كنسبة مئوية، وكلما  التنسيق العاملي للتصدي للمشاكل البيئية املتزايدة.

( 71يعرض اجلدول )و  2املسجل دل ذلك على ضعف االستدامة يف الدولة والعكس صحيح. اخنفض الرصيد
 .7171لسنة  مؤشرات االستدامة البيئية يف اجلزائر وفقا لتقرير التنمية البشرية

 

 2017(: مؤشر االستدامة البيئية في الجزائر لسنة 17الجدول )

مؤشرات 
االستدامة 

 البيئية

استهالك 
الوقود 
 األحفوري

استهالك 
الطاقة 
 المتجددة

 انبعاثات 
 ثاني أكسيد الكربون

 مساحة 
 الغابات

سحب المياه 
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 معدل الوفيات الناجمة عن

مؤشر 
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 الحمراء

تلوث الهواء 
في المساكن 

والهواء 
 المحيط

خدمات غير 
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والصرف الصحي 
 والنظافة الصحية

الترتيب حسب 
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من مجموع  %

 استهالك الطاقة

من مجموع  %
استهالك الطاقة 

 النهائي

مساهمة 
الفرد 
 )بالطن(

كلغ لكل دوالر 
من إجمالي 

الناتج المحلي 
بمعادل القوة 

الشرائية بدوالر 
2011 

من  %
مجموع 
مساحة 
 %التغير  األراضي

من مجموع  %
الموارد المائية 

 )القيمة( ألف من السكان 100لكل  المتجددة
 7171 7179 7179 7179-7119 7991/7172 7172 7179 7179 7172 7172-7171 تنمية بشرية مرتفعة

 0.904 1.9 49.7 66.9 17.3 0.8 0.28 3.7 0.1 100.0 الجزائر 85
 

، تاريخ http://hdr.undp.org، عن املوقع: 2018التحديث اإلحصائي لعام  –أدلة التنمية البشرية ومؤشراتها اإلمنائي، برنامج األمم املتحدة  المصدر:
 .77:39، على الساعة 17/71/7177االطالع 

 

انطالقا من إسقاط مؤشر االستدامة البيئية على اجلزائر، ورغم أن أدائها حتسن مقارنة بسنوات مضت، 
، إال أن رصيد االستدامة البيئية مزال يشكل 7171عامليا سنة  72إىل الرتبة  7119سنة  99بانتقاهلا من الرتبة 

ميكن  وعليه حتديا  كبريا فيما تعلق بضمان السالمة البيئية أرضا وجوا، واليت متثل أهم أهداف التنمية املستدامة.

                                                           
 مرجع سبق ذكره. بنك اجلزائر، - 1

 .288، 282حممد الطاهر قادري، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 2
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والفقر، ملفرط للمياه، االنفجار السكاين حصر أهم املشكالت البيئية اليت تعاين منها اجلزائر يف التلوث، التبذير ا
 1لعل هذا راجع إىل:و مشكلة التصحر وتدهور األراضي، 

 تعتمد على استهالك املكثف للطاقة مع غياب أجهزة التحكم يف انبعاث الغازات؛قيام صناعة  -
 ضعف مستويات مجع وتسيري النفايات الذي تتكفل به اجلماعات احمللية؛ -
 تطهري واستغالل مياه الصرف اليت تعاين من قلة الصيانة وسوء االستغالل؛ال ضعف برامج إعادة -
سوء استغالل موارد الطاقة ونقص االعتماد غري امللوثة منها كالطاقة الشمسية والطاقة الكهربائية  -

 املستخرجة من الرياح إىل غري ذلك.
ارتبطت اشكالية التلوث البيئي يف اجلزائر بطبيعة السياسات التنموية املنتهجة منذ االستقالل حىت كذلك، 

ناعي صالبيئية يف املخططات التنموية، مما أدى إىل تفاقم التلوث ال تاالعتباراهناية الثمانينات، حيث أيملت 
هتمام بنشر الوعي البيئي لدى فئات اجملتمع  االلذلك جيب إرساء ثقافة بيئية،  .وتدهور اإلطار املعيشي لألفراد

كافة والقيام بإصالح جبائي أخضر يشمل النظام اجلبائي اجلزائري من خالل توسيع عدد األوعية ذات العالقة 
 2 وفق مقتضيات التنمية املستدامة. بالتلوث البيئي، وتكثيف الرقابة على النشاطات امللوثة، قصد محاية البيئة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ص 2212، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1، طالسياسة البيئية في الجزائر بين المحددات الداخلية والمقتضيات الدوليةمنال سخري،  - 1

 .194، 193ص 

، جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد السادس واألربعون، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائرمراد ناصر،  - 2
 .  772، ص 7119جامعة بسكرة،  
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 في الجزائر الواقع المقاوالتي: الثاني المبحث
 

حىت يف ظل  ا، رغم أن املقاول اجلزائري قد تبلور ووجد لنفسه مكاناجلزائريف املقاوالتية حديثة تعترب التجربة 
اقتصاد السوق املقاولني  مكن التحول إىلفقد  .ملقاول األمس االنظام االشرتاكي، وما مقاول اليوم إال امتداد

 األعمال، منذ التعديل اهليكلي مطلع التسعينات، من خالل قوانني مكنته من ملاجلزائريني من الدخول إىل عا
اقتناص فرص احمليط، إال أن هذا مل حيدث إال بداية األلفية الثالثة، عندما تعاىف االقتصاد اجلزائري من األزمات 

وعليه  مفاهيم جديدة للمقاول، تنبع من أهداف وخلفيات إنشاء مشاريعه وجتسيدها.، وبالتايل ظهرت االيت مر هب
لتحقيق قيمة مضافة، حتسني  أداةاملقاوالتية يف اآلونة األخرية مكانة هامة يف االقتصاد اجلزائري، لتصبح حتتل 

النمو االقتصادي، حماربة البطالة ومل ال حمرك جديد لالقتصاد حنو حتقيق التنمية املستدامة يف اجلزائر، وهذا ما سيم 
 ت، خصوصيابروز املقاول اجلزائري خالل التوجهات التنموية لالقتصاد اجلزائريتبيانه من خالل التطرق إىل 

 .التنمية املستدامة يف حتقيقمسايمتها ومدى  مشاريعه
 

 بروز المقاول الجزائري خالل التوجهات التنموية لالقتصاد الجزائري: -2-1
يف اجلزائر بعد االستقالل، ومل تتطور إال بصفة بطيئة، دون أن تتمكن  املبادرات املقاوالتيةظهرت غالبية 

من احلصول على هيكل أو بنية فوقية مالئمة، وال خربة تارخيية مكتسبة، حيث أن تطورها مل يكن على أساس 
شرعت فقد هذا و  نسب أقل يف اجملال الزراعي.مقابل اجملال التجاري بنسب أكرب ، وكان أغلبها يتوجه إىل التجربة

ينات، يف إصالحات هيكلية لوضع آليات اقتصاد السوق وبرامج االستقرار، بدء باستعادة اناجلزائر، هناية الثم
مع الظروف اجلديدة لتسيري البلد وصوال إىل االرتقاء باألطر القانونية واملؤسساتية  ومواءمتهالسيطرة على االقتصاد 

لتحقيق منو اقتصادي مستدام ومدعم، إىل غري ذلك من ت عميقة مرفوقة بتغيريا ،ئة الظروف املواتيةيلته
 اإلجراءات اليت كان هلا أثرها على سلوك املقاول اجلزائري. 

 ما قبل االستعمار: والدة النوع األول من المبادرات المقاوالتية -2-1-1
مشاريع، خاصة يف قطاع اإلنتاج، بالعودة إىل العهد العثماين، مت استبعاد كل مبادرة حملية )جزائرية( إلنشاء 

ذلك لسببني: أن مشروعات التصنيع كانت من مسؤولية الدولة، الشركات والتجار األوروبيني املستفيدين من 
متويله من عائدات املعامالت العقارية،   كان  االمتيازات ونظام احلماية، كذلك، أن رأس املال الوطين اخلاص الذي

تمعات حنو احلداثة باالعتماد على الربجوازية التجارية، يف اجمليف أوروبا من توجه كان هامشي. ما قابله آنذاك 
حني وجهت املمارسات التمييزية للدولة العثمانية الربجوازية اجلزائرية حنو الرتكيز على حتقيق فوائض اإلنتاج الزراعي 

يقابلها من األنشطة غري الزراعية كل من ل 1الذي سيطر عليه مالك األراضي يف املدن )العائالت الرتكية الكبرية(،
احلرف والتجارة: احلرف اليدوية اليت ميكن وصفها كمؤسسات حرفية، واليت من خالهلا وصل عرض املنتجات 

                                                           
1 - Anouar MOKRANI, Analyse sociologique de la crise du capital privé dans l’Algérie indépendante, 

ouvrage publié sous le titre Les indépendances au Maghreb, CRASC, IRMS et Karthala, Oran, 2012, p 47. 
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احلرفية إىل أعلى مستوياته خاصة النسيج، العمل على اجللود إىل غري ذلك. كذلك وبانتشار األنشطة احلرفية 
وازية جتارية سيطرت على وسائل اإلنتاج، تزامنا مع أحداث أوروبا حيث مت انتشرت ورشات عمل شكلت برج

، متثل يف 7731جتميع املصانع بعد ختطي نوع العمل يف املنازل. أما بالنسبة لثاين نشاط شهدته اجلزائر قبل سنة 
همة كانت مرتبطة رغم أن وسائل االتصال مل تكن متطورة، إال أن املدن امل ،عمليات البيع والشراء )التجارة(

كان لكل مدينة سوق له درجة من الشهرة وأحيانا من التخصص يف سلعة معينة، ليصبح كذلك  ببعضها البعض.  
  1جتار اجلملة نوعا ما وسيط بني املؤسسات املنتجة واملدينة.

 فترة االستعمار: ضعف البرجوازية المقاوالتية  -2-1-2
، جمرد مصطلح استخدمته اإلدارة االستعمارية ومل يكن اجلزائريون 7997كان االقتصاد يف اجلزائر، قبل سنة 

ظلت الربجوازية اجلزائرية )احلضرية والريفية( ضعيفة إال احتياط عمالة أو جنود يف الصراعات الدولية. وعليه، 
ط املطالب الوطنية وحمدودة أمام الربجوازية )الفالحية والصناعية( والرأمسال الكولونيايل، ومل تتمكن من قيادة وتنشي

لكن وبفعل الثورة التحريرية واكتشاف البرتول، أعاد املستعمر صياغة سياسته مع مشروع قسنطينة  .أو التأثري فيها
(، حاول فيه إعادة صياغة الروابط االستعمارية اجلزائرية عرب ترقية قوة ثالثة مشكلة من إطارات 7993 -7929)

 .وأرباح على املستعمر بامتيازاتوضع سياسة لتطوير صناعة حملية تعود  منهاكان اهلدف وبرجوازية حملية  
عمليا مسحت هذه السياسة بتطور شرحية قليلة نسبيا من جتار، أصحاب األعمال ومضاربني جزائريني، 

تضاعف عدد املؤسسات الفردية اليت ميتلكها املقاولون اجلزائريون، ترتكز  7991 -7921فخالل السنوات 
بذلك اعتربت الربجوازية و  2يف التجارة، احلرف واخلدمات، أما يف جمال الصناعة فتكاد تكون منعدمة.أنشطتها 

الناشئة )التجارية أساسا( منتوج استعماري، كوهنا نشأت وتطورت بفضل القدرة الشرائية للمستعمر وسياسته 
 االقتصادية هناية اخلمسينات.

 المقاولقطاع خاص صنيع الدولة: الدولة  -2-1-3
تنشط  ومتوسطةوحدات صغرية  متكون هيكليا من ،غداة االستقالل، ورثت اجلزائر قطاعا حموال إىل اخلارج

وهو من حيث  ،الفروع الصناعات االستهالكية اليت ترتكز حول املدن الكربىو  ةاالستخراجييف القطاعات 
روعها يف اجلزائر خصوصا يف الصناعات إىل شركات أجنبية أسست فضع العالقات اإلنتاجية، قطاع رأمسايل خي

 ،اجلزء األكرب كانفاالستخراجية مبا يف ذلك شبكة التوزيع املتصلة هبا، مثل حمطات توزيع مشتقات البرتول. 
زائريني للمستوطنني، وكانت تلك اليت تعود إىل اجل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مملوكمن منظومة ا، % 97حوايل 

  3.وعلى املستوى االقتصادي، من حيث مسايمتها يف العمالة والقيمة العدديحمدودة على مستوى 

                                                           
1 - Leila Belhout Melbouci, Economie de l’entreprise algérienne, Editions El-amel, Tizi ouzou, 2009, p 24. 

 .797، ص 7119، جملة الباحث، العدد الثالث، جامعة ورقلة، أية مقاربة للتحليل؟ -واالقتصاد في الجزائرفي نشأة الدولة باديس بن عيشة،  - 2

، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، العدد الثالث،  أساليب تنمية المشروعات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائريصاحل صاحلي،  - 3
 .79ص  ،7119 ،7ية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة سطيف كلية العلوم االقتصاد
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فما كان على العمال إال أن  ،كان ملغادرة مالك هذه الوحدات الصناعية أثرا كبريا على االقتصاد اجلزائري
يف إطار  ،باألجان ، ومت إسناد املؤسسات الصغرية للجان التسيري بعد رحيل مالكهابادروا إىل إعادة تشغيلها

تدخل الدولة املباشر يف إعادة  أوىل مظاهر كانتحيث   1.املتعلقة بنظام التسيري الذايت 7993قرارات مارس 
تدعيم إنشاء قطاع الدولة الذي توسع عن طريق تأميم األمالك الشاغرة  من خاللتنظيم النشاط االقتصادي، 

  2 اقتصادية جديدة، وقد اختذ هذا املظهر اجتاهني:استثمارات حىت انشاء ورأس املال األجنيب الصناعي أو 
وأدوات العمل،  جوسائل اإلنتا  ةتنشط يف صناع ،كبريةة  يصناعاألول على تدعيم إنشاء مؤسسات  ارتكز

مؤسسات الصغرية أيمية خاصة للأعطى  الثايناالجتاه ضع لإلشراف املباشر للوزارة والوزارات الوصية، أما خت
 لتتشكل مع بداية تطبيق املخطط الرباعي الثاين. اعتمدت الدولة بشأهنا سياسة الالمركزية، اليت واملتوسطة

ملؤسسات القطاع العام  مكمل ععن قطا وهي عبارة  الصغيرة والمتوسطة التابعة، الصناعاتمؤسسات/ لا
ما تطوير على ية احملل من خالله اجلماعات للمسايمة يف حتقيق األهداف املسطرة يف السياسة التنموية، تعمل

 . ( للصناعات األساسيةles industries entraînéesأصطلح عليه بالصناعات التابعة )
 هاظهور  فارتبطالتابعة للقطاع الخاص  الصغيرة والمتوسطة الصناعاتمؤسسات/ لباأما فيما تعلق 

 االقتصاديةيف اجلزائر بصفة مباشرة بإرادة السلطات العمومية يف إدماج القطاع اخلاص يف مسار التنمية  هاوتطور 
، وموجهة حسب األهداف العامة لسياسة التنمية 7999 االستثمارفكانت منظمة مبوجب قانون  ،واالجتماعية

طيلة املرحلة املمتّدة بني االستقالل إىل غاية و ه أنالدولة. إال يف نشاطاته ملراقبة  خيضعقطاعا ثانويا  اعتربهتااليت 
 تنمية وتطوير الصناعة اخلاصة. هتدف إىلالثمانينات، كان هناك غياب شبه تام لسياسة حكومية 

شهدت هذه املرحلة ضعفا كبريا ملنظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة التابعة للقطاع العام، وحمدودية 
اخلاص، وقد أصبحت ثغرات عدم تطورها واضحة خالل هذه الفرتة اليت شهدت بطء املؤسسات اململوكة للقطاع 

تعود األسباب اليت حدت من السري احلسن والسريع لوترية إجناز املشاريع و  .وتأخر يف تنفيذ املشاريع االستثمارية
ت احمللية تفتقد للوسائل اخلربة الفنية والتكوين الالزم، باإلضافة إىل أن أغلب اجلماعاوكذا إىل نقص التمويل، 

  3.إىل غري ذلكجناز هذه املشاريع، كمكاتب الدراسات وشركات األشغال العمومية إلواإلمكانيات الضرورية 
 الصغيرة والمتوسطة بروز دور المؤسسات :االقتصادية اإلصالحات -2-1-4

الصغرية واملتوسطة العمومية يف حتقيق  للمؤسساتأعطت السياسة االقتصادية ملرحلة الثمانينات دورا حيويا 
وضع بالالمركزية املنشودة، وقد كان ذلك بتوسيع صالحيات اجلماعات احمللية يف ميدان التنشيط االقتصادي 

                                                           
، 2228دار احملمدي العامة، اجلزائر، ، التدقيق اإلداري وتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرعبد الرمحان بابنات، ناصر دادي عدون،  - 1

 .122ص 

، أطروحة دكتوراه غري منشورة يف العلوم وتنميتها: دراسة حالة الجزائر واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمهاعثمان خللف،  - 2
 .727 -772، ص 7119االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

، مداخلة مقدمة يف امللتقى الوطين حول واقع وآفاق النظام احملاسيب املايل تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في الجزائررياض رميي، عقبة رميي،  - 3
 .7، ص 7173ماي  19و 12يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الوادي، يومي 
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من بني االهتمامات الرئيسية فكان  مكانة يف سياسة التصنيع، جديدة وإعطائهاإجراءات قانونية وتنظيمية 
وإدخال الفعالية  اإلنتاجيالتخطيط الثانية باجلزائر، التوجه حنو حتسني أداء اجلهاز ملخططي التنمية خالل عشرية 

جتسدت تلك وقد  1املهام واملسؤوليات.و  الكفاءات، اهلياكلو  لألجهزة الالمركزيواملردودية، واختيار التوزيع 
تعلقة بإعادة هيكلة العضوية ، سواء املمشلت املؤسسات الوطنية التنظيمية اإلجراءاتاالهتمامات يف جمموعة من 

(، القوانني املتعلقة باالستثمار 7971أكتوبر  19املؤرخ يف  797 -71واملالية للمؤسسات االقتصادية )املرسوم 
 19املؤرخ يف  797 -77( واإلجراءات املتعقلة باستقاللية املؤسسات )املرسوم 7977أوت  77)القانون املؤرخ يف 

ويف الوقت ذاته  بعض اإلجراءات تستفيد منها بعض املؤسسات الصغرية واملتوسطة(، والذي أورد 7977أكتوبر 
 2:تقوي من العراقيل لتوسع القطاع، خاصة عن طريق

 ؛إجراءات االعتماد اإللزامية لكل استثمار -
 ؛من قيمة االستثمارات املعتمدة % 31ال يتعدى التمويل الذي تقدمه البنوك نسبة  -
مليون دينار جزائري إلنشاء مؤسسات ذات مسؤولية حمدودة  31ال ينبغي أن تتجاوز مشاريع االستثمار  -

 ؛لتضامنماليني دينار جزائري إلنشاء مؤسسات فردية أو شركات ا 71أو باألسهم، و
 منع امتالك عدة مشاريع. -

فرضت رفع القدرات  آنذاك،متطلبات الوضع و  ة الصناعية اليت شهدهتا اجلزائر بداية الثمانيناتياحلرك إال أن
 -7971من هذا املنطلق أكد املخطط اخلماسي األول و . طناو ماملتزايدة لل االحتياجاتاإلنتاجية الوطنية وسد 

يف السياسة  اوكيفية إدماجه الصغرية واملتوسطة اتترقية الصناع، احمللية اتعلى ضرورة االعتماد على املبادر  7979
من  أعيد التأكيد على هذا االختياروقد . املسجلة يف العشريتني السابقتنيالعجز حاالت  تصاصالمالتنموية، 

واملتعلقة بالقطاع اخلاص  7977لجنة املركزية حلزب جبهة التحرير املنعقدة يف ديسمرب الخمتلف قرارات خالل 
 األهدافك بفعالية يف حتقيق حىت تشار  ،وحتديد إطار تشريعي وتنظيمي جديد لتأطري نشاطات القطاع وتوجهها

 .املسطرة ضمن املخططات التنموية
 ،OSCIP االستثمارات اخلاصة وتنسيقوإنشاء ديوان لتوجيه  7977بعد صدور قانون االستثمار سنة 

هذه  تأكيد إعادةمت فقد  .أهداف التنمية الوطنية يف حتقيقي القطاع اخلاص ألول مرة منذ االستقالل بدور ظح
 يتال ،أو املخطط اخلماسي الثاين ا7979 منتصف الثمانينات سواء يف النصوص الرمسية اامليثاق الوطيناملكانة مع 

شمل توزيع االستثمارات جديد، يضرورة االنتقال إىل منط تصنيعي و إىل متطلبات التكامل االقتصادي  تأشار 
عمل وسهلة البسيطة ميكن التحكم فيها، قادرة على خلق فرص  تلتكنولوجيامستعملة ، على وحدات مستقلة

  3.االنتشار عرب خمتلف جهات الوطن
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حنو االستثمار يف قطاعات أيملتها  7973بالتوجه منذ سنة  7977مسحت اإلجراءات اليت اختذت سنة 
عرفت  ؛والكهربائية. من ناحة أخرى، كتحويل املعادن والصناعات امليكانيكية ااملؤسسات الصغرية واملتوسطة سابق

املقاولة من الباطن تطورا ضعيفا، رغم أهنا تعترب كأحد جماالت النشاط املفضلة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
انفصال بني القطاعات العمومية واخلاصة، مما  7977إىل سنة  7993جل طيلة الفرتة املمتدة من سنة قد سُ ف

  1 جمال املقاولة من الباطن.جعلها عاجزة عن ربط شراكة يف
 :1288انطالقا من  الصغيرة والمتوسطة منظومة المؤسسات -2-1-5

ويات السياسية التنموية يف اجلزائر، حيث مل تعد ملكية الدولة لشهدت سنوات التسعني حتول جذري يف أو 
 ،بدون شروط مسبقة ملختلف القطاعات االقتصادية شرطا مقدسا، عكس امللكية اخلاصة اليت أصبحت مضمونة

رورة تطورها وتوسيع ساهم يف حتول نظرة السلطات العمومية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واالعرتاف بض ماوهو 
 حقل نشاطاهتا، من أجل تقارب القوى العمومية واخلاصة لتنشيط االقتصاد.

 املنظومةتسيري العقار الصناعي، أدت تقريبا إىل عدم فعالية البريوقراطي واملشاكل املرتبطة بلتباطؤ إال أن ا
لرتقية االستثمار، أصدرت السلطات العمومية سنة  ةإعطاء نفس جديدللوضع ومن أجل تصحيحا و . ةاجلديد
حدد بدوره الذي و  ،األمر اخلاص بتطوير االستثمار والقانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة 7117

إجراءات التسيري اإلداري اليت ميكن تطبيقها خالل مرحلة إنشاء املؤسسة، كما تضمن يف فروعه املختلفة  وربط
سياسة الدولة لدعم ومساعدة هذا القطاع، والتدابري املشرتكة املتعلقة بتطوير نظام إعالم املؤسسات الصغرية 

 هذا القانون أيمية خاصة للجانب املتعلق أوىلحيث . واملتوسطة، والتشاور مع احلركة اجلمعوية يف املؤسسات
لتكثيف نسيج ، باإلعالم االقتصادي واإلحصائي كما نص القانون على التكفل برتقية املقاولة من الباطن

  2املؤسسات.
 

 المقاول الجزائري وخصوصيات المشاريع المقاوالتية: -2-2
تعمد على يعرف االقتصاد اجلزائري منذ هناية الثمانينات حتوالت عميقة من جراء التوجه إىل بناء اقتصاد 

 الذي حدث على مستوى أجهزة الدعم املؤسسايت، وكذلك القوة اجلديدة ريآليات السوق، ومن خالل التغي
 ،سواء يف القطاع العام واخلاص البديل ،املقاوالتية هر اليوم أن املشاريعظيف .للمتعاملني االقتصاديني اخلواص

من هذه املشاريع يف اجلزائر  هعرفت بعدماتشكل أحسن السبل واألكثر تكيفا مع النهج اجلديد لالقتصاد الوطين، 
دور ثانوي يف مرحلة إرساء القاعدة الصناعية الثقيلة، وقد اعتربت كصناعة تابعة للصناعات الكبرية، فلم يتسن 

ن كل تطور حققته هذه املؤسسات يف هذه املرحلة كان على هامش املخططات أا وتنميتها، كما للربنامج تطويره
 خلطاب السياسي فقط.االتنموية، وعلى مستوى 
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 المقاول الجزائري:أصول  -2-2-1 
والقرارات اليت يتخذها ستعود عليه  تفالسلوكيا، دورا حموريا يف دعم عجلة التنميةيلعب املقاول اجلزائري 

حاولت العديد من الدراسات التطرق إىل واقع وعليه  .واالقتصاد الوطين بالسلب أو اإلجياب منطقتهأوال مث على 
 ملؤسسة الصناعية اخلاصةباالبعض اهتم  ، حيثض إىل إشكالية املقاول اجلزائريخالل التعر  األعمال يف اجلزائر من

منطق التسيري إىل من تعرض  بربوز املقاول اجلزائري من خالل بعد املسار االجتماعي، وهناك اآلخر اهتم البعضو 
 :الذي يتبناه، وتطرق البعض اآلخر إىل املقاولون اجلدد بعد التحول

قاعدة مادية لربجوازية  اليت اعتربتاقتصادي:  -المؤسسة الصناعية الخاصة والواقع السوسيو -أ
 اترخيي خلطابتامن خالل حتليل و  .سليلة الربجوازية التجارية اليت نشطت خالل الفرتة االستعمارية ، وهيصناعية

لدولة، حيث أن قطاع بااالرتباط القوي للربجوازية الصناعية ميكن مالحظة الدولة حول امللكية والرأمسال اخلاص، 
استعمل السياسة التوافقية يف تسيري ي بدوره الذ الدولة يوفر قاعدة التواجد، العيش واالستمرار للقطاع اخلاص

 ما تعلق بالتوظيف االنتقائي فيوالتقليدي  ،املستعملة يف املصنعاحلديثة لتكنولوجيات ااملزج بني و املوارد البشرية 
 1 لعائلة.بنشاط اكما أن وجود رأمسال خاص مرتبط   ،إلدماج العمال يف املصنع

شخص له كافة اجلزائري  ملقاولانطالقا من أن االمسار االجتماعي:  -بروز المقاول الجزائري -ب
 2 :يف ملقاول اجلزائرياحتديد أصول  ميكن ،الصالحيات يف مؤسسته فهو منشؤها ومسريها على كافة املستويات

م هتملدارس العربية اإلسالمية، أغلب نشاطابامن أصول ريفية وممن تلقوا تعليمهم  :المقاولون التجار -
ومنهم من مارس نشاطات اقتصادية خارج اجلزائر ومع  ،مثل يف االسترياد والتصدير وجتارة اجلملةتت

من مميزات هذا النوع من املقاولني و  حولوا نشاطهم للصناعة. 7999صدور قانون االستثمارات عام 
بقي طبيعة التحول يف النشاط الذي جاء يف ظروف اقتصادية وسياسية معينة، لكن رغم هذا التحول 

يتصرف بعقلية ومنطق التاجر وذهنية البيع على حساب عقالنية اإلدارة والتسيري مما املقاول اجلزائري 
 ؛ضطرين لالستعانة بأصحاب االختصاصجيعلهم م

إىل مسريين وإطارات أجنبية بفعل املشاركة  مشاريعهموالذين يوكلون إدارة  :نو المقاولون غير المسير  -
هذه متثل يف رؤوس األموال املستثمرة، مقابل اهتمامهم بنشاطات االسترياد والتصدير وامللكية العقارية، 

املستوى التعليمي الثانوي  الفئة يف أغلبها من كانوا موظفني خالل الفرتة االستعمارية ومن أصحاب
 ؛امعي، وممن مل يشاركوا يف الثورةواجل

اإلطارات ممن يتشاركون أعمال حرة لتحسني دخلهم دون و املؤهلني أو اإلداريني  :المقاولون العمال -
الفئة بعض اإلطارات السابقة يف التسيري الذايت ومنخرطون ومناضلون  ميثل هذه .ترك وظائفهم األصلية

                                                           
، رسالة دكتوراه يف علم االجتماع، ختصص علم االجتماع دراسة ميدانية بوالية تلمسان -الجزائري المقاولثقافة المقاولة لدى الشباب سفيان بدراوي،  - 1
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يف جبهة التحرير وبعض الضباط السابقني يف جيش التحرير الوطين، من خصائصهم احتكاكهم 
بالوسط الصناعي خاصة الذين كانت هلم جتارب يف املهجر، ما أعطاهم نوعا من اخلربة امليدانية 

 مهذا ما يفسر طبيعة منتجاهت، و زة قدمية أو معطلة بعد إصالحهاالعمل بآالت وأجه وبالتايل
هذه الرأمسالية الصغرية دورا تلعب وعليه  .ستهلكة يف السوق خاصة من قبل ذوي الدخل الضعيفوامل

 .يف عرض التشغيل والسوق ال ميكن جتاهله
بني املقاول الصناعي  يزاتماليوضح  للمقاول اجلزائري من خالل ما سبق يتبني أن املسار االجتماعي

مع العامل الصناعي، واملقاول التجاري  اكهحتكال خاصة يف جمال تسيري املؤسسة ورؤوس األموال صاحب اخلربة
  الذي يوكل مهام تسيري مؤسسته إىل أصحاب االختصاص واهتمامه بعمليات البيع مكتفيا بتسيري رأمساله فقط.

رب  املقاول الطرح يتمثل سعيهذا ويف  الكفاءة االقتصادية:المقاول بين الفعالية الرمزية ومنطق  -جـ
من خالل اعتماده على تكوين  تهالعمل والذي يطلق عليه تسمية االشيخا، يف ضمان استمرارية وجود مؤسس

يسعى املقاول االشيخا إىل  كما،  تهإلنتاج واستمراري، االوالء لدى العمال محاية ألسرار العملو  زبائنشبكة 
ما عن الكفاءة والفعالية اخلاصة أ منحهم امتيازات ذات طابع اجتماعي وديين. مقابل أفراد العائلة، القبيلةيف ظتو 
فهي ليست اقتصادية، بل النجاح الذي يسعى إليه املقاول االشيخا مستمد من عوامل اجتماعية ورمزية  بادرةبامل

 1.الكفاءة والوظيفة ىعل وال يعتمد على اجلانب املادي أي ما هو علمي وفين وإمنا
ل ميكانيزمات ظهرت وتطورت يف ظالفئة اليت  وهيبعد التحول:  -المقاول الجزائري الجديد -د
هور هؤالء ظوبالتايل  ،قواعد االقتصاد املوجه وتلك املتعلقة باقتصاد السوقبني اقتصادية متناقضة  -سوسيو

من حيث السن بشباهبم  تلك الفرتةيتميز مقاولو ف املقاولني كان يف ظروف غري مستقرة ومتناقضة يف معظمها.
 ،نسبيا ومن ذوي املستويات التعليمية اجلامعية، فهي يف غالبها قليلة الصلة بالفالحة، من عائالت مارست التجارة

حتويل نشاط العائلة أو التشارك يف ، األعمال كان بفضل مساعدات عائليةلعامل وولوجهم  ،صناعيني وأ ،حرفيني
اجلدد عبارة عن فاعلني اقتصاديني يبحثون عن التميز والتفرد مقارنة مع أرباب  املقاولونإذن  األموال.رؤوس 

 2مع اإلصرار على مبدأ حتقيق ربح سريع. العمل القدامى
 مسارات المقاول الجزائري: -2-2-2

الدولة للتجارة والنشاط ىل غاية بداية التسعينات من القرن املاضي باحتكار إمرت اجلزائر بعد االستقالل و 
مسي بالدولة املنتجة، واقتصر القطاع اخلاص على بعض الصناعات التحويلية التقليدية ذات  االقتصادي فيما

التجزئة، لكون القوانني ال تسمح باإلضافة إىل أن البنوك مكرسة لتمويل املؤسسات  الطابع العائلي احملدودة وجتارة
خاصة بعد قانون النقد والقرض  -اخلاصة  املبادرات املقاوالتيةلتمويل  نيزماتفرغم وضع بعض امليكا .العمومية

ما يصطلح على تسميته باملديونية اخلارجية، اليت  إال أهنا اصطدمت باألزمة املالية اخلارجية أو -والقوانني اليت تلته
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بعد اليت برزت من جديد ئري اجلزا كانت عائق أمام استرياد معدات اإلنتاج، هذا كله حد من فاعلية املقاول
خاصة فيما تعلق األثر االجيايب  هلا كاناليت  وقوانني تلته وإنشاء أجهزة املرافقة  7117 سنةلصدور قانون املالية 

مسارات واليت جتسدت يف صفات وأفعال واجتاهات املقاول اجلزائري،  ةبلور  . كل هذا ساهم يفالتمويل شاكلمب
   1:العناصر التالية كن حصرها يفمياختذها املقاول اجلزائري 

يبادر  تطويرها، كما قديعمل على من العائلة،  ى املؤسسةيفوض لإلشراف عل املقاولاملسار العائلي:  -
 مؤسسة يف إطار العائلة من خالل تعبئة مدخراهتا مستعمال عالقاته ومستعينا بالتكنولوجيا؛  يف انشاء

 شارك شخصيا يف حرب التحرير الوطين قبل أن ينشئ مؤسسته؛ املقاول املبادراملسار السياسي:  -
عائلته أو بدوهنا ينشئ أو يطور  ةحامل لشهادة جامعية، ومبساعد املقاول املبادراملسار اجلامعي:  -

 اجلامعة؛ منمؤسسة، ويعترب منفتح وحياول تطبيق معارفه املكتسبة 
له، حيول إىل اجلزائر نشاط أنشأه يف اخلارج أو  ابنمهاجر سابق أو  املقاول املبادرمسار املهاجر:  -

 اخلارج؛ يف ينشئه يف اجلزائر كامتداد لنشاطه 
هو موظف سابق، إطار سامي أو متوسط يف القطاع العام اإلداري  املقاول املبادرمسار القطاع العام:  -

فيدة يف عالقات م ةأو االقتصادي، اكتسب خالل حياته املهنية كفاءات مكنته من إنشاء شبك
 أعماله؛ 

املنافسة و يف الغالب تاجر سابق، استغل االنفتاح على التجارة اخلارجية  املقاول املبادرمسار االنفتاح:  -
 نتاج سلع أو خدمات؛إل

رغم بإنشاء مؤسسته يف مرحلة شبابه خاطر ذريعة لتكوين الثروة، في للمبادرمسار املخاطر واملغامر: ف -
اليت يقودها ليست بالضرورة هي نفسها اليت امتلكها عند بداية  حمدود الشهادات واملؤسسةأنه 

نشاطه، اكتسب خربة طويلة وينحدر من عائالت جتارية، دوافعه هي حتقيق مؤسسة موجهة حنو 
ما يربز وهو  األسرة أو األبناء، يقوم يف بعض األحيان باستثمارات اجتماعية يف مدينته أو قريته

 بوضوح دوره االجتماعي.

متيزه وختدم اسرتاتيجيات املقاول التطويرية وأهدافه، وقد تتداخل هذه املسارات  إجيابياتمسار لكل 
ن عبارة عن مزيج غري متجانس العتبارات خمتلفة تتباين من حيث دوافع و ن اجلزائريو املقاولف ،وتتفاعل فيما بينها

 املقاول ومساراته وشخصيته وكذا البيئة احمليطة به. 
  المشروعات المقاوالتية الجزائرية: خصوصية -2-2-3

 يف النقاط اآلتية:واليت تتحكم يف تطورها ميكن حصر خصوصية املشاريع املقاوالتية يف اجلزائر 
                                                           

مداخلة مقدمة يف  ،المسارات والتحديات -جاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةنالمقاولة كخيار فعال ل توفيق خذري، حسني بن الطاهر، - 1
ة وعلوم التسيري، جامعة الوادي، امللتقى الوطين حول واقع وآفاق النام احملاسيب املايل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتجاري
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رغم جمهودات اجلزائر الكبرية إلدماج العلم  تجسيد األفكار اإلبداعية واالبتكارية في شكل مشاريع: -أ
والتكنولوجيا يف اسرتاتيجياهتا التنموية لكنها مل تضع نظام طبيعي لإلبداع التكنولوجي يسمح للمؤسسات باللجوء 
إىل التطور العلمي والتكنولوجي، خاصة مع عدم مالئمة املناخ التنظيمي للقيام بأي عمل إبداعي. مما جعل النظام 

لإلبداع التكنولوجي يف حالة ركود، على اعتبار أن معظم اإلبداعات التكنولوجية )حل جديد ملشكلة  الوطين
تقنية، حتسني ملنتج موجود، حتسني ألسلوب فين، إبداع منتج جديد أو إبداع أسلوب فين إىل غري ذلك( سطحية 

ياس التطور املسجل وإفرازاته. يرجع ذلك وهامشية خاصة وأن الدولة تفتقد لثقافة تقييم اإلبداعات التكنولوجية وق
لواقع البحث العلمي يف اجلزائر الذي يعرف تدين يف مستوى األداء وضعف املخرجات، والذي بدوره تقيده الكثري 

 1من املثبطات وتشمل:
االفتقار إىل سياسة علمية وتكنولوجية حمددة املعامل واألهداف والوسائل، يف ظل غياب شبكات  -

 وأجهزة للتنسيق بني املؤسسات واملراكز البحثية؛ املعلومات
 نقص يف متويل البحوث العلمية، وعدم ختصيص امليزانيات الكافية إلجراء البحوث بالطريقة املناسبة؛ -
غياب احملفزات اإلبداعية وبقاء نتائج األحباث حبيسة الرفوف حيث ال يتم تبنيها أو التشجيع على املزيد  -

 يف التخصصات املختلفة. من التميز العلمي
لعل التأخر املسجل يف هذا اإلطار جعل من الوزارة الوصية على قطاع املشروعات الصغرية واملتوسطة يف 
اجلزائر، تدرك أيمية اإلبداع مما دفع هبا إىل التفكري يف رسم خطة عمل للنهوض هبذا اجلانب من خالل جمموعة 

سعى إىل حتقيقها، وأهم ما جاء فيها رسم معامل سياسة لالبتكار من حماور كربى متثل يف واقع األمر أهدافا ت
 خالل دمج البحث العلمي مع قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

ميكن القول أن قطاع املشروعات الصغرية واملتوسطة يعاين يف الواقع من  ضعف التأطير اإلداري: -ب
 2مل منها: ضعف حمسوس يف التأطري اإلداري أوجدته جمموعة عوا

من بني أهم خصائص املشاريع املقاوالتية سيادة منط اإلدارة الفردية أو العائلية الذي يقوم على مزج  -
من التقاليد واالجتهادات الشخصية، حيث يغلب عليها الطابع الفردي إذ متتزج امللكية مع اإلدارة، 

ليات واألدوات اليت متكنهم من فيظل اختاذ القرار رهني أشخاص بعيدين عن امليدان أو فاقدين لآل
إدارة مثل تلك املشروعات وفق منظور إدارة األعمال، فمعظم مالك املشاريع املقاوالتية ليسوا يف الواقع 

 ن لتلك املشروعات؛و مدراء بقدر ما هم مشغل
 غياب عامل اخلربة والكفاءة املطلوبني يف اجملال اإلداري جعل من تلك املشروعات يف اجلزائر تدار -

 بطريقة تكاد تكون عشوائية نتيجة غياب وظائف اإلدارة من ختطيط، تنظيم، توجيه ورقابة؛

                                                           
 .922، 241فاطمة الزهراء رقايقية، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1

، جملة الدراسات املالية واملصرفية، العدد الثالث، اجمللد العشرون، مركز البحوث املالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رهان الجزائر في التنميةحسان خبابة،  - 2
 .39، ص 7179واملصرفية، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، األردن، 
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ساهم غياب الوظائف اإلدارية السابقة يف تعثر خمتلف وظائف املشروعات املقاوالتية من وظيفة مالية،  -
 أفراد، إنتاج ووظيفة التسويق وهو ما انعكس بالسلب على أدائها؛

ع الكفاءات الوطنية إىل تفضيل االنتساب للمشروعات االقتصادية الكبرية سيادة الوضع السابق دف -
 خاصة العمومية منها حبثا عن مزايا أفضل وفرص أكرب للتقدم يف الوظائف؛

تولد لدى معظم الكفاءات االنطباع بأن تواجد املشروعات املقاوالتية قد يكون ظريف فقط وأن  -
ىل تفضيل عروض املشروعات االقتصادية الكبرية يف ظل مصريها مبهم يف تقديرهم مما يدفع هبم إ

 البحث عن إشباع دافع حتقيق االستقرار يف الوظيفة؛
افتقار معظم املشاريع املقاوالتية إىل نظم إدارة املوارد البشرية سواء تعلق األمر بتخطيط املوارد البشرية  -

بات التنمية يف هذا القطاع، ملا حتدثه أو التحفيز إىل جانب عدم مالئمة نظم التعليم والتدريب ملتطل
 هذه اجلوانب من أثر إجيايب على مستوى األداء؛

تعاين املشروعات املقاوالتية يف اجلزائر من وجود تركيبة موارد بشرية تتسم بعدم التأهيل ملمارسة كثري من  -
ة ذلك، وهو ما األنشطة أو متتلك معارف ذات الصلة بالعمل لكنها تفتقر للمهارة املطلوبة ملمارس

نتج هذا الوضع عن الغياب الكلي ملتطلبات الوظائف بالشكل الذي . يؤثر على نتائج تلك املشاريع
يسمح باستقطاب الكفاءات واملهارات املطلوبة مبا يتناسب مع الوظائف الشاغرة لضمان وجود الفرد 

 املناسب يف الوظيفة املناسبة. 
أصبح اإلشهار دعامة للمشروعات االقتصادية، فتطبيق  غياب مساعي الحصول على اإلشهار: -جـ

ذلك يعطي ضمانا وإثباتا بأن للمشروع نظام إداري متني، يتطابق مع فلسفة ومبادئ اإلدارة باجلودة الشاملة، 
 املشروعاتإال أن  فيتم تطويره بشكل مستمر ملواجهة تطور أذواق املستهلكني، وملواكبة التطورات التقنية احلديثة.

من تأخر واضح يف مسألة اإلشهار نتيجة الثغرات اليت متيز تنظيمها العام والتأخر تعاين قاوالتية يف اجلزائر امل
ووظائف  اإلدارةيسجل واقع تلك املشروعات وجود هوة بني وظائف حيث . املسجل على املستوى اإلداري فيها

ملتطلبات اإلشهار، ولعل املعاين لألمر يلتمس  املشروع مبا يساهم إىل حد بعيد يف عدم استجابة تلك املشروعات
 1غيابا شبه كلي للعملية اليت ترتبط بشواهد أو إشارات سواء من خالل الوثائق أو من خالل املنتجات.

رغم اتساع املشروعات املقاوالتية يف اجلزائر تظل قدرهتا على التصدير محدودية القدرات التصديرية:  -د
، إال أن صادراهتا مل تتعدى ، خاصة وعامةمن مليون مؤسسة مصغرة وصغرية ومتوسطة ، حيث أكثرحمدودة للغاية

من إمجايل  % 2,99متثل سوى  ء احملروقات ملأن صادرات اجلزائر باستثنا كذلك،  7171مليون دوالر لسنة  99
نتيجة عدم عكس الغياب الكلي للمشروعات املقاوالتية عن أسواق التصدير نسب ت فهي 2،الصادرات الوطنية

 .توافرها على امليزة التنافسية اليت تؤهلها لتحقيق حصة من أسواق التصدير الدولية
                                                           

 .33ذكره، ص  حسان خبابة، مرجع سبق - 1
2 - Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique de l’entreprise, N 32, données de 

l’année 2017, Mai 2018, p 38. 
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 :هااستدامة المقاوالتية في الجزائر ومؤشرات -2-3
اختذت احلكومة اجلزائرية خطوات مهمة لتحسني رفاه شعبها من خالل تطبيق سياسات اجتماعية تتماشى 

الطفرة النفطية من حتقيق العديد من املنجزات الكربى،  هاوقد مكنت ،املستدامةمع أهداف األمم املتحدة للتنمية 
النتائج  هذه أسهمتوقد  منها سداد ديوهنا، االستثمار يف مشاريع البنية التحتية وحتسني مؤشرات التنمية البشرية.

إال أن تكاليف  صادي الشامل،االستقرار االجتماعي واالقت ،حتقيق تكافؤ توزيع املوارد االقتصاديةيف اإلجيابية 
وقد استلزم استمرار  ،الربامج واإلعانات االجتماعية األساسية مل تعد يف املتناول يف ظل أسعار النفط املنخفضة

وعليه تلعب  االخنفاض العاملي يف أسعار النفط تغيريات يف النماذج االقتصادية الوطنية للتكيف مع الوضع اجلديد.
ي خارج قطاع احملروقات صغرة والصغرية واملتوسطة دورا جوهريا للنهوض باالقتصاد اجلزائر منظومة املشروعات امل

 . ومواجهة حتديات التنمية املستدامة
 الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائري:المصغرة و المؤسسات مكانة  -2-3-1

التية يف اجلزائر دورا مزدوجا يف التنمية املستدامة، يتمثل األول يف الدور االقتصادي الذي و املقا للمشروعات
تؤديه بصفة فعالة من خالل خلق النشاط االقتصادي الذي تتطلبه التنمية املستدامة كتوفري اخلدمات واستغالل 

 اجلدولميثل وعليه اية البيئة واجملتمع. جتاه محافرص االستثمارات املتاحة، أما الدور الثاين فيتمثل يف مسؤوليتها 
 (.7171 -7117( تطور عدد املؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة يف اجلزائر خالل الفرتة )77)

 

 (2017 -2008(: تطور عدد المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الجزائر )18) الجدول
  2008 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 7119213 7177977 939299 727123 111777 177737 929319 979117 972199 279279 العدد اإلمجايل مل.م.ص.م
 13379 717237 79773 19227 99279 22799 99391 91777 31297 71921 مؤسسات جديدة

 791 391 237 297 221 221 217 221 297 979 القطاع العمومي
 7119739 7177737 939131 727277 111729 177712 927131 977272 979917 272911 القطاع اخلاص

 9299 9731 2972 2137 9979 9711 9119 3719 3997 3299 الزراعة 
 7771 7191 7939 7939 7729 7127 7929 7711 917 719 الطاقة واملناجم 
 719313 719797 797221 729112 721971 797777 732127 779197 777737 777917 البناء واألشغال العمومية 
 99931 79291 73117 17717 13131 91271 93791 97777 29911 21327 الصناعة 
 297792 273991 929313 727979 777297 719199 779721 717923 729999 791277 اخلدمات 
 797377 732797 771797 -- -- -- -- -- 972199 779771 احلرف 
 979929 911972 313331 399912 379399 777729 737999 779711 712721 793977 الشمال 
 733711 772999 777139 717977 717233 99373 779799 777332 712172 99329 املناطق الوسطى 
 27217 99292 99272 93917 91271 31912 39927 31179 39991 37221 اجلنوب 

 

 N a PMEd’information statistique de l sBulletin les données des l’Industrie et des Mines,Ministère de ,المصدر: 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 32. 
 

 هاعددضعف بأكثر من عدد املؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة  ارتفع، (77) اجلدولمن انطالقا 
من إمجايل عدد  % 99,91أكثر من مليون مؤسسة خاصة متثل  7171سنة هناية ، حيث سجلت 7117سنة 
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إضافة إىل عدد املؤسسات اجلديدة واملتزايد خالل السنوات  املؤسسات املصغرة، الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر،
القتصاد املؤسسات يف القطاع اخلاص الذي أخذ مكانه يف المبادرات و لظهر الزيادة السريعة هي أرقام تُ  .املتتالية

ع عدد املؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة يوز حيث ل تراجع ملحوظ يف القطاع العمومي. اجلزائري مقاب
 27بنسبة  قطاع اخلدماتعلى رأسها ، املعنية تفاوتا خالل الفرتة تتنشط فيها واليت عرفاخلاصة على قطاعات 

 71والبناء واألشغال العمومية بنسبة  % 77، تليها احلرف بنسبة 7171سنة  من جمموع املؤسسات اخلاصة %
تنتشر هذا و  ويف جمال الطاقة واملناجم. % 7والزراعة  % 9بقى املبادرة ضعيفة يف كل من الصناعة ت، و %

، ويتوزع % 11، إال أنه أغلبها يتموقع يف الشمال بنسبة الوطناملؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة اخلاصة عرب 
 على التوايل.  % 8و % 77الباقي بني اهلضاب العليا واجلنوب بنسبة 

ألف  92أكثر من  7171على املستوى الكلي، بلغت واردات هذا النوع من املؤسسات اخلاصة هناية سنة 
احمللي الناتج ، إضافة إىل مسايمتها يف حتقيق ألف دوالر 39مليون دوالر يف حني بلغت صادراهتا ما يزيد عن 

وهو ما جيعل القطاع اخلاص جبميع مبادريه املتعامل األكرب يف االقتصاد  1يف عدة قطاعات القيمة املضافةاإلمجايل و 
  .يف منظومة املؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة يف اجلزائر الوطين

 المقاوالتية وتحديات التنمية المستدامة في الجزائر:  المشروعات -2-3-2
تعزيز املقاوالتية املستدامة حمور سياسي رئيسي يف اجلزائر، حيث أصبحت للمقاوالتية مكانتها يف يشكل 

قلب اإلصالحات االقتصادية، مما ترجم رغبة السلطات يف رفع حتدي التغيري العميق يف النماذج اليت تتحكم يف 
على مناخ األعمال يف اجلزائر، هلا وزهنا يف  أداء االقتصاد املسري. وعليه أصبحت املقاوالتية كظاهرة، فلسفة مهيمنة

 هيكل االقتصاد من خالل مسايمتها يف إنتاج الثروة وظهور بدائل جديدة إلعادة توزيع هذه الثروة.
حتظى املشاريع املقاوالتية بأيمية بالغة يف االرتقاء مبعدالت التنمية االجتماعية  :ةاالجتماعي التحديات -أ

يف التقليل من البطالة، الفقر والتهميش وما يرتتب عليه من آفات اجتماعية، وهذا من  يف اجلزائر، حيث تساهم
خالل استحداث فرص عمل جديدة، وبالتايل االستقرار النفسي واملادي، باإلضافة إىل إعادة إدماج املسرحني من 

 ة. العمالة فيها جراء إعادة اهليكلمناصبهم جراء إفالس مؤسسات عمومية أو تقليص حجم 
كما تساهم املشاريع املقاوالتية يف استقطاب اليد العاملة، برتكيزها على العنصر البشري يف العملية 

 رتقاء بالفكرواالالعاملني وتدريبهم على مهارات إدارة أعمال هذه املؤسسات و تكوين األفراد  اإلنتاجية، وبالتايل
خصوصا أمام تناقص التوظيف يف القطاعات العمومية ذات الطابع االقتصادي والوظيف  ،اجلزائر املقاواليت يف

مما تطلب ضرورة تشجيع املبادرات املقاوالتية وإنشاء مؤسسات قابلة  .العمومي يف اجلزائر يف السنوات األخرية
قتصادية ويرفع من األمن تمع مما يقلل من التبعية االللمجتساهم يف إنتاج حاجياته األساسية للنمو والتطور، 

                                                           
 ملزيد من االطالع أنظر: - 1

- Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique de l’entreprise, N 32, op-cite, 

p 31. 
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مسايمة املؤسسات املصغرة والصغرية من خالل ( 79اجلدول ). وهو ما يوضحه اجلزائري عتماجملاالقتصادي ألفراد 
 (.7171 -7117واملتوسطة يف خلق مناصب الشغل يف اجلزائر خالل الفرتة )

 

 (: تطور عدد العمالة في المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الجزائر 12الجدول )
 (2017 -2008خالل الفترة )

  2008 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 7922911 7291997 7317171 7721737 7117797 7797771 7179791 7972979 7129999 7291719 إمجايل امل.م.ص

 7937177 7277919 7371793 7771992 7923939 7711197 7919777 7211131 7112379 7971973 اخلاصالقطاع 
 

 N Bulletins d’information statistique de la PMEMinistère de l’Industrie et des Mines, les données des ,المصدر: 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et 32. 
 

يوضح اجلدول مسايمة املبادرات يف القطاع اخلاص يف زيادة إمجالية لليد العاملة يف هذا النوع من 
من إمجايل مناصب  % 99بأكثر من  7171املؤسسات خالل الفرتة املعنية، ترمجت هذا املسايمة هناية سنة 

كما تقدم هذه  1.% 29 متثل واليد العاملة واليت % 91الشغل واليت انقسمت تقريبا بني أصحاب العمل بنسبة 
، فاملشروع القرىاجلغرايف يف املدن و  على االنتشار قدرهتا من خاللتوازنا اقتصاديا واجتماعيا  املشروعات املقاوالتية

يساهم يف تلبية طلبات املستهلكني من ذوي الدخل و يتيح فرصة اجتماعية جيدة يف املناطق النائية  املقاواليت
هذه املؤسسات أداة فعالة يف حتقيق نوع من  ذلك أن .واخلدمات البسيطة ومنخفضة التكلفةاملنخفض من السلع 

إن ميزة هذا  .عامل مساعد لالستقرار االجتماعي والسياسيو اهلجرة العكسية اهلادفة إىل حتقيق التنمية املتوازنة، 
 االعتماد على النفساملقاوالتية،  ثقافةالفكر و اليف اجلزائر يعطي فرصة للمجتمع لتعميق  املبادراتالنوع من 

 2 .اكتشاف وتنمية القدرات واملواهب الفردية واجلماعيةو 
يتضمن محاية البيئة يف اجلزائر، مبعناه الواسع، العديد من برامج التنمية القطاعية،  :التحديات البيئية -ب

مبا يف ذلك املياه، الصحة والغابات، فهي حتتل مكانة مهمة يف هيكل االستثمارات وميزانيات الدولة، ميكن من 
ادية. لتحقيق هذه الغاية، خالهلا إحداث تطور جوهري ملفهوم التنمية املستدامة على مستوى القطاعات االقتص

والوطنية، جيب على  اإلقليميةوإدراكا للمسؤولية امللقاة على عاتق الفاعلني الرئيسيني يف احلياة االقتصادية 
التزامهم مبفهوم التنمية املستدامة  ايؤكدو املبادرات املقاوالتية، أصحاب املشاريع ورجال األعمال اجلزائريني أن 

 ة.ومبادئ اإلدارة البيئي

                                                           
1 - Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique de l’entreprise, N 32, op-cite, 

p 14. 
، مداخلة مقدمة الصعوبات التي تواجههادور المؤسسات الصغية والمتوسطة في تحقيق التنتمية االجتماعية بالجزائر في ظل عثمان عالم وآخرون،  - 2

التسيري، جامعة ضمن فعاليات امللتقى الوطين حول إشكالية إستدامة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 
 .77، 77، ص ص 7171ديسمرب  11، 19الشهيد محة خلضر، الوادي، يومي 
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حىت منتصف التسعينات، كان النسيج الصناعي اجلزائري مكونا من مؤسسات مل حترتم البيئة، وهي املرحلة 
، وفقا CNTPP قام الواردة عن املركزاليت متيزت بتلوثها مع كميات كبرية من النفايات واليت توزعت حسب األر 

نفايات شبه صلبة. أما  % 72يات صلبة ونفا % 71نفايات سائلة،  % 97لدرجة كثافتها، على النحو اآليت: 
تتوزع على  % 7,9و % 73,1، وسط % 31، غرب % 99,9من حيث توزيعها اجلغرايف فتتوزع كما يلي: شرق 

بشكل عام، هناك عالقة متبادلة بني طبيعة النشاط الصناعي وطبيعة النفايات املتولدة هذا  1باقي مناطق الوطن.
ساهم هذا الوضع بشكل كبري يف تدهور فقد من ناحية، وبني هذه النفايات وتوزيعها اجلغرايف من ناحية أخرى. 

 حدا هلذه املمارسات وغريها.  عالبيئة مع عدم وجود إطار قانوين يض
نفيذ سياسة بت، وضع إطار قانون بيئي جديد يركز على احتياجات املواطن، 7111عد سنة إال أنه وب

التنمية املستدامة يف اجلزائر من خالل جمموع القوانني املصممة ملواجهة املشاكل البيئية، تركز على اإلنتاج النظيف، 
رة البيئية اليت تسمح بتحسني التكاليف التدقيق البيئي، متويل املشاريع البحث يف القضايا البيئية، تطبيق اإلدا

كذلك االبتكار وحتسني املنتجات من خالل تلبية حاجيات السوق أو توقعها باعتبار   .والتحكم يف املخاطر
هي و اإلدارة البيئية فرصة للتميز والتنافسية واتفاقيات األداء البيئي اليت تربط املؤسسات ووزارة هتئية اإلقليم والبيئة. 

 عمال يف اجلزائر، واليت من بينهاكن هلا أن تتحول إىل فرص جديدة أمام أصحاب املشاريع ورجال األحتديات مي
اإلنتاج املستدام الذي يعتمد تنفيذ فعال خلطة عمل تركز على حتسني األداء البيئي للمنتجات وعمليات التصنيع، 
إدارة املوارد الطبيعية وحتديد حجم التلوث يف املناطق اليت تتم فيها عملية اإلنتاج، الصحة العامة واكتساب 

 التقنيات اجلديدة.
ف كمية وعملية ومقرتحات خطط عمل على مستوى القطاع، جيب هلذه التحديات أن تقرتن بأهدا

ى جعله أداة فعالة إلستدامة سيساعد ذلك عل .ناهيك عن ضرورة تعزيز اخلطوة بنظم املتابعة وحتصيل النتائج
الصغرية املصغرة و  من أجل زيادة الوعي لدى أكرب عدد من املؤسسات، وبشكل أساسي ،مج التنمية يف اجلزائربرا

منها، واليت متتاز بدورها الرئيسي يف االقتصاد اجلزائري من خالل مسايمتها يف النمو االقتصادي وقدراهتا  واملتوسطة
على خلق فرص العمل، وذلك للتحكم يف األضرار البيئية اليت تسببها من خالل أنشطتها، منتجاهتا، خدماهتا 

ى املبادرين املقاولني وأصحاب املشاريع ونفاياهتا. يتم ذلك من خالل إطالق برنامج لرفع مستوى الوعي لد
واسرتاتيجياهتا التنموية جلعلها  أعماهلامتكينهم من دمج محاية البيئة يف  يهدف إىلالصغرية واملتوسطة احلجم، 

 رة امللوثات.اعنصرا أساسيا يف إدارهتا، وهذا يتطلب الدعم واستحداث أنظمة إلد
املشاريع املقاوالتية اليت سيتم إدراجها ضمن تعزيز آلية التنمية وعليه كخطوة مستقبلية، على اجلزائر تسجيل 

املستدامة اليت تتعلق بشكل رئيسي بثالث قطاعات تتمثل يف الطاقة، الصناعة والبيئة. يف هذا الصدد ووفقا للتقرير 
 % 1أي ما يقارب مليار دوالر،  3,2، ختسر اجلزائر قرابة 7171الصادر عن وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة، نوفمرب 

                                                           
1 - Naceur Mebarki, LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN ALGERIE: UN ETAT LIEUX, Revue des 

Sciences Economiques et de Gestion, N° 13, 2013, p 75. 
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وهي النسبة اليت ميكن تفسريها على أهنا  1من الناتج احمللي اإلمجايل، بسبب اآلثار املتعلقة باملشاكل البيئية،
 تكاليف معاجلة األضرار اليت تلحق بالبيئة و/ أو املرتبطة بالتدهور البيئي. 

  مؤشرات المقاوالتية في الجزائر: -2-3-3
عملت على وضع أسس االنتقال إىل اقتصاد يقوده السوق، إال أن قاعدة القطاع  على الرغم من أن اجلزائر

املشروعات ورغم أن  ،اخلاص صغرية جدا مقابل سيطرة احلكومة على قطاعات كبرية من النشاط االقتصادي
متخلف  الصغرية ومتوسطة احلجم مهمة جدا لتنويع االقتصاد اجلزائري ومنوه مستقبال، إال أن القطاعاملصغرة و 

والرتكيز على املقاوالتية حديث نسبيا. ملعاجلة هذا الوضع وبتعاون وزارة الصناعة، وزارة املؤسسات الصغرية 
التابع للتعاون  DEVEDبرنامج التنمية االقتصادية املستدامة مع  سابقا MIPMEPIواملتوسطة وتشجيع االستثمار 

ت لتعزيز اهلياكل الداعمة للمقاوالتية وتعزيز روح املبادرة بني يف اجلزائر، متت عدة إجراءا GIZاألملاين للتنمية 
، كانت الشراكة بني مركز البحث يف االقتصاد 7177سنة ويف الطلبة الشباب وحاملي أفكار مشاريع جديدة. 

من أجل إطالق مشروع املرصد العاملي للمقاوالتية  DEVEDبرنامج و  CREADالتطبيقي من أجل التنمية اجلزائر 
GEM 2 ، مشروع أكد على حتقيق ثالث أهداف رئيسية متثلت يف:يف اجلزائر 

 قياس الفجوات بني األنشطة املقاوالتية يف خمتلف مناطق وواليات الوطن؛ -
 تسليط الضوء على العوامل اليت حتدد مستوى النشاط املقاواليت؛ -
 املقاوالتية.حتديد التدابري السياسية اليت ميكن اعتمادها لتعزيز األنشطة  -

فهم أفضل للعوامل اليت تؤثر على  GEMمن خالل منهجية املوحدة، يتيح املرصد العاملي للمقاوالتية 
مستوى النشاط املقاواليت يف اجلزائر، كذلك مقارنة مستويات األداء يف خمتلف املناطق اجلزائرية. إضافة إىل أن 

يت ملختلف الفئات املستهدفة، شباب، إناث إىل غري ذلك. منهجية املرصد تتيح إمكانية حتليل املستوى املقاوال
، وكانت 7119بعد مشاركتها سنة  GEMمشاركة اجلزائر للمرة الثانية يف مشروع  7177شكلت سنة وعليه 

تسمح للجزائر إنشاء نظام موثوق لرصد اجتاهات األداء  GEMأن املشاركة السنوية يف مشروع األخرية رغم 
 99و 77شخص ترتاوح أعمارهم بني  3211عينة تشكلت من  7177اجلزائر  GEMالتحقيق املقاواليت. ليضم 

 سنة.
دولة متايزت فيما بينها من حيث التنمية  GEM ،29، بلغ عدد الدول اليت شاركت يف مشروع 7177سنة 

: اقتصاديات قائمة على (71املوضحة يف الشكل ) جمموعاهتا الثالث يفاالقتصادية احملققة، ليتم جتميعها 
القائمة على الكفاءة، أساسا على  الدوليعتمد النمو االقتصادي جملموعة حيث ، الكفاءة واالبتكار. االمكانيات

ليقابل ذلك االقتصاديات القائمة  ،زيادة الكفاءة اليت يتم حتقيقها عموما من خالل االستثمار األجنيب املباشر
 والتطوير. العلمي استثماراهتا املوجهة حنو التكوين، البحث على االبتكار، واليت تتصف حبجم

 

                                                           
1 - Naceur Mebarki, op-cité, p 79. 
2 - Abderrahmane ABESOU et autre, L’entrepreneuriat en Algérie 2011, Global Entrepreneurship Monito 

(GEM), GIZ Algérie , janvier 2013, p 16. 
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االقتصاديات القائمة 
 االمكانياتعلى 

 القائمة على االبتكاراالقتصاديات  االقتصاديات القائمة على الكفاءة

 

لسنة  GEMإجمالي األنشطة المقاوالتية في اقتصاديات المرصد العالمي للمقاوالتية (: 17الشكل )
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,Global Entrepreneurship Monito L’entrepreneuriat en Algérie 2011Abderrahmane ABESOU et autre ,المصدر: 

(GEM), GIZ Algérie , janvier 2013, p 16. 
 

 ،اليت متتاز بقوة اقتصادية منخفضة االمكانياتضمن جمموعة االقتصاديات القائمة على  اجلزائر تتصنف
وعليه تعتمد أساسا يف حتقيق منوها على عوامل اإلنتاج األولية )األراضي، املواد األولية، العمالة وتأهيلها(. 

من  % 99الرتكيز على خصائص املقاول اجلزائر، يظهر من مقارنة الدوافع الرئيسية للمبادرة املقاوالتية أن وب
فقط كان دافعهم  % 31مقابل تبىن سلوك ااالنتهازيا الكتشاف الفرص واستغالهلا إلنشاء مشروعه، املقاولني 

 ضرورة اخلروج من وضعية اجتماعية معينة.
اليت يف  ،األنشطة املقاوالتيةأنه ومبقارنة  7177اجلزائر لسنة  GEMكشفت بيانات   :2011سنة نتائج  -أ

انتقل مؤشر  ،أساس انطالقها كانت الضرورة، باليت Opportunity-basedمراحلها املبكرة تستند على الفرص 
TEA  وهي بيانات تشري إىل أن حصة املشاريع اليت مت إنشاؤها  األنشطة اليت تستند على الفرصلصاحل  7,79بــ ،

وفقا ، و بشكل عاموعليه و كانت نتيجة مبادرات مقاوالتية انتهازية اكتشفت فرصا كانت متوفرة يف السوق. 



 االقتصاد الجزائري بين واقع المقـاوالتية وتحدي االستدامة                                                         : الثالثالفصل  
 

198 

 

للمبادئ النظرية، فاملقاول الذي جيسد مشروعا يف شكل مؤسسة وفقا ملنطق الفرص له احلظ األوفر لعبور املراحل 
تنظيم املشروع واالستقرار على مدى طويل، وأن النتائج أكدت أن احتمال وفاة  -ث للعملية املقاوالتيةالثال

مؤسسة أنشأت على أساس انتهاز الفرص وعدم استمرارها، ضعيف مبرتني مقارنة بتلك اليت أنشأت على أساس 
 من الضرورة حيث تتميز مبستويات ضعيفة من االبتكار والنمو.

، أن النشاط املقاواليت ال يزال يهيمن عليه العنصر الذكوري، 7177اجلزائر  GEMكذلك أكدت نتائج 
كشف الدراسة أن املتوسط لنسوية يف السنوات األخرية. حيث  على الرغم ما قابله من منو ملحوظ للمبادرات ا

يكشف حتليل النسبة ف. 77,3الذكور املقدر بـ  TEAمقارنة مبؤشر  2,1اإلناث قدر بـ  TEAالوطين ملؤشر 
نساء املتعلق مبرحلة بدء النشاط املقاواليت  TEAإناث، وفقا ملراحل تطور النشاط املقاواليت، أن مؤشر  -ذكور

)املقاوالتية الناشئة( مهم جدا، إال أن ذلك يقابله تناقص يف هذا املعدل يف املراحل املبكرة من تطوير النشاط 
 تية حديثة الوالدة واملقاوالتية املستقرة(. املقاواليت )مراحل املقاوال

إضافة إىل ما سبق، وعلى مستوى جودة املقاوالتية اجلزائرية، فمن املالحظ أن املبادرات املقاوالتية مبادرات 
من إمجايل الفئة اليت متارس  % 22سنة ميثلون أكثر من  39و 77شبابية، فالشباب الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

 92,7سنة، بنسبة تزيد عن  39و 79نشاطا مقاوالتيا. أما النسبة األكرب متثل الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني 
واليت تعكس الفئة اليت أنشأت مؤسسات. هذا أن املقاوالتية تعمل على استقطاب مجيع األفراد بغض النظر  %

ها ظاهرة انتشرت ومل تعد حكرا على أفراد بال عمل أو مستبعدين عن النظام عن مستواهم التعليمي، باعتبار 
 التعليمي. 

، يظهر جليا االجتاه اهليكلي لتطور الوضع 7177وسنة  7119اجلزائر لسنة  GEMيف قراءة مقارنة لتقرير 
تعلقة بالتوزيع القطاعي املقاواليت يف اجلزائر وفقا للتوزيع القطاعي لألنشطة. حيث يتبني من نتائج التقرير امل

يف  ،للمؤسسات اليت مت إنشاؤها، أن املبادرات إلنشاء مؤسسة هتيمن عليها األنشطة املوجهة خلدمة املستهلك
حني أن النشاطات التحويلية واخلدمات، املقدمة ملؤسسات أخرى، تسجل معدالت منخفضة. هذا التوجه 

اعات الصناعات االستخراجية واخلدمات بني املؤسسات، عن ضعف املبادرات املقاوالتية يف قط بدوره يكشف
 واليت جتذب عدد قليل جدا من املقاولني اجلدد.

أن املقاولون اجلزائريون أصحاب املشاريع، يف مرحلة االنطالق، مل  7177اجلزائر  GEMكما كشف تقرير 
، فاملقاول اجلزائري خيلق أقل عدد ممكن من 7119اجلزائر  GEMمقارنة ببيانات  ؛جتاه منو العمالةاموقفهم  ايغريو 

مناصب الشغل يف مرحلة االنطالق، واليت عادة ما تكون يف حدود األقل من مخس عمال، وهذا يعكس توقعات 
جد متواضعة فيما خيص منو العمالة باالعتماد على األنشطة املقاوالتية والناشئة. أما من ناحية القدرة التنافسية، 

مؤسسة، واليت  711من أصل  79لنمو احملتمل للمؤسسات مؤشر منخفض نسبيا، أي مبعدل فمؤشر إمجايل ا
 يغلب عليها كوهنا مبتكرة، مع تكنولوجيا ضعيفة مقابل منافسة قوية يف أسواقها.
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 71191لسنيت  GEMباملقارنة بني مؤشرات منو املقاوالتية، ووفقا لنتائج تقرير  مقارنة النتائج: -ب
، فاملالحظ كذلك أن هناك اخنفاض نسيب سجله مؤشر النمو الصناعي بنحو نقطتني مقارنة بسنة 7177و

 % 71، 7119، وأن هذا االخنفاض يف مؤشر النمو راجع إىل قدرات املؤسسات على التصدير. ففي سنة 7119
دير يف حني عرفت سنة من األشخاص البالغني واملنظمني ملشاريع مقاوالتية صرحوا بأهدافهم املوجهة حنو التص

 .% 79اخنفاض هذه النسبة إىل  7177
من حيث مرافقة منشئي املؤسسات وطلب املشورة، ففي مرحلة االنطالق، يعتمد املقاول اجلزائري وبشكل 
مكثف على الشبكات اخلاصة )العائلة واألصدقاء( للحصول على الدعم للمبادرة يف مشروعه املقاواليت مقابل 

نوعا ما خلدمات املرافقة اليت توفرها اهليئات املتخصصة مهنيا )هيئات الدعم إلنشاء املؤسسات( استخدام حمدود 
ترتجم وعليه . 7119واخلرباء )حماسب، حمامي إىل غري ذلك(، وهو ما لوحظ كذلك خالل حتقيق املرصد سنة 

رين أصحاب األفكار املبدعة هذه النتيجة أن برامج الدعم الرمسية تساهم ولكن بنسبة ضعيفة يف متويل املباد
واجلديدة، يف حني يتوجه املقاول صاحب فكرة مشروع إىل العائلة واملقربني العتقادهم أن البنوك ترتدد يف متويل 

 املشاريع اليت ال متلك الضمانات املطلوبة.
بعد مواقف متفائلة فيما خيص الثقافة املقاوالتية، حيث  7177اجلزائر  GEMكما أظهرت نتائج مسح 

 92,12حساب مؤشر املناخ املقاواليت، والذي جيمع مؤشرات كل من السياق الفردي والثقايف، انتقل املؤشر من 
املزج بني تصورات يؤكد و نقطة.  77، ليتطور املؤشر ألكثر من 7177سنة  21,12إىل أكثر من  7119سنة 

أن املقاوالتية هو خيار مهين جيد وأن أصحاب املشاريع حيضون مبكانة ومستوى  اجلزائريني ومواقف املقاولني
يرى املقاولون أن السياق الفردي والثقايف مواتيان للنهوض بالنشاطات حيث اهتمام جيدين من قبل اجملتمع. 

ربنامج احلكومي اخلاص وأن أصل هذه النظرة اإلجيابية حول النشاط املقاواليت يعود إىل ال ،املقاوالتية يف اجلزائر
مع ذلك، يبقى و ل الشباب، خاصة خرجيي اجلامعات. بتشجيع املقاوالتية والشباب املبادر يف إطار سياسية تشغي

اخلوف من الفشل موقفا مشرتك بني عدد معترب من املقاولني اجلزائريني لتشكل عقبة أمام انطالق األعمال وإنشاء 
 املشاريع املقاوالتية.

عامليا يف التقرير  71احتلت اجلزائر املرتبة الثالثة مغاربيا واملرتبة  في الجزائر: المقاوالتيةيئة بتعزيز  -جـ
بلدا حول العامل.  731الذي مشل  71712خالل سنة  GEDIعهد العاملي للمقاوالتية والتنمية الصادر عن امل

تم قياسها يمؤشر أداء  79يدرس املعهد العالقة بني التنمية االقتصادية واملقاوالتية، ويستند يف نتائجه على حيث 
وتقييمها من قبل جمموعة من اخلرباء ومقاولني من أرقى املؤسسات األكادميية والتمويلية والشركات الكربى حول 

قاس من خالل استطالع رأي يتكون من أربعة وت اليتةاملقاو مرتبة الدولة يف تعزيز بيئة  العامل، ويعتمد على
ومدى إدراكهم للفرص يف البيئة احمليطة ومدى امتالكهم  املقاولنيمستوى الوعي لدى  تتمثل يفمؤشرات فرعية 

                                                           
 ملزيد من االطالع أنظر اجلزء اخلاص باجلزائر يف التقرير: - 1

- IDRC, GEM-MENA Regional Report 2009 (Middle East and North Africa), Egypt, December 2010. 
2 - GEDI, The Global Entrepreneurship Index, Washington, D.C., USA, 2017. 
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سجلت اجلزائر هذا و  .املقاوالتيةللقدرات الالزمة لبدء مشاريعهم اخلاصة ومدى خوفهم من عدم جناح مشاريعهم 
 % 79بالنسبة للرأمسال البشري و % 79، و% 71لمقاوالت الناشئة بلغ لبالنسبة فاملقاوالتية، تطور مؤشر 

 يف التدويل. % 79يف سريورة االبتكار و % 71بالنسبة للمنافسة و
على أن إنشاء البنك الدويل حول مناخ األعمال يف اجلزائر إليها  النتائج اليت توصل يف حني أكدت
 إال ،باملهمة السهلة بل األصعب من ذلك أن جتعلها تنمو وتضمن بقاءها على قيد احلياة مؤسسة يف اجلزائر ليس

كشف أن اجلزائر سجلت حتسنا ملحوظا حيث احتلت الصدارة  71711تقرير ممارسة أنشطة األعمال لسنة أن 
دولة  791من أصل  729يف دول املغرب العريب اليت قامت بأكرب عدد من اإلصالحات يف اجملال، مقابل املرتبة 

من الناتج  % 77,7يوم يف املتوسط و 71إجراء و 77يتطلب تأسيس مؤسسة جديدة يف اجلزائر فمشلها التقرير. 
من الناتج الفردي، ويتطلب  % 1,9يوم و 731إجراء و 71الفردي اخلام، أما احلصول على رخصة بناء فتتطلب 

ضريبة ورسم وتعادل قيمتها اإلمجالية  71امية املدفوعة فيبلغ إجراءات أما عدد الضرائب اإللز  2الربط بالكهرباء 
 من الدخل اإلمجايل. % 92,9

إضافة ، بيئة األعمالاإلصالحات احلكومية لتعزيز  تصنف اجلزائر األضعف على مستوى العامل يف تطبيق
ميكن متثيل  .وإصدار التصاريحسوء اإلدارة وعملية التسجيل البطيء وكذا البريوقراطية احلكومية غري الفعالة، إىل 

 2 يف: أبرز املؤشرات املتعلقة ببيئة األعمال يف اجلزائر وفق مؤشر التنافسية العاملي
غري فعالة، وحتتاج إىل املزيد من فالبنية التحتية اجلزائرية مقارنة بالدول األفريقية والعربية، : البنية التحتية -

اجلهود، كما كان هناك ضعف حكومي يف عملية حتسني جودة البنية التحتية الكلية، حيث اخنفضت رتبتها من 
 .7171دولة يف عام  799 أصل من 91، لتصل إىل 7119يف عام  739دولة من أصل  72

سنة مؤشر اجلودة املؤسسية  يفدولة  799من بني  797املرتبة اجلزائر  احتلت :الجودة المؤسسية -
، 7171مع هناية العام  عامليا 77، ومع تطبيق بعض اإلصالحات على هذا الصعيد أصبحت يف املرتبة 7177

 .يف اجلزائر األعمالمن أكرب العقبات اليت تعيق بيئة  لوائح اإلدارية والقانونية واحدالكن ال يزال مجود ال
نقص القوى العاملة املاهرة يف اجلزائر أحد التحديات الرئيسية يف ما زال ميثل  :رأس المال البشري -

من حيث وجود األيدي العاملة املدربة يف تصنيف دولة  731من بني  779اجلزائر املرتبة وقد احتلت  سوق العمل.
العاملة املستخدمة لديها فقط من القوى  % 77، كما تشري اإلحصاءات إىل أن 7171التنافسية العاملية للعام 

تعترب اجلزائر واحدة من أكرب القوى العاملة ذات املستوى العايل من  ،يما يتعلق بالتنمية البشريةف درجة علمية.
مع ذلك، ففيما يتعلق جبودة نظام التعليم تعاين احلكومة اجلزائرية ، و مقارنة بالدول األفريقية األخرى التنمية البشرية

مل يكن هناك أي حتسن فيما يتعلق جبودة  7172إىل  7119نظام التعليمي، ففي الفرتة من من تدين جودة ال
 .دولة 797 أصل من 777 يف املرتبة ف يف املتوسطنظام التعليمي اجلزائري، حيث صنال

                                                           
1 - La Banque Mondiale, Doing Business 2017, 14 eme EDITION, Washington DC, USA, 2017. 
2 - The World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017-2018, Geneva, 2017.  
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 المنظومة القانونية والمؤسساتية لدعم المبادرات المقاوالتية في الجزائرالمبحث الثالث: 
 

التطور التكنولوجي والنمو االقتصادي واالجتماعي خالل فرتة ، عياملؤسسات الكربى كرمز للتصناعتربت 
هذه اعتمدت على اجلزائر من بني الدول اليت و طويلة من الزمن سواء يف الدول املتقدمة أو األقل تقدما، 

كان ف .انعكاسات على اجملتمعوما اجنر عن ذلك من  هاانتهت بتصفية العديد منو اليت أثبتت فشلها و اسرتاتيجية 
 فإضافة إىل عمليات، البد من البحث عن السبل الكفيلة بتحقيق التنمية االقتصادية والقضاء على شبح البطالة

اهليكلة، اعتمدت اجلزائر العديد من األجهزة اليت من شأهنا إعادة إدماج العمال املسرحني عن طريق خلق  إعادة
اليت  املبادراتإىل العديد من التحفيزات اليت تساهم يف تنمية هذا النوع من  إضافة ،مؤسسات صغرية ومتوسطة

وهو ما سيتم التطرق إليه يف هذا املبحث من خالل التطرق إىل املنظومة  ،أثبتت جناعتها يف العديد من الدول
 يف اجلزائر.وبرامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة القانونية واملؤسساتية لدعم املبادرات املقاوالتية 

 

 الجزائر:في المنظومة القانونية لدعم المبادرات المقاوالتية  -3-1
ظهر املقاول يف اجلزائر وبرز أكثر يف الفرتة اليت عرفت فيها الدولة انفتاح اقتصادي، حيث أصبح ينظر إىل 

غري  .ر، امتصاص البطالة واملسايمة يف التنمية االقتصادية واالجتماعيةملكافحة الفق كأداةهذا النوع من املبادرات  
أن األفراد الذين يسعون إىل مثل هذه املبادرات هم من ذوي الدخل الضعيف وال ميلكون ضمانات عينية تسمح 

تضمن هلم ليت اجلدد ال يتمتعون بالتجربة الكافية واخلربة ا أغلب املقاولون، وأن باالستفادة من اإلقراض البنكي
حيد من إنشائها ويعرقل توسع بعضها. من و  تجنب املخاطرة يف عملية متويلهاتالبنوك  مما جيعل ،اح مشروعاهتمجن

هذا املنطلق عمد املشرع اجلزائري إصدار مجل من القوانني واإلجراءات التنظيمية ساندت املقاول وعززت دوره 
 احليوي يف حتقيق التنمية للوطن. 

 الدعم القانوني غير المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  -3-1-1
توفري الغطاء القانوين و اخلفيفة واملتوسطة الصناعات يف إطار إعادة االعتبار نسبيا إىل القطاع اخلاص و 

  لالستثمار، صدرت العديد من القوانني أيمها:
 من نوعه يف توضيح وتنظيمن األول ، يعترب القانو 7977أوت  77املؤرخ يف  77 -77قانون رقم  -

 لتزم بإزالة الغموض خبصوص الرخصة واحلد األقصى لالستثمار، اتدخل القطاع الوطين اخلاص، حيث 
 ونص على حتديد اجملاالت واملنافذ املخصصة للقطاع اخلاص عشية كل خمطط وطين للتنمية؛

، تضمن مجلة تعديالت أعطت حرية أكرب 7977جويلية  77املؤرخ يف  72 -77قانون رقم  -
 لمؤسسات، ومسحت هلا بأن تبادر يف أي جمال تريده، شرط أن يتماشى مع اخلطة الوطنية املسطرة.ل

، مت االعرتاف الرمسي بالدور الذي ميكن أن يلعبه القطاع اخلاص يف ظل حتول 7991ابتداء من سنة 
املتعلق بالنقد  7991أفريل  79املؤرخ يف  71 -91إصدار قانون  معاالقتصاد اجلزائري حنو اقتصاد السوق، 
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توحيد املعاملة بني املؤسسات اخلاصة والعامة بالنسبة إلمكانية احلصول  هو قانونال ا تضمنهم أهموكان  .والقرض
قوانني على القروض وإعادة التمويل من البنك املركزي وكذلك أسعار الفائدة. ليتم تدعيم هذا القانون جبملة 

قانون  أيمهاتعد منعرجا هاما يف تدعيم قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،وتشريعات تنظيمية متممة ومعدلة
بإضافة ، 7117أوت سنة  71املؤرخ يف و بفكرة تطويره  *والذي استبدل فكرة ترقية االستثمار ،تطوير االستثمار

تامة مع مراعاة التشريع  ةيف حري اجنازهااالستثمارات اليت تنجز يف إطار منح االمتياز و/أو الرخصة، حيث أكد 
كما حدد عدد املزايا املمنوحة هلا زيادة على احلوافز الضريبية   ،والتنظيمات املتعلقة بالنشاطات املقننة ومحاية البيئة

أنشأ القانون اجلديد اجمللس الوطين لالستثمار الذي  ،عمليةالجتسيد من أجل و  .املنصوص عليها يف القانون العام
اعترب خالصة لتفكري معمق حول كيفية توحيد مركز القرار املتعلق باالستثمار والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  

  1كبديل عن وكالة ترقية االستثمارات.
  والمتوسطة:الدعم القانوني المباشر للمؤسسات الصغيرة  -3-1-2

غري أن املشرع  ه،باستحداث وزارة تعىن بشؤون 7999خالل  القطاعلتوجه حنو تنمية اأوىل مالمح  ظهرت
 la charte de)ميثاق بولوين والذي أخذه من  ،7117إىل غاية سنة  ،ف تلك املشروعاتمل يعرّ  اجلزائري

Bologne 7999، املنبثق هو اآلخر من تعريف االحتاد األورويب هلذا النوع من املشاريع سنة 7111( جوان ،
قانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة للاملتضمن  77 -17بإصدار القانون رقم املشرع اجلزائري  ليعرفها

ترقيتها من خالل دف تعريفها وحتديد تدابري مساعدهتا ودعم هب ،7117ديسمرب  77يف املؤرخ  والمتوسطة
رفت عُ  .دراسات مالئمة هتدف إىل ترقية تنافسية املؤسسات، واملعتمد على معياري عدد العمال واجلانب املايل

مؤسسة إنتاج السلع و/ أو اخلدمات، ابأهنا  ،الصغرية واملتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونيةاملصغرة، املؤسسة 
عامل، ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي ملياري دينار جزائري أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها  721إىل  7تشغل من 

   .2اتستويف معايري االستقالليةو مليون دينار جزائري  211السنوية 
لتعديل احلدود املالية الفاصلة بني املؤسسات املصغرة، الصغرية واملتوسطة مبا  17 -71جاء القانون رقم 

 :(71واملمثلة يف اجلدول ) ور االقتصادي احلاصل وأهداف الدولة الرامية لتطوير هذا القطاعيتوافق مع التط
 

                                                           

اليت تنجز ضمن األنشطة االقتصادية اخلاصة بإنتاج السلع ، األجنبيةو الوطنية  ،اخلاصةحدد النظام الذي يطبق على االستثمارات قانون ترقية االستثمار:  - *
يعي واخلدمات غري املخصصة صراحة للدولة أو لفروعها، أو ألي شخص معنوي معني صراحة مبوجب نص تشريعي، لتستفيد من أحكام هذا املرسوم التشر 

للتأهيل أو اهليكلة اليت تنجز يف شكل حصص من رأس املال أو حصص عينية يقدمها شخص طبيعي أو االستثمارات املنشئة واملنظمة للقدرات، واملعيدة 
الزمة إلجناز لليات امعنوي، ميكن هلذه االستثمارات أن تستفيد من االمتيازات يف إطار وكالة لرتقية االستثمارات تكلف مبساعدة املستثمرين يف استيفاء الشك

، اجلريدة يتعلق بترقية االستثمار ،7993أكتوبر  2 يف ؤرخامل 77 -93مرسوم تشريعي رقم  عن املرجع:لقة منها باألنشطة املقننة. استثماراهتم، السيما املتع
 .9، ص 7993، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، أكتوبر 99الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 91، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ق بتطوير االستثماريتعل ،7117أوت  71 املؤرخ يف  13 -17أمر رقم  - 1
 .9، 2ص ، ص 7117أوت 

، اجلريدة الرمسية للجمهورية يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،7117ديسمرب سنة  77املؤرخ يف  77 -71قانون رقم  - 2
 .2 ، ص7117، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، ديسمرب 11اجلزائرية، العدد 
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 سسات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة الجزائريةالمؤ الحدود الفاصلة بين (: 20الجدول )
 مؤسسة متوسطة مؤسسة صغيرة مؤسسة مصغرة المعيار/ نوع المؤسسة

 721إىل  21ما بني  99إىل  71ما بني  9إىل  7من  عدد العمال
 ماليري 9يون إىل مل 911ما بني  مليون 911ال يتجاوز  مليون 91أقل من  )دج( رقم األعمال

 مليون إىل مليار 711ما بني  مليون 711ال يتجاوز  مليون 71يتجاوز ال  )دج( احلصيلة السنوية
 

الرمسية للجمهورية  ، اجلريدةالقانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطةيتضمن  ،7171جانفي  71املؤرخ يف  17 -71قانون رقم  المصدر:
 .2، ص 7171، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جانفي 17اجلزائرية، العدد 

 

الصغرية املصغرة و يشكل هذا التعريف مرجعا ملنح كل أشكال الدعم واملساعدة لفائدة املؤسسات 
تعريف حول معلومات ل منصة يتشكو كذلك جلمع البيانات ومعاجلة اإلحصائيات   تها،مرافقو واملتوسطة 
، انتهاء النشاط، دميوغرافية املؤسسات مبفهوم التأسيسا و قطاعات نشاطاهتو حجمها ، حتديد موقعها، املؤسسات

بعث النمو بالتايل جاء هذا القانون بأهداف عامة مشلت . هاخمتلف املؤشرات االقتصادية اليت متيز و  تغيريه
االقتصادي، تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة ال سيما املبتكرة منها، احلفاظ على دميوميتها، حتسني 

  1راهتا يف جمال التصدير وحتسني معدل االندماج الوطين وترقية املناولة.دبيئتها، تنافسيتها وق
 

  برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -3-2
ذات الدور اهلام واألساسي  اجلزائرية حتفيزي وترقوي لتنافسية املؤسسة اختياري، تأهيل نظاماليعترب برنامج 
 هاعملية يساهم يف جناحها وحتقيق فعاليتها املؤسسة يف حد ذاهتا من خالل تبني هو، وبالتايل فيف االقتصاد الوطين

 حتسني تنافسيتها، ومن هذه الربامج ما هو وطين ومنها ما اإلصالحات الضرورية وقناعتها مبدى أيمية الربنامج يف
 هو مربم يف إطار اتفاقيات دولية.

  البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -3-2-1
، اليت تنص على وضع برامج التأهيل 77 -17يندرج الربنامج ضمن األحكام الواردة يف القانون رقم 

تشرف عليه  2،تنافسية املؤسسات بغرض ترقية املنتوج الوطين، ليستجيب للمقاييس العاملية املناسبة من أجل تطوير
تنفيذ االسرتاتيجية القطاعية يف جمال تتوىل و  ،(ANDPMEالوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة )

واستعمال املؤسسات الصغرية واملتوسطة ترقية االبتكار التكنولوجي ، ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطويرها
  3.لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة بالتعاون مع املؤسسات واهليئات املعنية

                                                           
، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،7171جانفي  71املؤرخ يف  17 -71قانون رقم  - 1

 .2، ص 7171، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جانفي 17العدد 

 .7، ص مرجع سبق ذكره ،77 -71قانون رقم  - 2

، وتنظيمها وسيرهايتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، 7112ماي  13املؤرخ يف  792-12مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 .77، ص 7112، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، ماي 37اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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أجهزة الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة بالتشاور مع أرباب العمل واجلمعيات مت إنشاء 
 :، ومتثلت يففع من التنافسية يف ظل تزايد حدة املنافسة الدوليةاملهنية وذلك قصد حتسني مستوى اإلنتاجية والر 

كمؤسسة عمومية   ئأنش :(FGAR) صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة -أ
يهدف إىل ضمان القروض الضرورية لالستثمارات  1، يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل،7117ديسمرب 

إنشاء املؤسسات، جتديد ك ،اليت جيب على املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن تنجزها كما هو حمدد يف القانون
لتوزع الضمانات املمنوحة  2املرافقة السيما يف عمليات التصدير، ،التجهيزات، توسيع املؤسسة وأخذ مسايمات

 (.77وفقا للجدول )ألكثر من ألف مشروع الصندوق هذا من طرف 
 

 صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةالضمانات الممنوحة قبل توزيع (: 21الجدول )
 2017فيفري  -2004خالل الفترة أفريل  حسب القطاع

 % عدد مناصب الشغل % )دج( مبلغ الضمان % عدد المشاريع قطاع النشاط
 29 32 337 91 31 719 799 797 21 977 الصناعة

 71 72 971 77 71 113 973 713 77 273 البناء، األشغال العمومية والري
 7 771 7 739 199 921 7 77 الزراعة والصيد البحري

 73 1 237 71 7 223 919 197 77 371 اخلدمات
 100 52 616 100 50 268 178 462 100 1 833 المجموع

 

، تاريخ االطالع: http://www.fgar.dz، عن املوقع: 2017فيفري  -2004بيان ملفات الضمان أفريل صندوق ضمان القروض،  المصدر:
 .71:39، على الساعة 11/11/7171

 

يف إطار تنفيذ الضمان، حيل الصندوق حمل البنوك واملؤسسات املالية فيما خيص، عند االقتضاء، آجال 
حُيتمل تسديد املستحقات ويف حدود تغطية املخاطر طبقا للتشريع املعمول به، ليكمل الصندوق الضمان الذي 

مبراعاة نسبة الضمان  و/ أو شخصية مينحه املقرتض إىل البنوك أو املؤسسات املالية يف شكل ضمانات عينية أن
 . واملبالغ اليت مت تعويضها

أنشئ هذا  (:CGCIصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) -ب
، وهو عبارة عن شركة ذات أسهم هتدف إىل ضمان تسديد 7119السلطات العمومية أفريل من الصندوق مببادرة 

منها املؤسسات الصغرية واملتوسطة بعنوان متويل االستثمارات املنتجة للسلع القروض البنكية اليت تستفيد 
كون املستوى األقصى للقروض القابلة للضمان يفتوسيعها وجتديدها. ، واخلدمات املتعلقة بإنشاء جتهيزات املؤسسة

                                                           
يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد قانونه  ،7117نوفمرب  77املؤرخ يف  313-17مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .79، 73ص ، ص 7117، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، نوفمرب 19لرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، اجلريدة ااألساسي

، صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةتعديل القانون األساسي ليتضمن  ،7171جوان  77املؤرخ يف  793-71مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .77، 71ص ، ص 7171جوان ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 39اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 



 االقتصاد الجزائري بين واقع المقـاوالتية وتحدي االستدامة                                                         : الثالثالفصل  
 

129 

 

ائد املستحقة رأمسال وكذا الفو ة املخاطر على آجال االستحقاق بتنصب تغطيحيث  .جزائري مليون دينار 21
عندما يتعلق األمر بقروض ممنوحة عند إنشاء  % 71حيدد مستوى تغطية اخلسارة بنسبة و طبقا للنسب املغطاة. 

يتم تسديد ، على أن التسوية أو التصفية القضائية للمقرتضيف حاالت  % 91مؤسسة صغرية ومتوسطة ونسبة 
وعليه  1طبقا لتنظيم البنك اجلزائري وبنود اتفاقية الشراكة.الذي يعد و  ايوم من التصريح هب 31مبلغ األضرار بعد 

من طرف االستثمار من عدد مشاريع ضمان املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب الغرض  (77ميثل اجلدول )
 (.7171 -7179الصندوق خالل الفرتة )

 

 االستثمارعدد مشاريع ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب الغرض (: 22الجدول )
(2014- 2017) 

 / السنة
 الغرض من الضمان

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 
 % عدد الملفات % عدد الملفات % عدد الملفات % عدد الملفات

 97 971 39 371 31 771 31 797 إنشاء
 29 911 99 291 11 277 11 913 تنمية

 711 7139 711 771 711 197 711 917 المجموع
 

، عن 31/12/2017إحصائيات أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى صندوق ضمان قروض استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  المصدر:
 .71:12، على الساعة 37/11/7177، تاريخ االطالع http://www. cgci.dzاملوقع: 

 

السلطات  ه من طرفعروضه، عقب تكليفدشن الصندوق مرحلة جديدة من مراحل جتديد  7177سنة 
صندوق لضمان متويل اليسعى حيث  العامة مبهمة تسيري صندوق الضمان املكرس لتغطية التمويل الفالحي.

وقد  ،النشاطات الفالحية املخصصة إلنشاء املستثمرات الفالحية وتدعيم قدرات اإلنتاج للمستثمرات قيد التطوير
مليون دينار جزائري لقروض االستثمار  711ضمان الصندوق الفالحي مببلغ حدد أقصى مقدار للقرض اخلاضع ل

أثناء محلة ملف  7211إىل ماليني دينار جزائري لقروض االستغالل، ليبلغ معدل طلبات الضمان املسجلة  71و
  2ملف/عام. 73111 املعدلوهو عدد قابل لالرتفاع ليبلغ  7177/7173

الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم االستثمار وترقية التنافسية  -جـ
من تأهيل ال سيما تلك املرتبط بالعمليات املوجهة للمحيط القريب اللذي يتكفل بعمليات واالصناعية: 

الناشطة  املؤسساتالربنامج تؤهل لالستفادة من و  .ليات املوجهة هلياكل الدعممملؤسسات الصغرية واملتوسطة والعا
منذ سنتني على األقل، تتمتع مبؤشرات اقتصادية إجيابية وتنشط يف الصناعة الغذائية، الصناعية، البناء واألشغال 
العمومية والري، الصيد البحري، السياحة والفندقة، اخلدمات باستثناء نشاطات إعادة البيع على احلالة، النقل 

                                                           
يتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة  ،7119أفريل  79املؤرخ يف  739 -19مرسوم رئاسي رقم  - 1

 .37، ص 7119، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، أفريل 71ورية اجلزائرية، العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهوالمتوسطة

، تاريخ االطالع .cgci.dz http://www، عن املوقع: صندوق الضمان الفالحيصندوق ضمان قروض استثمارات املؤسسات الصغرية واملتوسطة،  - 2
 .77:29، على الساعة 11/11/7171
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ات اإلعالم واالتصال. كما يسند إىل الوكالة املكلفة برتقية وتطوير املؤسسات الصغرية وخدمات الربيد وتكنولوجي
  1واملتوسطة تنفيذ عمليات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

  البرنامج الدولي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -3-2-2
صادي وإعطاء مؤسساهتا كافة الوسائل حتسني حميطها االقت وهبدفمع تبين اجلزائر لسياسة االنفتاح، 

الضرورية ملواجهة املنافسة األجنبية وجعلها يف املستوى املطلوب من خالل تطوير قدراهتا وتنويع نشاطاهتا، قامت 
 :منها بإبرام عدة اتفاقيات تعاون دويلاجلزائر 
 يف برناجمي ميدا: الذي يرتجم التعاون الجزائري األورومتوسطي: -أ

جاء (: Iبرنامج التعاون الجزائري األورومتوسطي لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ميدا  -
تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية  -باسم برنامج أورو ة،جزائري -يف إطار الشراكة األورو هذا الربنامج

(Euro- Développement PME).  أهيل من عصرنة اإلنتاج وإدخال حتويل مفهوم التالربنامج إىل هدف يحيث
مفهوم اجلودة إىل التأهيل الذي هدفه األول التوضيح لصاحب املؤسسة حتديات السوق ودفعه لتطبيق التسيري 
اجليد، من أجل احلصول على طريقة جديدة للتفكري واكتساب سلوك املقاول وأساليب إدارة ديناميكية ومبتكرة، 

  2.االقتصادي واالجتماعيليساهم جبزء كبري ومهم يف النمو 
 97,9بغالف مايل قدر بـ ( 7111إىل ديسمرب  7111أكتوبر )سبع سنوات  ، الذي دامستهدف الربنامجا

مليون أورو، املؤسسات اخلاصة اليت تنشط يف القطاع الصناعي وكذا قطاع اخلدمات اليت هلا عالقة مباشرة 
مؤسسة صغرية واملتوسطة  972تقدمت وقد  .معينة تستويف شروطابعد أن  باملؤسسات الصغرية واملتوسطة

مؤسسة ضمن  992 ـومت الدخول الفعلي لـ ،7111لالنضمام للربنامج حسب التقرير النهائي الصادر يف ديسمرب 
  3.من إمجايل املؤسسات % 92إجراءات التأهيل مبا ميثل نسبة 

برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيات اإلعالم واالتصال )ميدا  -
II:) الذي ربنامج الثاين الشاد االحتاد األورويب بنجاح برنامج ميدا األول، األمر الذي شجع على الدخول يف أ

واملتوسطة، مساعدهتا تضمن الربنامج تقدمي دعم مباشر للمؤسسات الصغرية حيث  .7119ماي  انطلق يف
ومرافقتها لتكثيف استعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، إىل جانب دعم النوعية يف إنتاجها من خالل إرساء 
نظام اجلودة )النوعية( على مستوى تلك املؤسسات، مبا ميكنها من االستفادة من االتفاقيات الدولية ال سيما 

 .شهرا 39مليون أورو، مع حتديد مدة الربنامج بـ  99ـ ــه بقدر املبلغ املخصص ل االحتاد األورويب.
                                                           

الذي عنوانه "الصندوق  302-124يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم ، 7179جوان  17املؤرخ يف  793-79مرسوم تنفيذي رقم  - 1
، األمانة العامة 39، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم االستثمار وترقية التنافسية الصناعية"

 .73، 77ص ، ص  7179للحكومة، اجلزائر، جوان 

   .799عبد الرمحان بابنات، ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره، ص  - 2

، جملة الباحث، العدد التاسع، جامعة قاصدي مرباح، ج ميدا"تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر "دراسة تقييمية لبرنامسليمة غدير أمحد،  - 3
 .799، ص 7177ورقلة، 



 االقتصاد الجزائري بين واقع المقـاوالتية وتحدي االستدامة                                                         : الثالثالفصل  
 

122 

 

ما مييز هذا الربنامج أنه يركز على الدعم التقين واالستثمارات الالمادية، كما مت فيه حتديد عينة من 
املؤسسات القادرة على االستفادة بشكل دائم من الدعم املقدم منه حىت ميكن مالحظة نتائجه بوضوح، هذا  

ستند الربنامج على مقاربة شاملة ومفصلة اوقد . ىل ليتم تعميمه على مؤسسات أخرى يف مرحلة الحقةكمرحلة أو 
واكبة التطورات يف شىت اجملاالت، ومتكينها من التحكم باستعمال تكنولوجيا ملالحتياجات املؤسسات ودعمها 

 1على مستوى هذه املؤسسات.املعلومات واالتصال، إضافة إىل دعم احمليط الذي تنشط فيه، ودعم اجلودة 
سعيا منها لرتقية وتطوير قدرات وأداء عمل املؤسسات حىت تتمكن  التعاون مع الهيئات الدولية: -ب

 2 من مسايرة التطورات الفنية والتقنية، تعاونت اجلزائر مع جمموعة من اهليئات الدولية متثلت يف:
مت التعاون مع فرع البنك العاملي )الشركة املالية الدولية املكلفة بتطوير القطاع اخلاص يف  البنك الدولي: -

بعة ايعمل على مت ، NAED(، بإعداد برنامج تقين مع برنامج مشال افريقيا لتنمية املؤسساتSFI الدول النامية
يف إعداد دراسات اقتصادية لفروع  التغريات اليت تطرأ على وضعية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ويتدخل أيضا

رفع عرض ونوعية التمويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكذا حتسني إىل هدف الربنامج يحيث النشاط. 
 اخلدمات املصرفية مثل االعتماد التجاري وعقود حتويل الفواتري مع التكوين يف امليدان. 

 بالنسبة للجزائر، مت التعاون مع البنك يف اجملاالت اآلتية: البنك اإلسالمي للتنمية: -
 فتح خط متويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -
 م املعلوماتية ولدراسة سبل مواكبة العوملة وحتديات املنافسة؛ظتقدمي مساعدات فنية لدعم استخدام الن -
 إحداث مشاتل منوذجية لرعاية وتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -
 تطوير التعاون مع الدول األعضاء لالستفادة من جتارهبم مثل ماليزيا، اندونيسيا وتركيا. -

 يونمل 9,9بلغ مبالبنك اإلسالمي للتنمية اتفاقيتني للمسايمة يف متويل مشروعات إمنائية يف اجلزائر  وقع
املؤسسات املعنية بمليون دوالر لصاحل وزارة  2,7دوالر، حيث تنص إحدى االتفاقيتني على تقدمي قرض بقيمة 

والصناعات الصغرية واملتوسطة اجلزائرية للمسايمة يف دراسة وتنفيذ نظام جديد للمعلومات االقتصادية، هبدف 
دعم وتعزيز قدرات الوزارة يف إجناز دراسات اجلدوى، وتطوير طاقات هذه املؤسسات والنهوض باالستثمارات 

تسديد القرضني من قبل احلكومة اجلزائرية للبنك اإلسالمي يف خالل عشرين سنة مع مخس  اخلاصة، على أن يتم
 سنوات فرتة مساح.

بفيينا، لرتقية  7991نظمة سنة املتأسست  (:ONUDIمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية ) -
دولة، هدفها األساسي تدعيم التنمية الصناعية يف الدول النامية عن طريق وضع برامج صناعية مدجمة لكل 

                                                           
، جملة الباحث، العدد التاسع، جامعة "PME IIسياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مع التركيز على برنامج "سهام عبد الكرمي،  - 1

 .799 -792، ص 7177قاصدي مرباح، ورقلة، 

، رسالة دكتوراه غري منشورة يف العلوم االقتصادية، ختصص التحليل مستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل العولمةيوسف محيدي،  - 2
 .713 ،717ص  ، ص7117االقتصادي، كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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 .ديناميكية إعادة اهليكلة، التنافسية وإدماج الصناعات واملؤسسات يف إطار مراحل التحرير واالنفتاح الصناعي
 7، ضمن برنامج تطوير التنافسية وإعادة اهليكلة الصناعية الذي خص 7999ليبدأ عمل املنظمة مع اجلزائر سنة 

عة صغرية ومتوسطة، كما تعمل املنظمة على تقدمي مساعدات فنية لتأهيل مؤسسة وصنا 91مؤسسات عمومية و
 املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف فرع الصناعة الغذائية. 

قامت اجلزائر بتوقيع اتفاقيات بينها وبني دول أخرى يف إطار تعاون دويل يتم فيه  التعاون الثنائي: -جـ
 توسطة بصفة ثنائية:تقدمي مساعدات لقطاع املؤسسات الصغرية وامل

لمؤسسات الصغرية واملتوسطة لاالستشارة تقدمي خيص برنامج التكوين و  التعاون الجزائري األلماني: -
نتقل برنامج التعاون اجلزائري األملاين إىل مرحلته الثالثة، فبعد لي، 7977الذي شرع يف تنفيذه منذ شهر أفريل 

اإلضافة إىل مهام التكوين واالستشارة املوفرة للمؤسسات واجلمعيات تكوين جمموعة من اخلرباء يف هذا امليدان، ب
مكونا جزائريا  21املهنية، قام هذا الربنامج بتوسيع شبكته ملركز الدعم املتواجد يف خمتلف جهات الوطن، بتكوين 

 1:ون إىلعون استشاري يف اجلزائر، ويهدف هذا التعا 721بأملانيا، يتولون تكوين وحتسني مستوى ما يقارب 
تقوية تنافسية املؤسسات الصغرية واملتوسطة حىت تتمكن من االستغالل األمثل إلمكانياهتا، فيما خيص  -

 استبدال املنتجات املستوردة والدخول إىل األسواق األجنبية بالتصدير؛
 ؛جمال األعمال والتسيريتقدمي النصائح من خالل مراكز الدعم اجلهوية فيما خيص  -
 الصغرية واملتوسطة إىل اللجوء إىل مراكز الدعم. توجيه املؤسسات -

ألملاين يف إطار الشراكة والتعاون خيص اهناك تعاون يف األفق من الطرف  كان  باإلضافة إىل هذا املشروع
 ترقية نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

مت توقيع هذا االتفاق بني ممثل اخلارجية اجلزائري والوكالة الكندية للتنمية  التعاون الجزائري الكندي: -
ولتشجيع عملية ختفيف مليون دوالر ملدة سنتني،  1,9الدولية عن طريق السفري الكندي، بتكلفة إمجالية تقدر بـ 

  2عملية: 17يل هذا الغالف املا وتضمنالعراقيل اليت تعرتض توسيع قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
خصت املؤسسات يف كل القطاعات الكتساب اخلربة واملساعدة التقنية والتكوين وكذا  ةعملي 91 -

 االستشارات يف جمال التنظيم والتسيري مع الرتكيز أكثر على قطاع الصناعات الغذائية؛
واالقتصادي كلجنة عمليات خصت املؤسسات العمومية اليت هلا عالقة مباشرة مع القطاع املايل  71 -

 وكالة ترقية ودعم االستثمارات ومتابعتها وبورصة التنمية والشراكة؛، مراقبة أعمال البورصة
 خصت عالقات العمل للمقاولني االقتصاديني لكلى البلدين.  تنيعمليـ -
شركة  (، وفروعها املتمثلة يفAFDتنشط كل من الوكالة الفرنسية للتنمية ) التعاون الجزائري الفرنسي: -

( يف إطار التعاون الثنائي الفرنسي اجلزائري، PROPARCOالرتقية واملسايمة من أجل التعاون االقتصادي )
                                                           

 .712ص عبد الرمحان بابنات، ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره،  - 1

 .317، ص مرجع سبق ذكرةعثمان خللف،  - 2
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منذ  ،بدأ تدخل الوكالة .، ومل تقم إال بربوتوكوالت بني احلكومات7997ويتواجد مقر هذه الوكالة باجلزائر منذ 
القطاع العام، وكذا القطاع اخلاص بقروض مباشرة أو منح من خالل مواردها وإجراءاهتا اخلاصة لتمويل  ،7997

مليون أورو لصاحل  72كان قرض طويل األجل مبقدار  7997 سنة .ضمانات أو عمليات على األموال اخلاصة
طة احمللية، ويف سالقرض الشعيب اجلزائري، حيث وجه لتمويل استثمارات توسيع وجتديد املؤسسات الصغرية واملتو 

مليون أورو منح للقرض الشعيب اجلزائري ملواجهة منو  91حدث ثاين قرض طويل األجل بقيمة  7117هناية 
على مضاعفة وتنويع بعض  ؤكديل، 7113وقيع على القروض يف مارس تاملؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث مت ال

  7111.1مليون أورو منذ سنة  771,7إىل  لتصل مبالغ التعاوناخلدمات املالية 
إضافة إىل ذلك العديد من الربامج للتعاون الثنائي، خاصة البلدان اليت تكتسب خربة واسعة يف ميدان 

يف ميادين اقتناء تنمية وترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة كالتعاون مع النمسا لتمويل الواردات ومع إيطاليا 
ت الصناعية لتدعيم هياكل الدعم )إنشاء مشاتل، جتهيزات نقل التكنولوجيات، التكوين واملساعدة التقنية واخلربا

 مراكز تسهيل وآليات مالية حديثة(. 
 

 المنظومة المؤسساتية لدعم المبادرات المقاوالتية الجزائرية: -3-3
املؤسسات املصغرة والصغرية انشغاالهتا وأعماهلا حول تأطري ، صبت احلكومة اجلزائرية كل جهودها

ا إلجياد اآلليات وكذا املؤسسات واهليئات اإلدارية والتقنية اليت من شأهنا حتسني حميط تشريعيا وتنظيمي واملتوسطة
املؤسسة، تسهيل وتنويع طرق التمويل للحد من املشكالت واملعوقات اليت تعرتضها، تطوير وزيادة منوها والبحث 

فعاليته تبقى  الذي ،رية واملتوسطةعن اسرتاتيجية تنموية تضع يف اعتبارها أولوية االهتمام بقطاع املؤسسات الصغ
 مرهونة مبدى دعم الدولة له.

  وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات/ الصناعات الصغيرة والمتوسطة: -3-3-1
االجتاه اجلديد الذي أرادت السلطات إعطاءه للسياسة الصناعية  7997يعكس إنشاء وزارة منتدبة منذ 

إىل وزارة املؤسسات والصناعات الصغرية  ، لرتتقيصغرية ومتوسطةتوجيه االستثمارات حنو إنشاء مؤسسات ب
أجل محاية املشروعات الصغرية واملتوسطة وترقيتها يف إطار حتقيق األهداف من  ،7999جويلية ، *واملتوسطة

 إال أن هذه األدوار أسندت إىل وزارة ،7111جويلية  ،توسع صالحياهتاتو  2االقتصادية للحكومة يف هذا اجملال،
 3 توىل يف جمال ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اآليت ذكره:لت، 7179أوت  ،الطاقة واملناجم

 تشجيع إنشاء مؤسسات صغرية ومتوسطة جديدة وتوسيع جمال نشاطاهتا؛ -
                                                           

 .73:73، على الساعة: 79/71/7177، تاريخ االطالع https://www.afd.fr: الفرنسية للتنمية عن موقع الوكالة - 1

، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، يحدد صالحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،7999جويلية  77املؤرخ يف  777 -99مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .72، ص 7999، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جويلية 91العدد 

، 27رية اجلزائرية، العدد اجلريدة الرمسية للجمهو ، يحدد صالحيات وزير الصناعة والمناجم ،7179أوت  71املؤرخ يف  797 -79مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 .72، 79ص ، ص 7179األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، سبتمرب 
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 القيام بعصرنة احمليط وأجهزة الدعم للمؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ -
واستمرارية املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتنافسيتها اقرتاح كل تدبري يهدف إىل دعم تطور  -

 ومردوديتها؛
ل ولوج املؤسسات الصغرية يسهتاملعنية، سياسة الدعم لالبتكار و إعداد، باالتصال مع األطراف  -

 واملتوسطة إىل نتائج األحباث؛
 توسطة؛السهر على وضع األجهزة واإلطارات التنظيمية املتعلقة مبرافقة املؤسسات الصغرية وامل -
 تشجيع املؤسسات الصغرية واملتوسطة على تنظيم نفسها يف شبكات من خالل أنظمة إنتاجية حملية؛ -
 إعداد برنامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتأكد من تنفيذه؛ -
السهر على حسن ختصيص صناديق الدعم واملساندة والضمان من أجل تسهيل حصول املؤسسات  -

 لى متويالت مالئمة؛ الصغرية واملتوسطة ع
 وضع إطار تشاوري مع احلركة اجلمعوية ومنظمات أرباب العمل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة.  -

اإلدارة املركزية لوزارة  متثل املديرية العامة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واحدة من اهلياكل اليت تشكل
قسم دعم املؤسسات الصغرية و  الصغرية واملتوسطةة واملناجم، تشتمل على قسم ترقية املؤسسات الصناع

وبالتايل تعمل الوزارة املنتدبة على املبادرة باقرتاح إنشاء ووضع كل جهاز أو هيكل من أجل تكفل  1،واملتوسطة
 أحسن باملهام املسندة إليها.

  الهيئات الحكومية المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -3-3-2
املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتطورت يف إطار قوانني االستثمارات اليت حددت جمال حتركها أنشئت 

وتدخلها يف امليدان االقتصادي، لتعرف يف السنوات األخرية اهتماما كبريا، وجتسد ذلك ميدانيا يف العديد من 
ض وترقية املؤسسات األصعدة، حيث ظهرت عدة هيئات ومنظمات، هتتم بتقدمي املساعدات الالزمة للنهو 

 الصغرية واملتوسطة.
 77املؤرخ يف  77 -17من القانون التوجيهي  77تطبيقا للمادة  هامت إنشاء مشاتل المؤسسات: -أ

، وهي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وجتاري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل 7117ديسمرب سنة 
املؤسسات اليت تدخل يف إطار سياسة ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، ، وهي هيئة ملساعدة ودعم إنشاء املايل

 2 وتكون يف أحد األشكال اآلتية:
 هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع اخلدمات؛ المحضنة: -

                                                           
، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، يتضمن تنظيم اإلدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم ،7179أوت  71املؤرخ يف  797 -79مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .77، ص 7179مة، اجلزائر، سبتمرب ، األمانة العامة للحكو 27العدد 

، 73، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد يتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات ،7113فيفري  72املؤرخ يف  17 -13مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .72، ص 7113األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، فيفري 
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 هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع الصناعة الصغرية واملهن احلرفية؛ ورشة الربط: -
 دعم يتكفل حباملي املشاريع املنتمني إىل ميدان البحث. هيكل نزل المؤسسات: -

تدخل نشاطات املشاتل يف إطار تكثيف نسيج املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتساهم يف النمو 
 7171لسنة  مشتلة مؤسسات 79حصيلة نشاط  حيث أشارت ،خلق مناصب الشغل والثروات، االقتصادي
 2 تمثل أهدافها يف اآليت:وعليه ت 1منصب شغل، 299مؤسسة وخلق  73مشروع وإنشاء  797استضافت 

 املشاركة يف احلركة االقتصادية يف مكان تواجدها؛و  تطوير التآزر مع احمليط املؤسسايت -
 تقدمي الدعم ملنشئي املؤسسات اجلدد؛و  تشجيع بروز املشاريع املبتكرة -
 تنظيم أفضل؛تشجيع املؤسسات على و  ضمان دميومة املؤسسات املرافقة -
 العمل على أن تصبح على املدى املتوسط، عامال اسرتاتيجيا يف التطور االقتصادي يف مكان تواجدها. -

 ويف إطار األهداف احملددة، تكلف املشاتل باآليت:
 استقبال واحتضان ومرافقة املؤسسات احلديثة النشأة ملدة معينة وكذا أصحاب املشاريع؛ -
 ع تتناسب مساحتها مع طبيعة املشتلة واحتياجات نشاطات املشروع؛صحاب املشاريألإجيار حمالت  -
تقدمي اخلدمات واليت يشرتط فيها التوطني اإلداري والتجاري للمؤسسات احلديثة النشأة وللمتعهدين  -

باملشاريع، كما تضع حتت تصرف املؤسسات احملتضنة جتهيزات املكتب ووسائل اإلعالم اآليل وميكن 
 تطوير استعمال التكنولوجيات احلديثة األكثر تقدما؛أن ختتار املشتلة 

، ملشاريع قبل وبعد إنشاء مؤسساهتمتقدمي إرشادات خاصة من خالل مرافقة ومتابعة أصحاب ا -
فإضافة إىل وظيفة االستشارة يف امليدان القانوين، احملاسيب، التجاري واملايل، تقدم املشتلة ألصحاب 

 املشاريع دعما يتمثل يف تلقينهم مبادئ تقنيات التسيري خالل مرحلة إنضاج املشروع. 
نون من القا 73تطبيقا ألحكام املادة  تنشأأ مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -ب

تقوم بإجراءات عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، هيئات وهي ، 77 -17
دعمها ومرافقتها، تتوىل ، توجيهها، إعالمها، إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة العاملة وكذا حاملي املشاريع

 3 القيام باملهام اآلتية:
 امللفات اليت يقدمها حاملو املشاريع أو املقاولون واإلشراف على متابعتها؛ دراسةو  تطوير ثقافة التقاول -
 جتسيد اهتمامات أصحاب املؤسسات يف أهداف عملية وذلك بتوجيههم حسب مسارهم املهين؛ -

                                                           
-  والية جزائرية: أدرار، باتنة، ميلة، البيض، بسكرة، البويرة، عنابة، خنشلة، أم البواقي، غرداية، برج بوعريريج، بشار،  12تتوزع مشاتل املؤسسات على

 سيدي بلعباس، تيارت، وهران، ورقلة.
1 - Ministère de l’Industrie et des Mines, Bulletin d’information statistique de l’entreprise, N 32, op-cite, 

p 29. 
 .72، ص مرجع سبق ذكره ،17 -13مرسوم تنفيذي رقم  - 2
يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهمها  ،7113فيفري  72املؤرخ يف  19 -13مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 .79 ،77ص  ، ص7113للحكومة، اجلزائر، فيفري ، األمانة العامة 73، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد وتنظيمها
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 مساعدة املستثمرين على ختطي العراقيل اليت تواجههم أثناء مرحلة تأسيس اإلجراءات اإلدارية؛ -
 التكوين والتسيري؛ يع واملقاولني يف ميداناب املشار مرافقة أصح -
تشجيع نشر املعلومة مبختلف وسائل االتصال املتعلقة بفرص االستثمار والدراسات القطاعية  -

 واالسرتاتيجية والدراسات اخلاصة بالفروع؛
 تقدمي خدمات االستشارة يف وظائف التسيري والتسويق واستهداف األسواق وتسيري املوارد البشرية؛ -
 املساعدة على نشر التكنولوجيات اجلديدة؛ تطوير القدرة التنافسية دعم -
احلث على تثمني البحث عن طريق توفري جو للتبادل بني حاملي املشاريع ومراكز البحث وشركات  -

 االستشارة ومؤسسات التكوين واألقطاب التكنولوجية والصناعية واملالية؛ 
 ؤسسات لالندماج يف االقتصاد الدويل.مرافقة املو تطوير النسيج االقتصادي احمللي  -

على  7171لسنة  املؤسسات الصغرية واملتوسطةتطبيقا ملهامها، تتوزع حصيلة نشاط مراكز التسهيل 
 (.73القطاعات املبينة يف اجلدول )

 

 2017(: توزيع المشاريع التي تم مرافقتها من طرف مراكز التسهيل حسب القطاع سنة 23الجدول )
اإلجمالي ألصحاب العدد 

 % العدد قطاع النشاط المشاريع الذين تم مرافقتهم

1152 

 33,97 372 الصناعة
 37,77 939 الخدمات

 2,37 97 األشغال العمومية
 9,79 711 الزراعة
 1,99 7 التجارة
 9,99 719 الحرف
 3,92 97 أخرى

 

 ,N 32, données Bulletin d’information statistique de l’entrepriseMinistère de l’Industrie et des Mines ,المصدر: 

de l’année 2017, Mai 2018, p 28. 
 

تضع مراكز التسهيل حتت تصرف حاملي املشاريع واملقاولني من أجل مرافقة املؤسسات الصغرية كذلك 
 اخلدمات املتنوعة اآلتية: وابتكارواملتوسطة يف التطور التكنولوجي 

 دراسة العوائق التقنية املرتبطة بالدعم التكنولوجي؛لاالستشارة التكنولوجية عن طريق تدخل خبري  -
املساعدة على االبتكار وحتويل التكنولوجيا عن طريق التغطية احملتملة و/أو اجلزئية للمصاريف املنفقة  -

 مع خمابر البحث لتطوير املشاريع املبتكرة.
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ؤسسات حديثة النشأة واملؤسسات اليت تعمل على توسيع قدراهتا أو اليت تعرض اخلدمات املذكورة على امل
 هي يف حالة اسرتجاع نشاطاهتا. 

لس طبقا ألحكام اجمل أنشئ المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: -جـ
 1املايل، وللمجلس املهام اآلتية:، يتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل 77 -17من القانون رقم  72املادة 

نتظم بني السلطات العمومية والشركاء االجتماعيني واالقتصاديني املدائم و الضمان احلوار والتشاور  -
 حول املسائل ذات املصلحة الوطنية تتعلق بالتطور االقتصادي، وترقية املؤسسات بصفة خاصة؛

 تشجيع وترقية مجعيات مهنية جديدة؛ -
القتصادية من خمتلف اجلمعيات املهنية ومنظمات أرباب العمل، وبصفة عامة من مجع املعلومات ا -

 الفضاءات الوسيطة اليت تسمح بإعداد سياسات واسرتاتيجيات لتطوير القطاع. 
 : المبادرات المقاوالتيةالوكاالت المتخصصة في دعم  -3-3-3

اخلاص، واليت هتدف إىل تغطية كل فئات اجملتمع القادرة  إىل تفعيل سياسة الدعم القانوين اجتهت اجلزائر
على العمل، لذلك مت اعتماد آليات متنوعة وجهت إىل فئة الشباب على اختالف مستوياهتم العلمية واملهنية، 
هدفها زرع روح املبادرة املقاوالتية من خالل املؤسسة املصغرة، مستفيدة بذلك من مجلة التحفيزات اجلبائية 

اإلضافة إىل الوكالة بف. تماعية املخصصة يف إطار التشجيع على االستثمار املنتج واملولد ملناصب الشغلواالج
م التطرق إليها بالتفصيل يف الفصل املوايل، هناك عدة وكاالت متخصصة تالوطنية لدعم تشغيل الشباب اليت سي

 :وتشجيع االستثمار املقاوالتية املبادرات يف دعم
من األمر رقم  19عمال بأحكام املادة  الوكالة أنشأت (:ANDIالوطنية لتطوير االستثمار )الوكالة  -أ

املشاريع اليت كانت  ، واملتعلق بتطوير االستثمار، لتستمر يف تسيري حافظة7117  أوت  71  املؤرخ يف  13 -17
بالشخصية املعنوية واالستقالل  وهي مؤسسة عمومية تتمتع. ودعمها ومتابعتها *حتوزها وكالة ترقية االستثمارات

وإعداد اتـفاقـيـة  وتقييمهايمية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطين، أتأهيل املشاريع اليت متثل على  تعمل 2املايل،
لمشاريع ل( حصيلة 79ميثل اجلدول )وعليه  . تـعرض عـلى اجمللس الوطين لالستثمار للموافقة عليهايتال االستثمار

                                                           
يتضمن إنشاء المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه  ،7113فيفري  72املؤرخ يف  71 -13مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .77، ص 7113، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، فيفري 73، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد وعمله
املتعلق برتقية االستثمار، كلفت  7993أكتوبر  2املؤرخ يف  77 -93أنشأت طبقا للمرسوم التشريعي رقم  (:APSIوكالة ترقية ودعم االستثمارات ) - * 

ه  استيفاء الشكليات الالزمة إلجناز استثماراهتم، السيما املتعلقة منها باألنشطة املقننة، وبالسهر على احرتام اآلجال القانونية هلذمبساعدة املستثمرين يف
اء على ( يوما، بن91األنشطة، ذلك من خالل شباك وحيد ضم اإلدارات واهليئات املعنية باالستثمار، وهبذه الصفة، تقدم الوكالة يف أجل أقصاه ستون )

ها، ومدهتا يف حالة املوافقة، تفويض من اإلدارات املعنية، كل الوثائق املطلوبة قانونا إلجناز االستثمار وتبليغ املستثمر، بعد التقومي، قرار منح امتيازات أو رفض
، مرجع سبق 77 -93مرسوم تشريعي رقم  املرجع:عن  .يتم إجناز االستثمار يف أجل أقصاه ثالث سنوات، ابتداء من تاريخ قرار منح االمتيازاتأن على 
 .2، ص ذكره

 .9ص  ،مرجع سبق ذكره، 13 -17أمر رقم  - 2
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اليت تتوزع بني االستثمارات احمللية بنسبة و من طرف الوكالة  7171-7117خالل الفرتة االستثمارية املصرح هبا 
 .% 7,79، يقابلها االستثمارات األجنبية بنسبة 7171من إمجايل املشاريع املصرح هبا هناية سنة  % 91,17
 

 (2017 -2002) ارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمتوزيع المشاريع المصرح بها من طرف (: 24الجدول )
عدد   

 المشاريع
 القيمة %

 بمليون دج
 % مناصب الشغل %

نوع 
 االستثمار

 29,31 993977 23,99 1179993 21,97 39312 إنشاء
 97,21 277117 39,72 2997721 91,17 72179 توسيع

 1,17 97 1 919 1 3 إعادة هيكلة
 7,17 73397 7,77 372179 7,29 971 إعادة تأهيل

 7,13 77171 3,97 299927 1,79 729 إعادة تأهيل/ توسيع

قطاع 
 النشاط

 9,99 22791 7,77 791121 7,77 7397 الزراعة
 79,97 797977 9,37 7337919 71,99 77137 البناء

 93,13 237227 27,29 7313193 71,17 77997 الصناعة
 7,77 72997 7,22 777373 7,13 7193 الصحة

 77,79 727171 7,72 7799999 99,77 79791 النقل
 9,79 11727 7,29 7777731 7 7799 السياحة

 71,72 772179 7,91 7717121 71,33 9237 اخلدمات
 1,33 9711 1,17 71979 1 7 التجارة

 1,32 9397 3,12 939377 1,17 2 االتصاالت
 100 1231524 100 14300664 100 63235 المجموع

 

، تاريخ االطالع: http://www.andi.dz، عن املرقع: 2017-2002بيانات التصريح باالستثمار الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار،  المصدر:
 .11:79، على الساعة: 72/71/7177

 

اإلدارات واهليئات ، يف ميدان االستثمارات وباالتصال مع رالوطنية لتطوير االستثماالوكالة  تتوىلكما 
 1على اخلصوص املهام اآلتية: املعنية،

 :بعنوان مهمة اإلعالم
مجع كل الوثائق الضرورية اليت تسمح ألوساط األعمال بالتعرف األحسن على التشريعات والتنظيمات  -

 ؛لك تلك اليت تكتسي طابعا قطاعيااملتعلقة باالستثمار مبا يف ذ
أنظمة إعالمية تسمح للمستثمرين و وضع بنوك معطيات تتعلق بفرص األعمال والشراكة واملشاريع  -

 لومات األنسبـة و/ أو مصادر املعـع التوثيقيـاهلا واملراجـل أشكـادية بكـات االقتصـول على املعطيـباحلص

                                                           
، اجلريدة الرمسية يتضمن صالحيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها ،7119أكتوبر  19املؤرخ يف  329 -19مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .77 -79، ص 7119، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، أكتوبر 99للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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 الضرورية لتحضري مشاريعهم. 
 :بعنوان مهمة التسهيل

 املركزي؛ إنشاء الشباك الوحيد غري -
 ح التدابري التنظيمية والقانونية لعالجها؛ا قرت احتديد كل العراقيل والضغوط اليت تعيق إجناز االستثمارات و  -
لقة باالستثمار وإنشاء الشركات وممارسة عإجناز الدراسات بغرض تبسيط التنظيمات واإلجراءات املت -

 التأسيسية عند إنشاء وإجناز املشاريع.النشاطات واملسايمة يف ختفيف وتبسيط اإلجراءات والشكليات 
 :بعنوان ترقية االستثمار

املبادرة بكل عمل يف جمال اإلعالم والرتقية والتعاون مع اهليئات العمومية واخلاصة يف اجلزائر ويف اخلارج،  -
 هبدف ترقية احمليط العام لالستثمار يف اجلزائر، وحتسني مسعة اجلزائر يف اخلارج وتعزيزها؛

 املشاركة يف التظاهرات االقتصادية املنظمة يف اخلارج واملتصلة باسرتاتيجية ترقية االستثمار؛ -
 إقامة عالقات تعاون مع اهليئات األجنبية املماثلة وتطويرها؛ -
 استغالل كل الدراسات واملعلومات املتعلقة بالتجارب املماثلة اليت أجريت يف بلدان أخرى. -

 :بعنوان مهمة المساعدة
 خدمة االستشارات مع إمكانية اللجوء إىل اخلربة اخلارجية عند االقتضاء؛ وضع -
 مرافقة املستثمرين ومساعدهتم لدى اإلدارات األخرى. -

 :بعنوان المساهمة في تسيير العقار االقتصادي
 لالستثمار؛تسيري احلافظة العقارية وغري املنقولة املوجهة و  تثمرين عن توفر األوعية العقاريةإعالم املس -
 .ملؤسس على مستوى الوزارة املكلفةجتميع كل معلومة مفيدة لفائدة بنك املعطيات العقارية ا -

 :بعنوان تسيير االمتيازات
 حتديد املشاريع اليت هتم مصلحة االقتصاد الوطين استنادا إىل معايري وقواعد اجمللس الوطين لالستثمار؛ -
القيام بالتحقيق من أن االستثمارات املصرح هبا من املستثمرين وكذا السلع واخلدمات اليت تشكلها،  -

 قوائم السلبية للنشاطات والسلع احملددة؛المؤهلة لالستفادة من االمتيازات بالتقارب مع 
لة لالستفادة تسيري كل التعديالت اليت ميكن أن تدخل على قرارات الوكالة وقوائم النشاطات غري املؤه -

 .قا واليت بلغت للمستفيدينمن النظام املذكور مع احرتام الشروط واإلجراءات احملددة مسب
 :بعنوان مهمة المتابعة

 تطوير خدمة الرصد واإلصغاء واملتابعة ملا بعد إجناز االستثمار باجتاه املستثمرين غري املقيمني املستقرين؛  -
مجع املعلومات حول مدى تقدم املشاريع وكذا و املسجلة اريع ضمان خدمة إحصائيات تتعلق باملش -

 التأكد من احرتام التزامات املستثمرين فيما يتعلق باالتفاقيات.و  دفقات االقتصادية املرتتبة عنهاالت
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 -19مبوجب املرسوم التنفيذي رقم أنشأت  (:ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ) -ب
هيئة ذات طابع خاص، ويتوىل الوزير  وهيواملتعلق جبهاز القرض املصغر،  7119نفي اج 77املؤرخ يف  73

تضطلع الوكالة  1املكلف بالتشغيل املتابعة العملية جململ نشاطاهتا، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل.
و ذوي الدخل الضعيف بدون دخل و/ أ، سنة فما فوق 77من العمر البالغني ض مصغر لفئات املواطنني و قر مبنح 

من الكلفة  % 7بـ  اهاحيدد مستو أن يقدموا مسايمة شخصية هلم إقامة مستقرة، على غري املستقر وغري املنتظم، 
( حصيلة 72ميثل اجلدول ) 2اإلمجالية للنشاط بعنوان اقتناء العتاد الصغري واملواد األولية الالزمة للشروع يف النشاط.

( واليت قدرت 7171 -7112قدمتها الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر خالل الفرتة )اخلدمات املالية اليت 
 .مليار دينار جزائري 27كثر من ألقيمتها 

 

 (: حصيلة الخدمات المالية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر25الجدول )
 (2017 -2005خالل الفترة )

 مناصب الشغل % العدد 

 نوع التمويل
 7771392 91,31 199931 املواد األوليةشراء 

 771391 9,11 71737 إنشاء مشروع/ متويل ثالثي

 قطاع النشاط

 73,97 772797 الزراعة

1240742 

 39,17 377117 الصناعة الصغرية
 7,21 11799 البناء واألشغال العمومية

 71,23 799771 اخلدمات
 71,23 799971 الصناعة التقليدية

 1,97 3911 جتارة
 1,71 177 الصيد البحري

 100 827160 المجموع
 

 ,N 32, données Bulletin d’information statistique de l’entrepriseMinistère de l’Industrie et des Mines ,المصدر: 

de l’année 2017, Mai 2018, p 24. 
 

بنكية االخنراط ودفع اشرتاكاهتم يف صندوق الضمان املشرتك يتعني على املستفيدين الذين يطلبون قروضا 
  3للقروض املصغرة، ويتوىل هذا الصندوق ضمان القرض املمنوح لدى البنوك واملؤسسات املالية.

                                                           
، اجلريدة يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها األساسي ،7119جانفي  77املؤرخ يف  79 -19مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .7، ص 7119، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جانفي 19اجلزائرية، العدد الرمسية للجمهورية 

، األمانة العامة 79، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد بجهاز القرض المصغر يتعلق، 7177مارس  77املؤرخ يف  733 -77مرسوم رئاسي رقم  - 2
 .1، ص 7177للحكومة، اجلزائر، مارس 

 .73، ص مرجع سبق ذكره، 79 -19نفيذي رقم مرسوم ت - 3
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 1 حيدد مبلغ القرض بدون فوائد كما يأيت:
واملواد األولية الالزمة من الكلفة اإلمجالية للنشاط بعنوان إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغري  % 79 -

 للشروع يف النشاط، واليت ال ميكن أن تتجاوز مليون دينار جزائري؛
 ألف دينار.  711من الكلفة اإلمجالية بعنوان شراء املواد األولية واليت ال ميكن تتجاوز  % 711 -

من الكلفة اإلمجالية للنشاط واليت ال ميكن أن تتجاوز  % 11بـ  بدون فائدة حيدد مستوى القرض البنكي
مينح و بعنون إحداث أنشطة باقتناء العتاد الصغري واملواد األولية الالزمة للشروع يف النشاط. جزائري مليون دينار 

  2تأجيل ملدة ثالث سنوات لتسديد القرض البنكي األصلي.
إىل اإلدماج االقتصادي واالجتماعي للمواطنني املستهدفني عرب إحداث األنشطة املنتجة  الوكالة دفهت

ة، مبا يف ذلك األنشطة يف إحداث األنشط للسلع واخلدمات وكذا األنشطة التجارية، ويوجه القرض املصغر إىل
 واستشارهتا ومرافقتها ومتابعتهااملساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  ميتقدمقابل  ،املنزل

  3عند احلاجة لدى املؤسسات واهليئات املعنية بتنفيذ مشاريعهم. ةساعداملو 
 31املنصوص عليه يف املادة  ،يتمتع الصندوق (:CNACالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ) -جـ

هذا  .املعنوية واالستقالل املايل، بالشخصية 7999ماي  79املؤرخ يف  77 -99من املرسوم التشريعي رقم 
 ،من جنسية جزائرية ،سنة 21و 31يبلغ من العمر ما بني  بطال يستفيد من امتيازات الصندوق كل شخصو 

يتمتع مبؤهل مهين و/أو ميتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط  4،مسجل لدى مصاحل الوكالة الوطنية للتشغيل
أن ال يكون قد مارس نشاطا و ، نيات مالية كافية للمسايمة يف متويل مشروعهقادر على رصد إمكا، ام بهياملراد الق

يقدر املبلغ األقصى استفاد من تدبري إعانة بعنوان إحداث النشاط. أو  شهرا على األقل 77حلسابه اخلاص منذ 
ماليني دينار جزائري، وحيدد احلد األدىن لألموال اخلاصة على مبلغ االستثمار املراد إحداثه  71بــــ لالستثمارات 

 5أو توسيعه، حسب مستويني: 

 ؛ماليني دينار جزائري أو يساويهما 2من املبلغ اإلمجايل لالستثمار عندما يقل االستثمار عن  % 2 -
 71ماليني دينار جزائري ويقل عن  2من املبلغ اإلمجايل لالستثمار عندما يزيد االستثمار عن  % 71 -

 االستثمارنجز يعندما  % 7املستوى بـ  هذا ماليني دينار جزائري أو يساويهما. يضبط احلد األدىن من
                                                           

يحدد شروط اإلعانة المقدمة للمستفيدين من  الذي 72 -19، يتمم املرسوم التنفيذي رقم 7173أفريل  77املؤرخ يف  719 -73مرسوم تنفيذي رقم  - 1
 .77، ص 7173، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، ماي 72، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد القرض المصغر ومستواها

 .71، ص مرجع سبق ذكره، 739 -77مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 .1، ص مرجع سبق ذكره، 733 -77مرسوم رئاسي رقم  - 3

يحدد شروط اإلعانات الممنوحة للبطالين  ،17 -19ويتمم املرسوم التنفيذي رقم ، يعدل 7171جوان  71املؤرخ يف  727 -71مرسوم تنفيذي رقم  - 4
، األمانة العامة 39، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ( سنة ومستوياتها50( وخمسين )35ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثالثين )

 .79، ص 7171للحكومة، اجلزائر، جوان 

يحدد شروط اإلعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثالثين  ،7119جانفي  13املؤرخ يف  17 -19يذي رقم مرسوم تنف - 5
 .1، ص 7119، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جانفي 13، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ( سنة ومستوياتها50( وخمسين )35)
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 يف مناطق خاصة، أو اليت تنجز يف واليات اجلنوب واهلضاب العليا.
 1 ض غري املكافأة، حبسب كلفة استثمار إحداث النشاط وال ميكن أن يتجاوز:يتغري مبلغ القرو 

 ؛ماليني دينار جزائري أو يساويهما 2من الكلفة اإلمجالية لالستثمار عندما يقل االستثمار عن  % 72 -
 71ماليني دينار جزائري ويقل عن  2من الكلفة اإلمجالية لالستثمار عندما يقل االستثمار عن  % 71 -

 ماليني دينار جزائري أو يساويهما. 
ميثل وعليه مينح هذا القرض مرة واحدة عند انطالق املشروع الذي ينجزه البطال أو البطالون ذوو املشاريع. 

 999 فاقبتمويل  37/77/7171إىل غاية  الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة( حصيلة نشاط 79اجلدول )
 مليار دينار جزائري.

 

 توزيع الملفات الممولة من طرف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة على قطاع النشاط  (:26)الجدول 
 31/12/2017إلى غاية 

 حصيلة نشاط الصندوق 2017حصيلة سنة  

عدد املشاريع  قطاع النشاط
 املمولة

نصيب املرأة من 
 املشاريع

 مناصب الشغل
عدد املشاريع 

 املمولة
نصيب املرأة من 

 املشاريع
 مناصب الشغل

 92979 7797 79199 3999 719 7297 الزارعة
 33117 7771 77279 7119 777 111 احلرف

 79971 799 7733 972 7 723 البناء واألشغال العمومية
 7737 79 337 31 7 71 الري

 37779 7919 77173 991 19 393 الصناعة
 7991 79 777 21 7 73 الصيانة

 7227 7 937 79 1 77 الصيد البحري
 7111 979 973 799 27 97 املهن احلرة
 99277 2771 31221 7177 93 939 اخلدمات

 99992 997 92791 3 1 3 نقل البضائع
 77979 721 77797 3 1 7 نقل املسافرين

 227020 14122 142056 8222 588 3340 المجموع
 

 ,N 32, données Bulletin d’information statistique de l’entrepriseMinistère de l’Industrie et des Mines , المصدر:

de l’année 2017, Mai 2018, p 38. 
 

عندما تنجز االستثمارات يف مناطق خاصة أو يف واليات  % 77يرفع مبلغ القروض غري املكافأة إىل 
من املبلغ اإلمجايل  % 11 بدون فائدة ال ميكن أن يتجاوز مبلغ القرض البنكيو  ـ،اجلنوب واهلضاب العليا

يستفيد البطال أو البطالون ذوو املشاريع من امتيازات جبائية عند مرحلة إجناز االستثمار، هذا و  2لالستثمار.
                                                           

 .79، ص مرجع سبق ذكره، 727 -71مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .7، ص مرجع سبق ذكره ،17 -19مرسوم تنفيذي رقم  - 2
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ويتعني عليهم االخنراط يف صندوق لضمان األخطار اليت قد تنجم عن القروض املمنوحة. كما يستفيد البطالون 
وين، االستشارة واملساعدة من الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة من أجل تأسيس ذوو املشاريع من التك

كما متنح الدولة امتيازات وبشروط مفيدة عن أراض تابعة ألمالك الدولة لالستثمارات اليت   1.مشاريعهم وإقامتها
  2ينجزها البطالون ذوو املشاريع.

 -71من األمر رقم  799أنشأت وكالة التنمية االجتماعية تطبيقا للمادة  وكالة التنمية االجتماعية: -د
، وهي هيئة ذات طابع خاص تتمتع 7999واملتضمن قانون املالية سنة  7992ديسمرب  31املؤرخ يف  92

يل الكلي تتوىل الوكالة الرتقية االنتقاء، االختيار والتمو حيث  .بالشخصية املعنوية واالستقاللية اإلدارية واملالية
 3 واجلزئي عن طريق املساعدات أو أية وسيلة أخرى مالئمة ملا يأيت:

 األعمال والتدخالت لفائدة الفئات احملرومة والتنمية االجتماعية؛ -
لية اكل مشروع أشغال أو خدمات ذات املنفعة االقتصادية واالجتماعية األكيدة وحيتوي على كثافة ع -

 جمموعة أو جتمع عمومي أو خاص قصد ترقية تنمية الشغل؛ لليد العاملة تقرتحها كل مجاعة أو
 تنمية املؤسسات الصغرى. -

تتوىل الوكالة مهمة البحث واالستطالع ومجع املساعدات املالية والتربعات واهلبات أو اإلكراميات من أي 
 وعها االجتماعي. نوع سواء أكانت ذات طابع وطين أو أجنيب، أو دويل أو متعدد اجلوانب، والضرورية ألداء موض

   
 
 
 
 
 
 

                                                           
يتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف  ،279 -13، يعدل ويتمم املرسوم الرئاسي رقم 7171جوان  71املؤرخ يف  729 -71مرسوم رئاسي رقم  - 1

، األمانة العامة 39، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ( سنة50( وخمسين )35ين خمس وثالثين )البطالين ذوي المشاريع البالغين ما ب
 .9، ص 7171للحكومة، اجلزائر، جوان 

ن خمس يتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بي ،7113ديسمرب  31املؤرخ يف  279 -13مرسوم رئاسي رقم  - 2
 .7، ص 7113، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، ديسمرب 79، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ( سنة50( وخمسين )35وثالثين )

، اجلريدة الرمسية للجمهورية يتضمن إنشاء وكالة التنمية االجتماعية ويحدد قانونها األساسي ،7999جوان  79املؤرخ يف  737 -99مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 .71، 79ص ، ص 7999، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جوان 19اجلزائرية، العدد 
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 خاتمة الفصل:
 

، ؤسساتية إىل هتيئة بيئة مناسبة خلدمة التنمية املستدامةاملقتصادية و من خالل اإلصالحات االسعت اجلزائر 
 اباعتباره منجز  ،من اجلوانب اليت متس اإلنسان نفسه تعكس جهودها الكبرية لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية

إدماج االستدامة البيئية يف االسرتاتيجية بالتزمت احلكومة ضمن هذا السياق . من تؤول إليه نتائجها لتنمية وهول
أنشأت العديد من املؤسسات واهليئات واألجهزة احلكومية اهلادفة إىل هلذا ، و حتفيز النمو املستدامو  اإلمنائية للبلد

. دعمهاو التثقيف والتوعية البيئية  خاللمن  سياسات قطاعيةضافة إىل حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها املختلفة إ
، الذي بروز املقاول اجلزائري خالل التوجهات التنموية لالقتصاد اجلزائريمت التطرق يف هذا الفصل إىل كذلك 

 االقتصاديةبصفة مباشرة بإرادة السلطات العمومية يف إدماج القطاع اخلاص يف مسار التنمية  هوتطور  هظهور  ارتبط
 األعمال، منذ ملمكن التحول إىل اقتصاد السوق املقاولني اجلزائريني من الدخول إىل عاكذلك واالجتماعية.  

ترقية ، و احملليةاملقاوالتية  اتضرورة االعتماد على املبادر الذي أكد على و  مطلع التسعينات،وذلك التعديل اهليكلي 
  .يف السياسة التنموية اجهوكيفية إدما الصغرية واملتوسطة اتالصناع

 

يف اجلزائر، وعليه أصبحت املقاوالتية فلسفة مهيمنة  ارئيسي اسياسي ايشكل تعزيز املقاوالتية املستدامة حمور 
ويف هذا  هلا وزهنا يف هيكل االقتصاد من خالل مسايمتها يف إنتاج الثروة وظهور بدائل جديدة إلعادة توزيعها.

لتحديد مستوى النشاط  ،7177يف اجلزائر سنة  GEMإطالق مشروع املرصد العاملي للمقاوالتية اإلطار، مت 
املقاواليت وكذا التدابري السياسية اليت ميكن اعتمادها لتعزيز األنشطة املقاوالتية، واليت سجلت اجلزائر تطورا يف 

اليت بدورها وانني واإلجراءات التنظيمية من الق ةصدار مجلىل إعمد املشرع اجلزائري إمؤشراهتا. من جهة أخرى 
ة ودولية ومنظومة مؤسساتية يإضافة إىل برامج تأهيل وطن ساندت املقاول وعززت دوره احليوي يف حتقيق التنمية.

الصغرية واملتوسطة ال سيما املبتكرة منها، املصغرة و تشجيع إنشاء املؤسسات لدعم املبادرات املقاوالتية اجلزائرية، و 
. وهو ما ميثل اهلدف راهتا يف جمال التصدير وترقية املناولةداحلفاظ على دميوميتها، حتسني بيئتها، تنافسيتها وقمع 

 الرئيسي من إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اليت سيتم التطرق إليه بالتفصيل يف الفصل املوايل.
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 تمهيد:
 

تعترب املؤسسة املصغرة الفضاء اخلصب لزرع روح املبادرة املقاوالتية والتشجيع على تعميمها لدى أوساط 
 .الشباب على اختالف مؤهالهتم، وهو الشعار الذي تعمل على حتقيقه خمتلف األجهزة اليت تشرف على تنفيذها

ا اجملال إىل تأكيد جمهودات الدولة واإلصالحات املتواصلة إذ يهدف القائمون على تنفيذ السياسة العامة يف هذ
 والرامية إىل النهوض باملورد البشري، العتباره العنصر احملرك هلذه اآللية.

 

وعدم تساويها يف املؤهالت العلمية واملهنية  ،عملية الدعم القانوين اخلاصبأدى تنوع الفئات الشبابية املعنية 
استهدفت كل من الوكالة الوطنية  .إىل إعمال مبدأ التخصص يف األطر القانونية واملؤسساتية املعتمدة ،املطلوبة

أوساط النساء املاكثات يف  اليت هتدف إىل بعث الصناعات واحلرف البسيطة وتشجيعها يف لتسيري القرض املصغر
تأثرت من عمل للشرحية اليت عانت أو الذي جاء خللق فرص الوالصندوق الوطين للتأمني على البطالة  ،البيت

بينما وجهت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  .، الفئات الشبابية ذات التأهيل احملدودكلةتبعات برامج إعادة اهلي
اليت تساهم يف إحداث مؤسسات مصغرة هتتم و  ،الشباب للفئات الشبابية اليت تتوفر على املؤهالت العلمية واملهنية

 ىل االستمرارية.بالنوعية وهتدف إ
 

جاءت نشأة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كبديل حتمي آلليات تشغيل الشباب املوظفة خالل 
صدر حيث  .(، واليت أثبتت عدم مردوديتها على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي7999 -7979الفرتة )

إضفاء املرونة واحلركية على سوق العمل  على خلفية نقائص الربامج السابقة من أجل 739-99املرسوم الرئاسي 
ا يف الوقت ذاته عن إرادة السياسة اجلادة رب من خالل حتديد اإلطار العام ألشكال الدعم وطرق االستفادة، مع

هذه  لتحقيقو  واهلادفة إىل ترقية التشغيل من خالل تشجيع وتنمية املبادرات املقاوالتية يف أبسط وأجنع صورها.
ف تنظيم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قفزات نوعية من ناحييت اهليكلة والتسيري صبت يف عر  ،الديناميكية

 جمملها لتحقيق النوعية يف تنفيذ مهامها خاصة املتعلقة بإنشاء املؤسسات املصغرة.
 

دعم كمبحث أول، اإلطار العام لدعم تشغيل الشباب ىل الرابع إالفصل  يتفرعوتفصيال ملا سبق 
جهود  بعنوان واملبحث الثالث كمبحث ثاينأرقام محققة  -المبادرات المقاوالتية في إطار جهاز الوكالة

 .الوكالة الوطنية لدعم لتشغيل الشباب لتشجيع المبادرات المقاوالتية نحو تحقيق االستدامة
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 المبحث األول: اإلطار العام لدعم تشغيل الشباب
 

، ملرافقة الشباب املقاول ذوي املشاريع قصد ANSEJ ،لدعم تشغيل الشبابجاءت الوكالة الوطنية 
وفق مقاربة اقتصادية هتدف إىل خلق الثروة ومناصب عمل،  ،إحداث أنشطة إنتاجية وخدماتية أو توسيعها

ي هيئة ذات وه 7999تشجيع أنواع األعمال والتدابري الرامية إىل ترقية املبادرات املقاوالتية. أنشأت الوكالة سنة و 
حىت . طابع خاص، تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، موضوعة حتت وصاية الوزير املكلف بالتشغيل

تتحقق األهداف اليت أنشأت من أجلها وبصورة جيدة لتشجيع املبادرات املقاوالتية احمللية، تضمنت الوكالة شبكة 
متواجدة على مستوى  قةملح 791وكذا  ،بعة فروع بالعاصمةمن بينها أر  فرع تغطي كل الواليات 27تتكون من 

سيتم التطرق يف هذا  ،لتبيان اإلطار العام الذي جاء لدعم تشغيل الشباب واملبادرات املقاوالتيةو مناطق عدة. 
املبحث إىل الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب وكيفية تسيريه، الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وحتديد 

 قانوهنا األساسي ومسار إنشاء مؤسسة مصغرة يف إطار دعم الوكالة.
 

 :شروط االستفادة منهالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب و  -1-1
قامت الدولة باعتماد الصناديق املالية كآلية للتمويل متاشيا مع السياسة االقتصادية املنتهجة، ورغبة منها يف 

الذي عنوانه  317 -171فُتح حساب التخصيص اخلاص رقم وعليه إضفاء الفعالية على الربامج املسطرة. 
من أجل سد حاجات  1.اخلزينة الرئيسيكتابات أمني ، يف  7999االصندوق الوطين لدعم تشغيل الشبابا، سنة 

تسيري هذا احلساب، يضع الوزير املكلف بالتشغيل، باعتباره اآلمر الرئيسي بصرف هذا احلساب، حتت تصرف 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التخصيصات الضرورية إلجناز األهداف املوكلة هلذه اهليئة يف جمال دعم 

  2املصغرة. تشغيل الشباب وخلق املؤسسات

  إيرادات الصندوق ونفقاته: -1-1-1
تتنوع ايرادات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب، حيث تشكل ختصيصات ميزانية الدولة أكرب 

يضاف إليها املداخيل املرتتبة على نشاطات الصندوق إضافة إىل كل االستثمارات احملتملة املنفذة بأموال حصصه، 
  3:يف باب اإليرادات ما يأيت، 317 -171يقيد يف احلساب رقم ليمات األخرى. الصندوق واملوارد واملسا

 ختصيصات ميزانية الدولة؛ -
                                                           

، األمانة العامة 39، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1226يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،7999جوان  79املؤرخ يف  79 -99أمر رقم  - 1
 .7 ، ص7999جوان للحكومة، اجلزائر، 

يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص ، 792 -99، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7113فيفري  73املؤرخ يف  19 -13مرسوم تنفيذي رقم  - 2
، األمانة العامة 73ية للجمهورية اجلزائرية، العدد اجلريدة الرمس، الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" 302 -087الخاص رقم 

 .9 ، ص7113فيفري للحكومة، اجلزائر، 

، األمانة العامة 73اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، 2003يتضمن قانون المالية لسنة ، 7113ديسمرب  77املؤرخ يف  77 -13قانون رقم  - 3
 .71، 79ص  ، ص7113ديسمرب للحكومة، اجلزائر، 
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 حواصل الرسوم النوعية املؤسسة عن طريق قوانني املالية؛ -
الذي عنوانه االصندوق الوطين لرتقية  317 -199جزء من رصيد حساب التخصيص اخلاص رقم  -

 التشغيلا عند إقفاله؛
 القروض بدون فوائد املمنوحة للمقاولني الشباب؛حاصل  -
 كل املوارد واملسايمات األخرى. -

يهدف التنويع يف إيرادات الصندوق إىل ضمان التمويل الدائم واملستمر ملشاريع الوكالة الوطنية لدعم  
توجه ايرادات ث حيوالذي يتحقق من خالل اعتماد ايرادات ثابتة يف ميزانية الدولة.  ،تشغيل الشباب ونشاطاهتا

وبذلك تتنوع  ،تحدد بناء عليها حجم ونوعية النفقات املطلوبةياليت  ،الصندوق املختلفة إىل تغطية مهام الوكالة
يقيد يف احلساب لاليت ينجزها الشباب املستفيد أهم أبواهبا.  املشاريعنفقات الصندوق وتتعدد ليشكل دعم ومتويل 

 1ما يأيت:  النفقات، يف باب 317 -171رقم 
 منح القروض بدون فائدة لصاحل الشباب ذوي املشاريع من أجل إقامة مؤسسات صغرية؛  -
 خفض نسب فوائد االعتمادات املمنوحة للشباب ذوي املشاريع؛   -
 العالوة املمنوحة بشكل استثنائي للمشاريع اليت تنطوي على ميزة تكنولوجية ذات قيمة؛  -
 ؛نجزة أو امللتمسة من طرف الوكالةواخلربات وأعمال التكوين املالتكفل بالدراسات   -
 منح الضمانات لصاحل البنوك واملؤسسات املالية؛  -
نفقات التسيري املرتبطة بتنفيذ الربامج واملساعدات واألعمال املذكورة أعاله، ال سيما تلك املتعلقة   -

 بسري الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 
مارية اليت ينجزها الشباب، حيث يتدخل ثالبنوك واملؤسسات املالية طرفا مهما يف تنفيذ املشاريع االستتعترب 

 يف جزء منها، هلذا يشكل الصندوق لتمويل هذه املشاريعالصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب كضامن أساسي 
 أداة ائتمان وضمان قبل أن يكون آلية للتمويل.

 م تشغيل الشباب المنصوص عليها: شروط وأشكال دع -1-1-2
إىل إحداث أنشطة إنتاج السلع واخلدمات وتوسيعها من قبل  املقاوالتيةدعم املبادرات و تشجيع يهدف 

الشباب ذوي املشاريع، مقابل وجوب أن يستويف الشباب عند إحداث أنشطتهم، الشروط املرتبطة على اخلصوص 
 بالسن والتأهيل ومستوى املسايمة الشخصية جمتمعة واملتمثلة يف اآليت: 

سنة، وعندما حيدث االستثمار ثالثة مناصب عمل  32و 79أن يرتاوح عمر الشاب أو الشباب ما بني  -
 2سنة كحد أقصى؛ 91دائمة على األقل ميكن رفع سن مسري املقاولة احملدثة إىل 

                                                           
 .71 ، ص، مرجع سبق ذكره77 -13قانون رقم  - 1

، اجلريدة الرمسية للجمهورية يحدد شروط اإلعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، 7113سبتمرب  19املؤرخ يف  791 -13مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .71، ص 7113، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، سبتمرب 29اجلزائرية، العدد 
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 1 ؛طالب عملبطال أن يكون مسجال لدى مصاحل الوكالة الوطنية للتشغيل ك -
 هبا؛أن يكون أو يكونوا ذوي شهادة أو تأهيل مهين و/ أو هلم ملكات معرفية معرتف  -
 أن يقدم أو يقدموا مسايمة شخصية يف شكل أموال خاصة مبستوى يطابق احلد األدىن احملدد؛ -
 أن ال يكون أو يكونوا شاغلني وظيفة مأجورة عند تقدمي استمارة التسجيل لالستفادة من اإلعانة؛ -
عدا إذا  أن ال يكون مسجال على مستوى مركز تكوين أو معهد أو جامعة عند تقدمي طلب اإلعانة، ما -

 تعلق األمر بتحسني مستوى نشاطه؛
  2أن ال يكون قد استفاد من تدبري إعانة بعنوان إحداث النشاطات. -
وفقا بصفة فردية أو مجاعية واليت ميكن إجنازها  3ماليني دينار جزائري، 71ال يتجاوز مبلغ االستثمارات  
االستثمار املذكور حسب عدد الشباب ذوي املشاريع، عند جيمع  4أشكال تنظيم املقاولة املعمول هبما.و للتشريع 

لصندوق يستفيد الشباب املبادر من االمتيازات ويستفيدون أيضا من إعانة ا 5إجنازها يف إطار مكاتب مجاعية.
 6، لتكتسي هذه اإلعانة شكال أو أكثر من األشكال اآلتية: الوطين لدعم تشغيل الشباب

 قروض غري مكافأة؛ -
 حصل عليها؛تسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية املختفيض يف ن -
تكفل باملصاريف احملتملة املرتبطة بالدراسات واخلربات اليت تنجزها وتطلبها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  -

 الشباب يف إطار مساعدة الشباب ذوي املشاريع.
سم خبصوصية تكنولوجية قيمة، ميكن أن مينح الصندوق كذلك، بصفة استثنائية، عالوة للمشاريع اليت تت

ويستفيد الشباب ذوو املشاريع من استشارة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومساعدهتا من أجل تأسيس 
، وباستثناء حالة االمتيازاتخالل فرتة االستفادة من  متابعة الوكالة االستثمارات عهم وإقامتها. تتوىلمشاري

االلتزامات املنصوص عليها يف دفرت الشروط الذي يربط الشباب ذوي املشاريع هبذه القاهرة، يؤدي عدم مراعاة 
  7.(19)امللحق يف القرار  إىل السحب اجلزئي أو الكلي لالمتيازات املمنوحة (11 لحقامل) الوكالة

                                                           
يحدد شروط اإلعانة المقدمة للشباب ذوي  ،791 -13، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7177مارس  19املؤرخ يف  713 -77رئاسي رقم مرسوم  - 1

 .71 ، ص7177مارس ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 79ة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد اجلريد، المشاريع ومستواها

يحدد شروط اإلعانة المقدمة للشباب ذوي ، 791 -13، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7172جوان  79املؤرخ يف  729 -72مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .71، ص 7172، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جويلية 33، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد المشاريع ومستواها

اجلريدة الرمسية ، والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، 739 -99، يعدل ويتمم املرسوم الرئاسي رقم 7113سبتمرب  77املؤرخ يف  311 -13مرسوم رئاسي رقم  - 3
 .9 ، ص7113سبتمرب ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 22ية، العدد للجمهورية اجلزائر 

، األمانة العامة 97اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  ،يتعلق بدعم تشغيل الشباب ،7999جويلية  17املؤرخ يف  739 -99مرسوم رئاسي رقم   - 4
 .77 ، ص7999جويلية للحكومة، اجلزائر، 

اجلريدة الرمسية ، المتعلق بدعم تشغيل الشباب ،739 -99، يتمم املرسوم الرئاسي رقم 7177مارس  19املؤرخ يف  711 -77رئاسي رقم مرسوم  - 5
 .79 ، ص7177مارس ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 79للجمهورية اجلزائرية، العدد 

 .2 ، ص، مرجع سبق ذكره311 -13مرسوم رئاسي رقم  - 6

 .9، 2ص  ، صرجع نفسهامل - 7
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 :إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي -1-2
اهليئة مت استحداث ، 7999جوان سنة  79املؤرخ يف  79 -99من األمر رقم  79عمال بأحكام املادة 

حيث ووضعت حتت سلطة رئيس احلكومة.  ل الشبابالوكالة الوطنية لدعم تشغيبمسيت و ذات الطابع اخلاص، 
العملية جلميع تتمتع الوكالة بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، ويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة 

أن حتدث فروعا وملحقات مبوجب قرار من الوزير  يتواجد مقرها مبدينة اجلزائر، ، اليتميكن للوكالة 1نشاطاهتا.
  2املكلف بالعمل والتشغيل، بناء على اقرتاح من املدير العام.

 مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: -1-2-1
 ت واهليئات املعنية، باملهام اآلتية:تضطلع الوكالة، باالتصال مع املؤسسا

 مشاريعهم االستثمارية؛ إحداثالشباب ذوي املشاريع يف إطار  مرافقةدعم وتقدمي االستشارة و  -
تسيري ختصيصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب، ال سيما منها اإلعانات وختفيض نسب  -

 بالتشغيل حتت تصرفها؛الفوائد، يف حدود الغالفات اليت يضعها الوزير املكلف 
تبليغ الشباب ذوي املشاريع مبختلف اإلعانات اليت مينحها الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب  -

  3وباالمتيازات األخرى اليت حيصلون عليها؛ 
 تطبيق برامج لتطوير نوعية خدمات الوكالة وحتسينها؛ -
 املشاريع؛ضمان حتصيل القروض غري املكافأة املمنوحة للشباب ذوي  -
ام بنود دفاتر الشروط اليت متابعة االستثمارات خالل مرحليت اإلنشاء واإلعفاء مع احلرص على احرت  -

 بالوكالة ومساعدهتم لدى املؤسسات واهليئات املعنية بإجناز االستثمارات؛ ذوو املشاريع الشباب تربط
 4األنشطة وتوسيعها. ع كل شكل آخر من األعمال والتدابري الرامية إىل ترقية إحداثيتشج -

 اخلصوص مبا يأيت:وجه وهبذه الصفة، تكلف الوكالة على 
تضع حتت تصرف الشباب ذوي املشاريع، كل املعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقين والتشريعي  -

 والتنظيمي املتعلقة مبمارسة نشاطاهتم؛
 حتدث بنكا للمشاريع املفيدة اقتصاديا واجتماعيا؛ -
 5ويد املساعدة للشباب ذوي املشاريع يف مسار الرتكيب املايل ورصد القروض؛تقدم االستشارة  -

                                                           
اجلريدة ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي، 7999سبتمرب  17املؤرخ يف  799 -99مرسوم تنفيدي رقم  - 1

 .77 ، ص7999سبتمرب ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 27الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ، 799-99، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7177أوت  17املؤرخ يف  717-77مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .71، 79ص  ، ص7177أوت ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 97اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، الشباب وتحديد قانونها األساسي

والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم  ،799 -99، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7113سبتمرب  19املؤرخ يف  777 -13مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 .9، ص 7113، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، سبتمرب 29اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي

 .71، ص مرجع سبق ذكره، 717-77مرسوم تنفيذي رقم  - 4

 .1، ص مرجع سبق ذكره، 777 -13مرسوم تنفيذي رقم  - 5
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عالقات متواصلة، عن طريق اتفاقيات، مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار الرتكيب املايل  إقامة -
 للمشاريع واستغالهلا؛

ة يف ترقية املؤسسة تربم اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية عمومية من شأهنا املسايم -
 1املصغرة وضمان دميومة املؤسسات املصغرة احلديثة.

 2 لوكالة، من أجل االضطالع مبهمتها على أحسن وجه، أن تقوم مبا يأيت:لميكن 
 ؛حلساب الشباب ذوي املشاريعبإجناز دراسات اجلدوى مكاتب الدراسات املتخصصة  تكليف -
 من يقوم بإجناز قوائم منوذجية خاصة بالتجهيزات بواسطة هياكل متخصصة؛ تكليف -
م تدابري لتعليم الشباب ذوي املشاريع وجتديد معارفهم وتكوينهم يف تقنيات التسيري على أساس يتنظ -

 برامج خاصة يتم إعدادها مع اهلياكل التكوينية؛
 خبرباء مكلفني بدراسة املشاريع ومعاجلتها؛ االستعانة -
رصد املوارد اخلارجية املخصصة لتمويل إحداث نشاطات لصاحل  امن شأهناليت ق كل التدابري يبتط -

 الشباب واستعماهلا يف اآلجال احملددة وفقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما. 
 :الوكالة عملو  تسيير تنظيم، -1-2-2

ومفتشية عامة وهياكل ( 17)امللحق  مركزيةمديرية  -من أجل تأدية مهامها، تتوفر الوكالة على هياكل مركزية
ومالحق حيدد اختصاصها اإلقليمي مبوجب قرار من الوزير املكلف بالعمل  (17)امللحق حملية تتمثل يف فروع والئية 

وحيدد التنظيم الداخلي للوكالة  3،زود مبجلس للمراقبةديرها مدير عام وتُ سري الوكالة جملس توجيه، يُ والتشغيل. يُ 
جملس أعضاء قرار من الوزير املكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقرتاح من املدير العام بعد مداولة مبوجب 

، يف حني أسندت مهمة املراقبة والتفتيش إىل هيكل مركزي تابع للوكالة مع التحديد الدقيق ملواردها التوجيه
 ونفقاهتا.

                                                           
 .71، ص مرجع سبق ذكره، 717-77مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .1، ص مرجع سبق ذكره، 777 -13مرسوم تنفيذي رقم  - 2

  .73 ، صمرجع سبق ذكره، 799 -99مرسوم تنفيدي رقم  - 3
-  من قائمة األعضاء اآلتية: 717-77تنفيذي رقم المرسوم وفقا لليتكون جملس التوجيه 

 ممثل الوزير املكلف بالعمل والتشغيل، رئيسا؛ -
 ؛املكلف الداخلية واجلماعات احمللية والوزير املكلف بالشؤون اخلارجية الوزيرممثل  -
الالسلكية والتكنولوجيات ممثلي الوزراء املكلفني باملالية، الفالحة والتنمية الريفية والصيد البحري، البيئة والطاقات املتجددة، الربيد واملوصالت السلكية و  -

 التعليم العايل والبحث العلمي وممثل الوزير املكلف بالصناعات الصغرية واملتوسطة؛والرقمنة، الشباب والرياضة، التجارة، التكوين والتعليم املهنيني، 
 املدير العام للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة أو ممثله؛ -
 املدير العام للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار أو ممثله؛ -
 األمني العام للوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر أو ممثله؛ -
 العام لصندوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الشباب أو ممثله؛ األمني -
 رئيس مجعية البنوك واملؤسسات املالية أو ممثله؛ -
 ممثل عن منظمة الشباب ذوي املشاريع، األكثر متثيال على املستوى الوطنية. -
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 ،التوجيه بصوت استشاري ويضمن أمانته حيضر املدير العام للوكالة أشغال جملس مجلس التوجيه: -أ
 1حول ما يأيت: وفقا للقوانني والتنظيمات املعمول هلا،  ،جملس التوجيه أعضاء يتداولو 

 برنامج نشاط الوكالة، تنظيمها ونظامها الداخليان؛ -
 امليزانية التقديرية للوكالة واملخطط السنوي لتمويل نشاطات الوكالة؛ -
 املوجودة واحلصائل وحسابات النتائج؛استعمال الوسائل املالية  -
 إنشاء مالحق وإجناز االستثمارات؛ -
 اقتناء وكراء البنايات ونقل احلقوق املنقولة أو العقارية وتبادهلا؛ -
 قبول اهلبات والوصايا؛ -
 االتفاقية اجلماعية، الصفقات واالتفاقات والعقود؛ -
 تعيني حمافظ )أو حمافظي( احلسابات؛ -
 يم وسري وإجناز املهام املوكلة للوكالة؛كل مسألة مرتبطة بتنظ -
 حتديد شروط العمل وأجور املستخدمني باستثناء املدير العام مبوجب اتفاقية مجاعية.  -

أسند القانون املنظم لعمل الوكالة مهمة تسيريها وتنظيمها إىل املدير العام، حيث  المدير العام: -ب
عيينه بصفته مكلف مبهمة لدى الوزير األول مبوجب مرسوم اعتربه اآلمر بالصرف لكل نفقات الوكالة. يتم ت
 2يضطلع مبا يأيت: و ، تنفيذي بناء على اقرتاح من الوزير املكلف بالتشغيل

 الوكالة أمام اجلهات القضائية ويف مجيع أعمال احلياة املدنية؛ متثيل -
 على إجناز األهداف املسندة للوكالة؛ السهرتنفيذ قرارات جملس التوجيه و  تويل -
 على احرتام تطبيقهما؛ احلرص، التنظيم والنظام الداخليني للوكالة و خمطط عمل إعداد -
 بصرفها، وكذا احلصيلة وحسابات النتائج؛ األمرالبيانات التقديرية لإليرادات والنفقات و  إعداد -
 ة تعيينهم؛املستخدمني الذي مل يقرر التنظيم املعمول به طريق تعيني -
 السلطة السلمية على مجيع مستخدمي الوكالة؛ ممارسةسري املصاحل و  ضمان -
 كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق يف إطار التنظيم املعمول به؛  إبرام -
إىل  يُرفع ،تقريرا سنويا عن النشاطات، مرفقا باحلصائل وحسابات النتائج ،هناية كل سنة مالية تقدمي، -

 التشغيل بعد موافقة جملس التوجيه.الوزير املكلف ب
ن املركزيني تعيني املديريمن يف حدود صالحياته، و ، منح القانون للمدير العام السلطة السلمية اليت متكنه

الفروع الوالئية مبوجب قرار من الوزير املكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقرتاحه، وتنهى  يواملفتش العام ومدير 
  مهامهم حسب األشكال نفسها.

                                                           
 .18ص ، ، مرجع سبق ذكره717-77مرسوم تنفيذي رقم   - 1

 .79، ص جع نفسهاملر  - 2
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 1 لجنة من:التتكون  لجنة المراقبة: -جـ
 املالية والوزير املكلف بالصناعة واملناجم؛وزير ممثل عن الوزير املكلف بالعمل والتشغيل،  -
 لشباب ذوو املشاريع؛ة لكفالة املشرتك لضمان أخطار القروض املمنوحممثل عن صندوق ال -
 ممثل عن مجعية البنوك واملؤسسات املالية. -

تكلف اللجنة مبمارسة الرقابة الالحقة لتطبيق قرارات جملس التوجيه، كما تقدم للمدير العام كل 
املالحظات أو التوصيات املفيدة عن أحسن الكيفيات لتطبيق الربامج واملشاريع اليت شرعت فيها الوكالة. تديل 

يت يعدها املدير العام، وتقدم جمللس التوجيه اللجنة برأيها يف التقارير الدورية عن املتابعة والتنفيذ والتقييم ال
مالحظاهتا وتوصياهتا عن البيانات التقديرية إليرادات الوكالة ونفقاهتا وبرنامج نشاطها، وكذا التقرير السنوي عن 

 تسيري املدير العام. 
رف عليهما راقبة أو تدقيق للحسابات عن استعمال أموال الوكالة وتشكل ما هو متعلق مبتقوم اللجنة بكل  

إىل هنايتهما مببادرة منها أو بناء على قرار من جملس التوجيه. يرتتب على اجتماعات جلنة املراقبة إعداد حماضر 
 فظ وفقا لألعراف. رسل إىل الوزير املكلف بالتشغيل وحتُ تُ 

دام هبدف ضمان استخ تتوفر الوكالة على هيكل مركزي يكلف باملراقبة والتفتيشالهيكل المركزي:  -د
 هحتدد مهامه وتنظيمه وسريه وكذا مسؤولو  موارد الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب يف إطاره القانوين.

وتنهى مهامهم  ،العام ومسؤولو فروع الواليات بقرار من الوزير املكلف بالعمل والتشغيل بناء على اقرتاح من املدير
 2حسب األشكال نفسها.

 وضمان أخطار القروض: الدعمطلبات دراسة  -1-2-3
دراسة طلبات التمويل املقدمة  ؛اللجنة الوطنية للطعنو  شاريعاملتضمن كل من جلان انتقاء واعتماد ومتويل 

يف حني يعمل صندوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض  ،من طرف الشباب املبادر صاحب فكرة مشروع
  يف إطار دعم املبادرات املقاوالتية.ؤسسات املالية من طرف البنوك واملعلى تغطية القروض املمنوحة 

حدث على مستوى الفروع احمللية للوكالة الوطنية ستتُ : CSVF لجان انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع -أ
، وحيدد تنظيم وسري اللجنة وكذا كيفيات معاجلة ملفات املشاريع يف إطار ال مركزية التسيري لدعم تشغيل الشباب

تعد اللجان فضاء تشاوري جيمع الفاعلني على املستوى احمللي، حيث بقرار من الوزير املكلف بالعمل والتشغيل. 
 3 تتكون هذه اللجان مما يأيت:وعليه 

 ممثله، رئيسا؛مدير الفرع احمللي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو  -
                                                           

 .79ص ، مرجع سبق ذكره، 717-77مرسوم تنفيذي رقم  - 1

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  ،799 -99، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7177مارس  19املؤرخ يف  717 -77رئاسي رقم مرسوم  - 2
 .77 ، ص7177مارس ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 79اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، الشباب وتحديد قانونها األساسي

الذي يحدد شروط اإلعانة المقدمة للشباب ، 791-13يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم  ، 7177جويلية  77املؤرخ يف  797-77مرسوم تنفيذي رقم  - 3
 .77 ، ص7177جويلية ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 99اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، ذوي المشاريع ومستواها
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 ممثل عن الوايل؛ -
 ممثل عن مديرية التشغيل للوالية؛ -
 ممثل عن مديرية التكوين والتعليم املهنيني للوالية؛ -
 ممثل عن قطاع التعليم العايل والبحث العلمي يعينه الوزير املكلف بالقطاع؛ -
 ممثل عن املصاحل الفالحية للوالية؛ -
 ممثل عن مديرية الضرائب للوالية؛ -
 الفرع احمللي للمركز الوطين للسجل التجاري؛ ممثل عن -
 رئيس الوكالة الوالئية للتشغيل أو ممثله؛ -
 مسؤويل القرض على مستوى البنوك املعنية؛ -
 ممثل عن الغرفة املهنية املعنية؛ -
 ممثل عن الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة؛ -
 ممثل عن الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر.  -

قاء واعتماد ومتويل االستثمار بدراسة املشاريع املقدمة من قبل الشباب ذوي املشاريع، تكلف جلنة انت
تفصل اللجنة يف اجلدوى ف مرافقني باملصاحل املتخصصة للوكالة وإبداء الرأي يف جدوى املشاريع وجناعتها ومتويلها.

تطبيق مفهوم التنمية احمللية على صيغة املؤسسة املسايمة يف مبثابة  يعترب العمل هباو  ،التقنية واالقتصادية للمشاريع
يتطلب إدماج املؤسسات املصغرة ضمن مسار التنمية احمللية توضيح البعد االقتصادي للمحيط حيث املصغرة. 

إىل فرص استثمارية ذات وحتويلها  ،اإلقليمي وتشخيص النشاطات ذات العالقة باملوارد اليت تتوفر عليها كل والية
يتعلق حيث  ،وعليه فإن اهلدف احلقيقي هلذه اللجان مزدوج .كمرجع لتوجيه أصحاب املشاريععالية،  قيمة مضافة 

األمر على املدى القصري بالبحث عن دميومة املؤسسات املنشأة واملسايمة يف تعزيز نسيج االقتصاد الوطين، يف 
 -رتكزة على تثمني املصادر احملليةحني يشكل احلصول على هيكلة حقيقية لالقتصاد احمللي وإدماج األنشطة امل

 اهلدف املسطر على املدى الطويل. -أي احلصول على اكتفاء حملي ومن مثة تنسيق التعاون اإلقليمي
حدث على مستوى املديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ستُ  اللجنة الوطنية للطعن: -ب

حيدد تنظيم وسري عملها وكذا كيفيات دراسة وحمتوى امللفات املعروضة عليها بقرار من الوزير املكلف بالعمل و 
رفض مشاريعهم من قبل تُ  الذينتكلف اللجنة بالفصل يف الطعون املعروضة عليها من طرف الشباب و والتشغيل. 

 1تتشكل اللجنة مما يأيت:حيث يات. جلان اقتناء واعتماد ومتويل مشاريع االستثمار، على مستوى الوال
 املدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ -
 ممثل املديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل عضوا؛ -
 ممثل املديرية العامة للصندوق الوطين للتأمني عن البطالة، عضوا؛ -
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 ممثلي املديريات العامة للبنوك املعنية، أعضاء. -
 ئنش: أُ الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياه الشباب ذوي المشاريعصندوق  -جـ

ويكون موطنه لدى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  ت وصاية الوزير املكلف بالتشغيل، حت7997الصندوق سنة 
الشباب. يتمتع الصندوق بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، ويتوىل املدير العام للوكالة تسيري الصندوق 

 1سك حماسبة الصندوق بصفة مستقلة عن حماسبة الوكالة.مبساعدة أمانة دائمة، ومتُ 
ذوي املشاريع باختالف طبيعتها، بعد حصوهلم على اعتماد لشباب ل ةيضمن الصندوق القروض املمنوح

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، ويكمل الضمان الذي يقدمه املنخرط املقرتض إىل البنك أو املؤسسة املالية 
ي يف شكل تأمينات عينية و/ أو شخصية. يغطي الصندوق، بناء على تعجيل البنوك واملؤسسات املالية املعنية، باق

 .من مبالغها % 11الديون املستحقة من األصول والفوائد عند تاريخ التصريح بالنكبة ويف حدود 
حيل الصندوق، يف إطار تنفيذ الضمان، حمل البنوك واملؤسسات املالية يف حقوقها اعتبارا، عند االحتمال، 

يكون عائد استعمال التأمينات العينية و/ أو الشخصية بعد أن فلالستحقاقات املسددة ويف حدود تغطية اخلطر. 
حتققها البنوك واملؤسسات املالية، موضوع تسوية بالصندوق يف حدود املبالغ اليت يتم تعويضها، وحيدد جملس إدارة 

 الصندوق كيفيات تنفيذ الضمان. 
ا الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ينخرط يف الصندوق كل بنك أو مؤسسة مالية تقوم بتمويل مشاريع اعتمدهت

ؤسس دفع اشرتاكات إىل الصندوق من الشباب ذوي املشاريع والبنوك واملؤسسات املالية وحيدد يُ حيث الشباب. 
 3تتشكل موارد الصندوق من: و  2جملس إدارة الصندوق مبالغها وكيفيات دفعها.

 ختصيص أويل من أموال خاصة، يتكون من: -
 ية لدعم تشغيل الشباب برأمسال، اخلزينة العمومية والبنوك واملؤسسات املالية مسايمة الوكالة الوطن

 املنخرطة برأمسال؛
  جزء من الرصيد غري املستعمل من صندوق كفالة ضمان النشاطات الصناعية والتجارية واحلرفية

غ ، أثناء حله وخيص هذا الرصيد مبل799 -91املشرتك، احملدث مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
 اشرتاكات مؤسسات القرض.

 ؛بنوك واملؤسسات املالية املنخرطةاالشرتاكات املدفوعة للصندوق من الشباب ذوي املشاريع، ال -
 عائد التوظيفات املالية من أموال الصندوق اخلاصة واالشرتاكات احملصلة؛ -

                                                           
الممنوح إياه الشباب يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض  ،7997جوان  19املؤرخ يف  711 -97مرسوم تنفيذي رقم  - 1

 .7 ، ص7997جوان ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 97، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ذوي المشاريع وتحديد قانونه األساسي

إحداث صندوق الكفالة  والمتضمن ،711 -97، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7113سبتمرب  19املؤرخ يف  779 -13مرسوم تنفيذي رقم  - 2
، األمانة العامة 29اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد  ،المشتركة لضمان القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه األساسي

 .7 ، ص7113سبتمرب للحكومة، اجلزائر، 

 .9، 7ص  ص مرجع نفسه، - 3
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 اهلبات والوصايا واإلعانات املخصصة للصندوق؛ -
ختصيصات تكميلية من أموال خاصة، عند احلاجة، تأيت من املشاريع برأس املال األويل ومن بنوك  -

 ومؤسسات مالية جديدة منخرطة. 
 1 يدير الصندوق جملس إدارة يتكون من:

 ممثل الوزير املكلف بالتشغيل وممثلني عن الوزير املكلف باملالية؛ -
 الشباب؛ املدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل -
 ممثل عن كل بنك ومؤسسة مالية منخرطة يف الصندوق؛ -
 ممثلني عن جملس توجيه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، يعينها نظراؤيما؛ -
 ممثلني عن الشباب ذوي املشاريع املنخرطني يف الصندوق. -

امات البنك أو يتابع اجمللس األخطار النامجة عن منح ضمان الصندوق، ويتلقى دوريا عرضا عن التز 
رخص جلنة يعينها املؤسسة املالية اليت يغطيه ضمانه، ويتخذ كل القرارات اليت تتماشى ومصاحل الصندوق. تُ 

 التسويات يف إطار طلب البنوك واملؤسسات املالية لضمان الصندوق. لضمان اجمللس، 
 

 :تشغيل الشبابفي إطار الوكالة الوطنية لدعم اإلعانات واالمتيازات الممنوحة  -1-3
لالستفادة من إعانة الصندوق املنصوص عليها بعدما يستويف الشاب أو الشباب ذوي املشاريع، الشروط 

من  املشاريعب احصالشاب أو الشباب أ، عند إحداث أنشطتهم، يستفيد جمتمعة الوطين لدعم تشغيل الشباب
ويكون . الوطنية لدعم تشغيل الشباب إطار جهاز الوكالةبائية املمنوحة يف اجلمتيازات االاإلعانة املنصوص عليها و 

، سواء يف مرحلة إنشاء دعم على وفاء الدين يف مستويات عدةالحتسني قدرة املرتشح لالستفادة من اهلدف منها 
 .مؤسسات مصغرة جديد أو توسيع املمولة منها يف إطار دعم الوكالة

 

 ب المشاريع ومستوياتها:اإلعانة الممنوحة للشباب المبادر أصحا -1-3-1
ختصص اإلعانة اليت مينحها الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب، لتمويل املشروع الذي ينجزه الشاب 

يتوقف احلد األدىن لألموال اخلاصة اليت تقدم نقدا أو عينا، وكذا ، و أو الشباب ذوو املشاريع، فرادى أو مجاعات
ال متنح هذه اإلعانة إال مرة واحدة وعند و القروض غري املكافأة، على مبلغ االستثمار املراد إحداثه أو توسيعه. 

هتا ومرافقتها انطالق املشروع ويستفيد الشاب صاحب املشروع، بال مقابل، من املساعدة التقنية للوكالة واستشار 
حسب أيمية  قيمتها ، وحتددمن كلفة االستثمار % 71نسبة ال تتجاوز قيمتها  عالوةإضافة إىل  2ومتابعتها.

 املشروع وحمتواه التكنولوجي وكذا أثره يف االقتصاد احمللي أو الوطين، وميكن أن يستعني املدير العام للوكالة الوطنية 
                                                           

 .9 ص مرجع سبق ذكره،، 779 -13مرسوم تنفيذي رقم   - 1

اجلريدة الرمسية  ،يحدد شروط اإلعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها، 7999سبتمرب  17املؤرخ يف  791 -99مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .77ص ، 7999سبتمرب ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 27للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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 1عناصر تقييم اجلانب التكنولوجي للمشروع.لدعم تشغيل الشباب خبرباء لتقدير 
صيغ التمويل اليت تضعها الوكالة  ميكن متثيل مستويات اإلعانة الممنوحة في إطار دعم الوكالة: -أ

 (:71الوطنية لدعم تشغيل الشباب بني يدي الشباب أصحاب فكرة مشروع يف اجلدول رقم )
 

 إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(: الهيكل المالي لصيغ التمويل في 27جدول )ال

 قيمة االستثمار الهيكل المالي
 التمويل الثنائي التمويل الثالثي

المساهمة 
 الشخصية

القرض غير 
 مكافئ

القرض 
 البنكي

المساهمة 
 الشخصية

القرض غير 
 مكافئ

 % 11 % 79 % 11 % 79 % 7 ماليني دينار جزائري 2حىت  المستوى األول

 ماليني إىل 2أكثر من  الثانيالمستوى 
 % 11 % 77 % 11 % 77 % 7 ماليني دينار جزائري 71

 % 100 المساهمة الشخصية ماليين دينار جزائري 10حتى  التمويل الذاتي
 

 .797-77واملرسوم التنفيذي رقم  729-72املرسوم التنفيذي رقم و  713 -77املرسوم الرئاسي رقم نصوص  المصدر:
 

والوكالة الوطنية املمول ، البنك صاحب فكرة مشروع مبشاركة كل من الشاب املبادر الثالثييتم التمويل 
 2 لدعم تشغيل الشباب، ويتكون من:

 املسايمة الشخصية للشاب املبادر؛ -
 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ متنحهقرض غري مكافئ  -
من املعدل املدين الذي تطبقه البنوك واملؤسسات املالية بعنوان  % 711قرض بنكي بنسبة فائدة خمفضة  -

  .االستثمارات املنجزة يف كل قطاعات النشاطات
ال يسري مفعول قرار منح خمتلف أشكال اإلعانة اليت يقدمها الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب، 

  ملالية على منح القرض.للشاب أو الشباب ذوي املشاريع إال بعد موافقة البنك أو املؤسسة ا
يف حني تتشكل الرتكيبة املالية يف صيغة التمويل الثنائي من املسايمة الشخصية للشاب املبادر وقرض غري 

مؤسسة  حداثستاذوي املشاريع  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ميكن الشاب أو الشباب نحهمكافئ مت
وخيضع الشباب الذين اختاروا  ،من قيمة االستثمار % 711بالكامل من أمواهلم اخلاصة بنسبة  هامتويلو  مصغرة

، األخرى اليت خيضع هلا ذوو املشاريع الذين اختاروا صيغة التمويل هانفسألحكام ل الذايتصيغة التمويل 
 3عليها. ة املنصوصئباستثناء القروض اإلضافية غري املكاف هانفسويستفيدون من االمتيازات 

                                                           
 .77ص ، مرجع سبق ذكره، 791 -13مرسوم تنفيذي رقم  - 1

الذي يحدد شروط اإلعانة المقدمة ، 791 -13، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7173سبتمري  19املؤرخ يف  772 -73مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .77ص  ،7173أفريل نة العامة للحكومة، اجلزائر، ، األما79اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، للشباب ذوي المشاريع ومستواها
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عندما يلجأ الشاب  القرض غري املكافئ، فقطعند الضرورة مينح ة: ئقروض إضافية غير مكاف -ب
 1 :واملتمثلة يف ويل بنكي يف مرحلة إحداث النشاطصاحب املشروع إىل مت

 جزائري ألف دينار 211للشباب حاملي شهادات التكوين املهين، مببلغ يقدر  ئقرض إضايف غري مكاف -
دهن مارسة نشاطات الرتصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاجة و مل عربة ورشةالقتناء 

 ؛العمارات وميكانيك السيارات
للتكفل  جزائري ال يتجاوز مليون دينارقرض إضايف غري مكافئ للشباب حاملي شهادات التعليم العايل  -

طبية وملساعدي القضاء وللخرباء احملاسبني وحملافظي احلسابات  مكاتب جماعيةإحداث و بإجيار 
 ؛ البناء واألشغال العمومية والريواحملاسبني املعتمدين ومكاتب الدراسات واملتابعة التابعة لقطاعات 

، للتكفل جزائري ألف دينار 211للشباب أصحاب املشاريع ال يتجاوز مبلغه  ئقرض إضايف غري مكاف -
املخصص إلحداث أنشطة إنتاج السلع واخلدمات،  المحلعلى مستوى امليناء أو  الرسوبإيجار مكان 

، عندما يكون القرضهذا من د استفيُ باستثناء األنشطة املذكورة أعاله وكذا األنشطة غري املقيمة. ال 
 صاحب احملل من األصول أو زوج صاحب املشروع. 

ال جتمع القروض املذكورة أعاله، كما ميكن أن تتمم قائمة النشاطات املؤهلة لالستفادة من القرض غري 
 املكافئ، عند احلاجة، بقرار مشرتك بني الوزير املكلف بالعمل والتشغيل والوزير املكلف باملالية. 

 االمتيازات الجبائية الممنوحة في إطار جهاز الوكالة:  -1-3-2
مبجموعة اعفاءات على النشاطات اليت أجنزها الشباب ذوو  2011المالية التكميلي لسنة جاء قانون 

 2الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب، تضمنت: يع املؤهلون لالستفادة من إعانة املشار 
ابتداء من تاريخ إجنازها. تكون  سنوات 3البنايات املستعملة ملدة و الرسم العقاري على امللكيات املبنية  -

 سنوات، إذا ما أقيمت هذه البنايات وإضافة البنايات يف مناطق ترقيتها؛  9مدة اإلعفاء 
 عفى من رسم نقل امللكية املنصوص عليه، االقتناءات العقارية قصد إنشاء نشاطات صناعية؛تُ  -
ات اليت ينشئها الشباب ذوو املشاريع عفى من مجيع حقوق التسجيل، العقود املتضمنة تأسيس الشركتُ  -

 املؤهلون لالستفادة من إعانة الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب. 
اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة، مقتنيات مواد التجهيز واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف إجناز  -

ة من هذا احلكم إال إذا كانت االستثمار اخلاص باإلنشاء أو التوسيع. ال تستفيد السيارات السياحي
 تشكل األداة الرئيسية يف النشاط.

                                                           
 .71 ، ص، مرجع سبق ذكره729 -72مرسوم تنفيذي رقم  - 1
، األمانة 91اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، 2011يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،7177جويلية  77املؤرخ يف  77 -77قانون رقم  - 2

 .1 -2 ، ص7177جويلية العامة للحكومة، اجلزائر، 
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 لالستفادة من إعانة االصندوق الوطين نيرسها الشباب ذوو املشاريع املؤهلكما تستفيد النشاطات اليت ميا
الضريبة على الدخل اإلمجايل أو الضريبة على أرباح الشركات، حسب يف لدعم تشغيل الشبابا، من ختفيض 

احلالة، وكذا من الرسم على النشاط املهين املستحق عند هناية فرتة اإلعفاءات املنصوص عليها يف التشريع اجلبائي 
 1يكون هذا التخفيض كما يأيت: ف. املعمول به، وذلك خالل الثالث سنوات األوىل من اإلخضاع الضرييب

 ؛% 11السنة األوىل من اإلخضاع الضرييب: ختفيض قدره  -
 ؛% 21ة الثانية من اإلخضاع الضرييب: ختفيض قدره السن -
 .% 72السنة الثالثة من اإلخضاع الضرييب: ختفيض قدره  -

مؤسسات املصغرة املنشأة يف إطار أجهزة دعم إحداث نشاطاهتا من ختصيص طاليب عمل مبتدئني للميكن 
ال ختضع الشركات  2إدماج. -كوينبعقود إدماج حاملي الشهادات وبعقود اإلدماج املهين أو بعقود ت ،اثنني

حديثة التسجيل يف السجل التجاري إلجراءات اإليداع القانوين حلساباهتا بالنسبة للسنة األوىل من تسجيلها يف 
السجل التجاري، كما ال ختضع الشركات املنشأة يف إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب إىل دفع احلقوق املتعلقة 

 3حلسابات الشركات خالل السنوات الثالث املوالية لقيدها يف السجل التجاري.بإجراءات اإليداع القانوين 

 لالستفادة من إعانة االصندوق الوطين نيإذا تواجدت األنشطة اليت ميارسها الشباب ذوو املشاريع املؤهل
ة اإلعفاء لدعم تشغيل الشبابا، يف منطقة تستفيد من إعانة االصندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوبا، متدد مد

سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع يف االستغالل. متدد مدة اإلعفاء من  71من الضريبة على الدخل اإلمجايل إىل 
لة يف مسنوات، عندما تكون هذه البنايات وإضافة البنايات املستع 71الرسم العقاري على املمتلكات املبنية إىل 

 سنوات.  9مناطق تستفيد من إعانة االصندوق اخلاص لتطوير مناطق اجلنوبا، مع متديد مدة اإلعفاء إىل 
ميكن أن يستفيد من اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة مقتنيات مواد التجهيز واخلدمات املصنعة 

 4شاء أو التوسيع. اليت تدخل مباشرة يف إجناز االستثمار اخلاص باإلن، و واملؤداة حمليا

، أخضع املستثمرون الذين ميارسون أنشطة أو ينجزون مشاريع، 2015قانون المالية لسنة مع صدور 
ذا خيضع هل .IFU واملؤهلون لالستفادة من دعم االصندوق الوطين لدعم تشغيل الشبابا للضريبة اجلزافية الوحيدة

نظام األشخاص الطبيعيون أو املعنويون والشركات والتعاونيات اليت متارس نشاطا صناعيا أو جتاريا أو حرفيا أو ال
تستفيد األنشطة اليت ميارسها . جزائري مليون دينار 31مهنة غري جتارية، الذين ال يتجاوز رقم أعماهلم السنوي 

                                                           
 .1 ، صمرجع سبق ذكره، 11 -11قانون رقم  - 1

المساعدة على اإلدماج المتعلق بجهاز ، 779 -17، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7173أفريل  71املؤرخ يف  797 -73مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 .71 ، ص7173أفريل ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 77اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، المهني

ية اجلريدة الرمس، والمتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجارية، 17 -19، يعدل ويتمم القانون رقم 7173جويلية  73املؤرخ يف  19-73قانون رقم  - 3
 .39 ، ص7173جويلية ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 39للجمهورية اجلزائرية، العدد 

، األمانة العامة 97اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، 2014يتضمن قانون المالية لسنة ، 7173ديسمرب  31املؤرخ يف  17 -73قانون رقم  - 4
 .9 -9 ، ص7173ديسمرب للحكومة، اجلزائر، 
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ة من دعم االصندوق الوطين لدعم تشغيل الشبابا، من ، املؤهلون لالستفادالشباب ذوو املشاريع االستثمارية
 9سنوات، ابتداء من تاريخ استغالهلا. متدد هذه املدة إىل  3إعفاء كامل من الضريبة اجلزافية الوحيدة ملدة 
 راد ترقيتها حتدد قائمتها عن طريق التنظيم.سنوات، عندما تتواجد هذه األنشطة يف منطقة يُ 

 .مستخدمني على األقل، ملدة غري حمددة 3عندما يتعهد املستثمرون بتوظيف  متدد هذه املدة بسنتني،
يرتتب على عدم احرتام االلتزامات املرتبطة بعدد الوظائف احملدثة، سحب االعتماد واسرتداد احلقوق والرسوم اليت  

من  % 21كان من املفروض تسديدها. غري أن املستثمرين يبقون مدينني بدفع احلد األدىن للضريبة املوافق لنسبة 
جلدد ليسوا ملزمني بدفع الضريبة خالل السنة األوىل من شريطة مراعاة أن املكلفني ا 1،املبلغ املنصوص عليه

يشمل تقييم رقم أعمال املكلفني بالضريبة اجلدد، الفرتة املمتدة من اليوم األول من االستغالل إىل  .االستغالل
  2ديسمرب من السنة نفسها. 37غاية 

ة خالل فرتة االستفادة من هذه ، حمل متابعفيد من االمتيازات املنصوص عليهاتكون االستثمارات اليت تست
شاب صاحب املشروع للسلم يُ الوطنية لدعم تشغيل الشباب و  االمتيازات، طبقا لإلجراءات اليت وضعتها الوكالة

، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إىل غاية  انتهاء فرتة (17)امللحق  قرار منح االمتيازات اجلبائية بعنوان االستغالل
 3يكون جتديد القرار مشروطا باحرتام الشاب صاحب املشروع لاللتزامات املفروضة عليه.فاإلعفاء املمنوحة. 

 

 مسار إنشاء مؤسسة مصغرة في إطار دعم الوكالة: -1-3-3
تلخيصا ملا سبق ذكره من إعانات مالية وامتيازات جبائية ممنوحة يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

 يف النقاط اآلتية: وما يتحصل عليه على الشباب املبادر يتوجبالشباب واملعمول هبا حاليا، ميكن حصر ما 
 

 التزامات الشباب:
 رصد املسايمة الشخصية؛ - 

 شباب ذوي املشاريع؛للاالخنراط يف الصندوق الوطين للكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض املمنوح  -
 شغيل الشباب، قبل متويل املشروع.م من طرف الوكالة الوطنية لدعم تظاملشاركة يف تكوين إجباري من -

 اإلعانات المالية:
 قرض بدون فائدة؛ - 

 الضرورة؛قرض إضايف غري مكافئ عند  -
 .% 711ختفيض نسبة الفائدة البنكية إىل  -

                                                           
، األمانة العامة 17اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، 2015يتضمن قانون المالية لسنة ، 7179ديسمرب  31املؤرخ يف  71-79قانون رقم  - 1

 .1 -9 ، ص7179ديسمرب للحكومة، اجلزائر، 

 .71 ، صاملرجع نفسه  - 2

 .77، 71ص  ص، ، مرجع سبق ذكره797-77مرسوم تنفيذي رقم  - 3
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 االمتيازات الجبائية:
 نجاز المشروع:إخالل مرحلة  

 اإلعفاء من حقوق نقل امللكية مبقابل مايل لالكتسابات العقارية احلاصلة يف إطار إنشاء نشاط صناعي؛ -
 للشركات؛اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما يتعلق بالعقود التأسيسية  -
 ختص احلقوق اجلمركية للتجهيزات املستوردة والداخلة مباشرة يف إجناز االستثمار. % 2 بنسبة ختفيض -

 خالل فترة استغالل المشروع وابتداء من انطالق النشاطات: 
ملشروع، اسنوات حسب موقع  71أو  9، 3اإلعفاء من الرسم على البناءات والبناءات اإلضافية ملدة  -

 من تاريخ إمتامها؛ ابتداء
من الضريبة اجلزافية  شروع، ابتداء من تاريخ استغاللهسنوات حسب موقع امل 71أو  9، 3اعفاء ملدة  -

 أو اخلضوع للنظام الضرييب احلقيقي حسب القوانني سارية املفعول؛ IFUالوحيدة 
عمال على األقل ملدة  3عند انتهاء فرتة اإلعفاء، ميكن متديدها لسنتني عندما يتعهد املستثمر بتوظيف  -

 غري حمددة؛
يبقون مدينين  -األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة -غير أن المستثمرين

من المبلغ المنصوص عليه في قانون الضريبة  % 50بدفع الحد األدنى للضريبة الموافق لنسبة 
 آالف دينار جزائري، بالنسبة لكل سنة، مهما كان رقم األعمال المحقق؛ 10بــ المباشرة والمقدر 

حسب احلالة  IBS، أو الضريبة على أرباح الشركات IRGاالستفادة من ختفيض الضريبة على الدخل  -
 سنوات األوىل من االخضاع الضرييب:  3لك خالل ، وذTAPوكذا الضريبة على النشاط املهين 

 ؛% 11السنة األوىل من االخضاع الضرييب: ختفيض قدره 
 ؛% 21السنة الثانية من اإلخضاع الضرييب: ختفيض قدره 
 .% 72السنة الثالثة من االخضاع الضرييب: ختفيض قدره 

 
 

وعليه ميكن متثيل مسار إنشاء مؤسسة مصغرة يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف اخلطوات 
 1اآلتية:املوضحة يف النقاط 

 التحسيس واإلعالم:
على كافة املعلومات اخلاصة باجلهاز من مرافقة وتكوين وامتيازات وفرص االستثمار، املبادر حصول الشاب  

إحدى التظاهرات اليت تنظمها الوكالة بصفة دورية أو عرب االطالع على البوابة وذلك عن طريق حضور 
 .لة اليت تغطي كافة الرتاب الوطينأو التقرب املباشر من إحدى فروع وملحقات الوكا ،الرقمية للوكالة

                                                           
 مصلحة املرافقة، فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوالية قاملة. - 1
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 تكوين فكرة المشروع:
وكذا توافقها مع املؤهالت العلمية جيب أن تكون الفكرة نتيجة الدراسة والتقصي الناجع لفرص االستثمار  

 أو املهنية والقدرة على جتسيدها؛
 التسجيل عبر البوابة اإللكترونية:

ه، ميكن للشباب صاحب فكرة املشروع الدخول ءه وكذا العتاد الواجب اقتناءبعد تعيني املشروع املراد إنشا 
أنشأته الوكالة قصد مباشرة عملية  الذي  https://promoteur.ansej.org.dzإىل املوقع االلكرتوين 

عرب إدراج البيانات املتعلقة بشخصه وشركائه إن وجدو ومؤسسته: حتديد النشاط وقطاعه، صيغة  ،التسجيل
التمويل املطلوبة والقروض اإلضافية إن احتاج النشاط، قيمة االستثمار، قائمة العتاد مفصلة، قيمته وممونه، 

اليت يتقدم هبا ألحد فروع  (13حق )امللاستمارة التسجيل  بطباعةهتيئة احملل إن تطلب األمر وتنتهي العملية 
 الوكالة أو ملحقاهتا قصد استقبال طلبه؛

 دراسة المشروع ومخطط األعمال:
بعد إمتام مرحلة التسجيل يتم دعوة الشاب صاحب فكرة املشروع من طرف اإلطار املكلف باملرافقة يف  

من أجل إيداع استمارة التسجيل والتأكد من  ،أيام من تسجيله يف املوقع االلكرتوين 2أجل ال يتعدى 
ال سيما  ،ه ومقر النشاطءصحة املعلومات املدرجة يف املوقع واخلاصة بصاحب املشروع والعتاد املراد اقتنا

 1بعدها يتم حتديد موعد آخر للمقابلة الفردية يف أجل ال يتعدى  .حميط املؤسسة املصغرة املراد انشاؤها
وإجناز خمطط  (19)امللحق  أيام من إيداع استمارة التسجيل للتعمق يف دراسة تقنو اقتصادية للمشروع

على  ،األعمال، دراسة السوق واختيار التقنيات واملوارد البشرية والدراسة املالية وبرجمته للمرور على اللجنة
 يوما؛ 72لجنة بني استقبال استمارة التسجيل واملرور على ال املدةأن ال تتعدى 

 تقديم المشروع أمام لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع:
بعرض فكرة مشروعه أمام جلنة انتقاء واعتماد ومتويل املشاريع، لدراسته  الشاب املبادريقوم  يف هذه اخلطوة، 

 والفصل فيه سواء بالقبول أو التأجيل أو الرفض املعلل.
جتاه مشروعه وبرجمته اشعار الشاب صاحب املشروع لرفع حتفظات اللجنة إيتم  يف حالة تأجيل قرار اللجنة:

 يوما؛ 72مباشرة الجتماع اللجنة املقبل يف حدود 
يتم إشعار الشاب صاحب املشروع بأسباب الرفض، وهنا لدى صاحب  يف حالة رفض اللجنة للمشروع:

يف قرار  اوعليه يودع لدى مصلحة املرافقة طعن .أسباهبايف قرار اللجنة إذا مل يقتنع ب املشروع احلق يف الطعن
وهنا إذا كان  .يوم وإعادة دراسة مشروعه من قبل اللجنة للمرة الثانية واألخرية 72الرفض يف أجل ال يتعدى 

هناك رفض للمشروع للمرة الثانية من قبل جلنة انتقاء واعتماد ومتويل املشاريع على مستوى الوالية، ويقابله 
طعن يف قرار اللجنة ليتم دراسة طلبه من التقدم ب من قبل صاحب املشروع، ميكن للشاب هاتقبل قرار  عدم

 قبل اللجنة الوطنية للطعون على مستوى املديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
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قدم للشاب املبادر، فهو مطالب بإيداع امللف تُ  (12)امللحق  شهادة تأهيليتوج بوالذي  يف حالة القبول:
كل ما يؤكد صحة املعلومات اليت ظهرت يف   من، واملتكون يوما 72اإلداري واملايل يف أجل ال يتعدى 

 استمارة التسجيل.
 :للمشروعالقانوني  التأسيسالموافقة البنكية و 

 الوطنية لدعم تشغيل الشباب ممثل الوكالةبعد إيداع امللف لدى البنك فيما خيص التمويل الثالثي من طرف  
فرتة ال جيب أن تتعدى شهرين من دراسة امللف من طرف  يف ،واحلصول على املوافقة على متويل املشروع

كمال ملفه يف أجل إالبنك، يصبح املقاول صاحب فكرة املشروع ملزما باإلنشاء القانوين ملؤسسته املصغرة و 
 النشاطات اليت تتطلب احلصول على تصريح مبدئي ملزاولتها. اعد ،يوم كحد أقصى 91ال يتعدى 

 المساهمة الشخصية:
طالب بإيداع قيمة مسايمته الشخصية يف بعد حتيني هيكل استثمار ومتويل املشروع، هنا الشاب املبادر مُ  

 على مستوى الوكالة البنكية اليت منحته املوافقة لتمويل مشروعه؛املفتوح حسابه 
 الشاب المستثمر:تكوين 

حتت عنوان اتقنيات التسيري يف املؤسسة املصغرةا، هتدف الدورة التكوينية على مستوى فروع الوكالة إىل  
يتم متويلها يف إطار الرفع من اإلمكانيات اخلاصة مبجال التسيري للشباب مسريي املؤسسات املصغرة اليت س

يكلف بالدورة إطارات تكوين معتمدين من املكتب الدويل للعمل  .دعم الوكالة، وفق معايري صحيحة
ILO تلقني الشباب املبادر املقاييس الرئيسية )التسويق،  يتم فيهاأيام،  3عترب تكوينا إجباريا مدته ي، و

حساب التكاليف، التسجيل احملاسيب، التخطيط املايل، املؤسسة والعائلة إىل غري ذلك( وحتسيسهم بضرورة 
 .فها األساسية ودورة حياة املؤسسة، وظائاملصغرة  األمثل من خالل التعريف مبفهوم املؤسسةالتسيري

 تمويل المشروع:
تقوم الوكالة بتمويل املشروع واالنتقال إىل  ،متام امللف والتكوينإالقانوين للمؤسسة املصغرة و  التأسيسبعد  

 املواد األولية لالنطالق يف النشاط.شراء إجراءات احلصول على الشيكات القتناء العتاد وتأمينه و 
 :انجاز المشروع والدخول في مرحلة االستغالل

الشاب صاحب املشروع تباع كل اإلجراءات املعمول هبا خبصوص هذه املرحلة، على إبعد متويل املشروع و  
 احلصول على العتاد وتركيبه مقابل حمضر بداية النشاط املنجز من طرف إطار الوكالة املكلف باملتابعة.

 االستفادة من االمتيازات الضريبية الخاصة باالستغالل مرحلة اإلنشاء:
 عمل دائمة.مناصب  3ميكن متديدها لسنتني عند التعهد خبلق ، واليت وكما مت توضيح مدهتا 

 توسيع القدرات اإلنتاجية:
اليت مت متويلها واليت تطمح بعد انقضاء فرتة اإلعفاء إىل توسيع  املصغرة ختص هذه املرحلة املؤسسات 
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للمنتجات أو اخلدمات اليت من خالل اقتناء جتهيزات جديدة من أجل تلبية الطلب الزائد  ،نشاطها
تتمثل شروط حيث ، أو اقتناء أجهزة بإمكاهنا حتسني نوعية خدماهتا لالستجابة ملتطلبات السوق. تقدمها

 :يف االستفادة من مرحلة التوسيع
 استنفاذ فرتة االمتيازات اجلبائية املتعلقة مبرحلة اإلنشاء؛ -
 التمويل الثالثي؛من قرض الوكالة غري املكافئ يف حالة   % 21من القرض البنكي ونسبة  % 11تسديد  -
 من قرض الوكالة غري املكافئ يف حالة التمويل الثنائي؛ % 711تسديد نسبة  -
تسديد كامل القرض البنكي وقرض الوكالة غري املكافئ يف حالة تغيري البنك أو صيغة التمويل من  -

 الثالثي إىل الثنائي أو التمويل الذايت؛
ي وقرض الوكالة غري املكافئ، يف احلاالت اليت جتاوز فيها التسديد يف اآلجال احملددة للقرض البنك -

 التسديد النسب املطلوبة أعاله؛
تقدمي احلصائل السنوية الثالثة األخرية بنتائج إجيابية )احلصائل السلبية املتعلقة باالستثمار اإلضايف  -

 مقبولة(؛
 توفر كامل التجهيزات األساسية املقتناة يف مرحلة االنشاء. -
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 أرقام محققة -دعم المبادرات المقاوالتية في إطار جهاز الوكالة: الثانيالمبحث 
 

خلق لدعم تشغيل الشباب، وخالل عشرين سنة من النشاط، وهي تسعى إىل منذ نشأة الوكالة الوطنية 
متكنهم من حتقيق مؤسسات مصغرة، دعم ومرافقة املبادرات املقاوالتية وفتح آفاق وديناميكية وسط الشباب 

لتقرب من الشباب لجتسد ذلك عرب خمتلف القوانني واجملهودات اليت ما فتأت تقوم هبا  .أفكارهم املقاوالتية
للمستفيدين من دعم الوكالة كالقانون اخلاص مُتنح االمتيازات اليت و وتوعيتهم وإرشادهم، تكوينهم وتأطريهم، 

ت هبا عدت مراسيم لسنوات متتالية قصد جذب املبادرات إضافة إىل إجراءات جاء .بالصفقات العمومية
اليت ميكن جتسيدها على أرض الواقع يف شكل مؤسسات مصغرة ختدم االقتصاد واجملتمع، وهو ما سيتم  املقاوالتية
، 37/77/7171نشأهتا إىل غاية  من خالل التطرق إىل حصيلة املشاريع املمولة يف إطار دعم الوكالة منذ التماسه

 .اجلنس واملنطقةط و حسب قطاع النشا اجلهازاملشاريع املمولة يف إطار  عددزيع تو و 
 

 :ريع الممولة في إطار دعم الوكالةالمشاحصيلة  -2-1
 فكرة أصحاب الشباب مرافقة الشباب، تشغيل لدعم الوطنية الوكالة نشأة من األساسي اهلدف كان

 وترقية تشجيع إىل راميةعديدة  تدابري مقابل ،عدة قطاعات يف وخدماتية إنتاجية أنشطة إلحداث مشروع
 على أفكارهم جتسيد يف للشروع سنوات عرب املبادر الشباب استقطاب يف األثر هلا كان واليت املقاوالتية املبادرات

 :(77) اجلدول يف جتسيده ميكن ما وهو. مصغرة مؤسسات صورة يف الواقع أرض
 

 31/12/2017إلى غاية  الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة نشاط (: حصيلة28الجدول )

مرحلة حسب 
 المشروع

 مرحلة التوسيع مرحلة اإلنشاء المشاريع الممولة المشاريع المؤهلة

703 411 372 386 367 182 5 204 

صيغة حسب 
 التمويل

 تمويل ثنائي تمويل ثالثي
صب امنعدد 

 الشغل المتوقعة
 دجمليون  -قيمة االستثمار

357 978 14 408 888 069 1 178 755 
 

 (19) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر
 

منذ النشأة إىل  ،الشباب تشغيلدعم و ل الوطنية الوكالة يف إطار دعم جهاز املمولة املشاريع حصيلة قدرت
 نسبته ما أي ،مؤهل ملف ألف 113 أصل من ألف مؤسسة مصغرة 317 من أكثر إىل ،7171غاية هناية سنة 

نتقاء وتأهيل ومتويل املشاريع االستثمارية على اللجان احمللية الاملؤهلة من طرف  املشاريع عدد إمجايل من % 23
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، بقيمة استثمار اأو توسيعه مؤسسة مصغرةنشاء إتوزع عدد امللفات املمولة بني حيث ي .الوكالة فروع مستوى
متثلت يف  جزائري مليار دينار 11أكثر من  .الثنائيو يف صيغيت التمويل الثالثي جزائري مليار دينار  7 717فاقت 

 من انطالقا ألف منصب عمل. 777، مع عدد مناصب شغل متوقعة تفوق مسايمة شخصية للشباب املبادر
 . اآلتية النقاط التفصيل أكثر يف هذه املعطيات من خالل ميكن ،(77) اجلدول

 :الممولة في إطار دعم الوكالة المشاريعتطور عدد  -2-1-1
( تطور عدد امللفات املمولة يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم التشغيل الشباب منذ 77ميثل الشكل )

 .37/77/7171 غاية نشأهتا إىل
 

 (2017-1227خالل الفترة )الممولة في إطار دعم الوكالة  المشاريععدد تطور (: 18الشكل )

 
 (71) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من المصدر:

 

 السنة وهي ،7119 سنة حلني ثابتة شبه وترية على كان املمولة املشاريع عدد ارتفاعأن  (77) الشكل يؤكد
 تسهيلو  املشروع صاحب فكرة استقطاب الشباب املبادر أجل من احلكومية املبادرات أوىل فيها تظهر بدأت اليت

 مث ومن جزائري دينار ماليني 71 إىل االستثمار سقف رفع هو خطوة أول كانتف .دعم الوكالة استفادهتم من
 % 7 أو 7 إىل املشروع يف املبادر للشباب الشخصية املسايمة نسبة وختفيض ،رفع التجميد على نشاطات معينة

 لالستفادة من دعم الوكالة تشجيعهمب 7177 سنة املبادرين أمام أوسع بابا فتح ما وهو ،االستثمار قيمة حسب
 7179عدد املشاريع املمولة إىل غاية سنة ارتفاع  خالل من جليا يظهرل .مقابل عدد من االمتيازات املمنوحة

وهذا راجع إىل قوانني  7171سنة األوىل، لترتاجع من جديد لغاية سنة  79خالل  ليتجاوز عددها ما مت متويله
لضبط النشاطات املمولة وتوجيهها حنو ما  7172دعم تشغيل الشباب سنة وإجراءات تبنتها الوكالة الوطنية ل

 يتماشى مع متطلبات التنمية بعيدا عن القطاعات اليت عرفت تشبع.
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 الممولة حسب مرحلة المشروع: المشاريعتطور  -2-1-2
الشباب حسب ( توزيع عدد امللفات املمولة يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 79ميثل الشكل )

 .اإلنشاء/ التوسيع مرحلة املشروع
 

 حسب مرحلة المشروع الوكالة في إطار جهاز الممولة المشاريع(: 12) الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 (19) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

 

هناية منذ نشأهتا حىت الشباب  تشغيلدعم ل الوطنية الوكالة يف إطار جهاز املمولة املشاريع حصيلة تتوزع
 القدرات طلب توسيع يف آالف 2ما يزيد عن متويل و  جديدة مؤسسةألف  391على أكثر من  7171سنة 

يمثل ل املمولة، املشاريع إمجايل من % 7 تهنسب ما أي الوكالة، دعم إطار يف حدثتأستُ  ملؤسسات نتاجيةاإل
 .إطار جهاز الوكالة واليت متكنت من التوسع يف نشاطهااملمولة يف  املشاريع تطور عدد( 71الشكل )

 

 خالل الفترة في مرحلة التوسيع الوكالة في إطار جهاز الممولة المشاريعتطور عدد (: 20) الشكل

(1227-2017) 

 
 (71) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر
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، حيث عرفت تطور 7171تطور عدد املشاريع املمولة مرحلة اإلنشاء يف وترية كانت ثابتة حلني سنة 
متكنت من عدد املشاريع اليت  أن ( يوضح71إال أن الشكل ) .7171مستمر يف عددها إىل غاية هناية سنة 

غاية  إال أنه وإىل 7119مبادرات التوسيع سنة  ظهرت أوىل .هانفس يف قدراهتا اإلنتاجية مل تعرف الوترية التوسع
من جمموع امللفات املمولة  % 7كل سنة متثل نسبة تقريبا  املمولة  املشاريع بقيت مبادرات توسيع 7171هناية سنة 

حمدودة جدا من ناحية جناح املشروع  فيها وهذا ميكن إرجاعه إىل أن النشاطات اليت متكن الشباب املقاول التوسع
 واحلاجة إىل توسيع قدراته اإلنتاجية.

 الممولة حسب صيغة التمويل: المشاريع -2-1-3
( توزيع عدد امللفات املمولة يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حسب 77ميثل الشكل )

 .37/77/7171إىل غاية منذ نشأهتا ئي، ، متويل ثالثي أو ثناالوكالة صيغ التمويل اليت توفرها
 

 حسب صيغة التمويل الوكالة في إطار جهاز الممولة المشاريع(: 21) الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 (19) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر
 

، قدرت قيمة االستثمار يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بأكثر من 7171هناية سنة 
مليار دينار جزائري، ومسايمة  11مليار دينار جزائري توزعت بني مسايمة الشباب املبادر بأزيد من  7 717

من املبادرات  % 99، يتضح أن (77)وفقا للشكل و مليار دينار جزائري.  379الوكالة بقروض غري مكافئة فاقت 
املقاوالتية اليت مت متويلها يف إطار دعم الوكالة متت يف صيغة التمويل الثالثي اليت تضم كال من الشاب املبادر يف 

 193أزيد من من قيمة االستثمار واليت قدرت ب % 11البنك يف حصته املمثلة يف قروض مسايمته الشخصية، 
جتسدت يف التمويل الثنائي اليت يتحمل فيها  % 9 .% 79إىل  77وجهاز الوكالة بنسبة ، جزائريمليار دينار 

املبادرة ترتاوح مسايمتها يف قيمة  اتمن قيمة املشروع، وتؤكد هذه النسب أن أغلب الفئ % 17الشاب املقاول 
 املقاوالتية. وبالتايل التوجه إىل صيغة التمويل البنكي إلجناز أفكارهم % 7إىل  7 بنسبة املشروع

96%

4%

تمويل ثالثي

تمويل ثنائي
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 المشاريع الممولة في إطار دعم الوكالة حسب قطاع النشاط:توزيع عدد  -2-2
تسهر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على متويل كافة املبادرات املقاوالتية املنتجة أو اخلدماتية عدا 

النشاطات اليت مت متويلها يف إطار جهاز الوكالة منذ نشأهتا وخالل  توزيع( 79ميثل اجلدول )حيث  .التجارية منها
 قطاعات نشاط املختلفة. سنوات نشاطها على

 

 (2017-1227) خالل الفترةحسب القطاع  الوكالة طرف من الممولة المشاريع حصيلة(: 22) الجدول

 قطاع
 النشاط

 صيغ التمويلحسب  مرحلة المشروعحسب 

عدد املشاريع 
 املمولة

صب امنعدد  متويل ثنائي متويل ثالثي مرحلة التوسيع مرحلة اإلنشاء
 الشغل املتوقعة

 قيمة االستثمار
 مليون دج

 026 401 527 285 624 5 578 115 264 1 938 119 202 121 اخلدمات
 044 240 570 174 954 2 267 92 757 1 464 93 221 95 النقل

 098 183 072 144 309 1 901 45 597 613 46 210 47 الصناعة
 182 173 100 116 659 917 45 201 375 46 576 46 الفالحة و الصيد البحري
 153 93 222 85 236 1 381 26 693 924 26 617 27 البناء و األشغال العمومية

 401 49 128 51 354 245 20 128 471 20 599 20 احلرف
 241 24 151 24 199 2 818 9 500 517 11 017 12 املهن احلرة

 496 13 688 6 65 679 1 59 685 1 44 17 الري
 984 517 7 174 5 176 181 الطاقة

 126 94 1 18 0 19 19 املناجم واحملاجر

 755 178 1 069 888 408 14 978 357 204 5 182 367 386 372 المجموع

 (19) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر
 

 7171، أن النشاطات اليت مت متويلها منذ نشأة الوكالة إىل هناية سنة (79)ميكن القول، انطالقا اجلدول 
، يف حني قطاعات بنسب متفاوتة 71عددها على  يتوزعواليت تعكس توجهات الشباب أصحاب فكرة مشروع، 

 احلرة، احلرفيني والفالحني/ املربيني.أن شكلها القانوين ينقسم بني الشخصية الطبيعية )سجل جتاري(، املهن 
 أول اخلدمات قطاع يتصدر ،النشاط قطاعات ع عدد املبادرات املقاوالتية املمولة يف إطار جهاز الوكالة علىيتوز وب

الزراعة والصيد  وقطاع الصناعة ،% 79يليه النشاطات املمولة يف قطاع النقل بنسبة  ،% 33 بنسبة القائمة
 األقل والنسب ،% 9بنسبة  ، احلرف% 1البناء واألشغال العمومية  على التوايل، % 77و % 73 بنسبة البحري

إال أن هذه النسب اختلفت من سنة إىل أخرى وهو ما  .بني املهن احلرة، الطاقة، املناجم واحملاجر تتوزع % 3 من
حصيلة املشاريع املمولة يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم شغيل  من خالل توزيع( 77الشكل )يوضحه 
 .(7171-7991) خالل الفرتة لكل سنة على قطاعات النشاطالشباب 
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 حسب القطاع لكل سنة الوكالة في إطار دعم الممولة المشاريع حصيلةتوزيع (: 22) الشكل
 (2017-1227) خالل الفترة

 
 (71) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

 

نشاط يُعتمد يف  711يف أكثر من وعليه تتبىن الوكالة كافة املبادرات املؤهلة لتجسيد أفكارها املقاوالتية 
 :(73)ميكن متثليها يف الشكل قطاعات خمتلفة  ةجمموع علىتصنيفها 

 

 لدعم تشغيل الشباب(: قطاعات النشاطات المدعمة في إطار الوكالة الوطنية 23الشكل )

 
 من إعداد الطالبة المصدر:
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 الخدمات: -2-2-1
، ومنتجات غري ملموسة لموسةاملنتجات املتشمل و صناعة السلع  ،النشاطات االقتصادية إىل صنفني تقسم

املشاريع النسبة األكرب يف عدد  صناعة اخلدماتحتتل وهبذا  .واجلماعات تعتمد على توفري اخلدمات العامة لألفراد
، أي ما 7171ألف مشروع هناية سنة  777بأكثر من  الوطنية لدعم تشغيل الشباب املمولة يف إطار دعم الوكالة

حيث  .مليار دينار جزائري 917من إمجايل املشاريع املمولة، بقيمة استثمار قدرت بأكثر من  % 33يعادل نسبة 
توزيع عدد ( 31) اجلدولليمثل ، القطاع هذا ية الشابة حنوحصيلة نشاط الوكالة توجه املبادرات املقاوالتتعكس 

 .املشاريع املمولة يف إطار جهاز الوكالة يف قطاع اخلدمات
 

 في قطاع الخدمات الوكالة في إطار جهاز عدد المشاريع الممولة توزيع(: 30) الجدول
 المشاريع الممولة مرحلة التوسيع مرحلة اإلنشاء قطاع الخدمات

 97972 7719 97277 املوجهة للجماعاتاخلدمات 
 79712 71 79177 اخلدمات املوجهة لألشخاص

 77112 92 77991 الفنادق واملطاعم واملقاهي
 731 7 732 اخلدمات املوجهة للمؤسسات

 9 1 9 العقار
 91 9 79 املاليةاملؤسسات 

 7 1 7 اخلدمات واألشغال العمومية البرتولية
 121202 1264 112238 المجموع

 

 (19) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر
 

يف قطاع اخلدمات خالل  الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة يف إطار جهاز املمولة املشاريع حصيلة تؤكد
خدمات موجهة إىل اجلماعات، يتصدرها إىل  % 11بنسبة (، توجه املبادرات املقاوالتية 7171 -7991الفرتة )

نات وجتهيزات يالسيارات، معدات وأدوات البناء واألشغال العمومية، كذا معدات وماكاخلاصة براء خدمات الك
خدمات الضيافة )فنادق،  % 71، % 73خدمات موجهة لألشخاص بنسبة إضافة إىل  .(% 31فالحية )

، املؤسسات كرتكيب معدات احلماية ضد احلرائق وأجهزة املراقبة خدمات موجهة للمؤسساتو مطاعم ومقاهي(، 
 البرتولية.مؤسسات اخلدمات و الوكاالت العقارية وإدارة األمالك العقارية ، املالية كوسطاء التأمني ومكاتب الصرف

 النقل: -2-2-2
اليت تقدم خدمات نقل األشخاص أو البضائع أو البنية التحتية للقيام هبذه  الذي ميثل املبادرات املقاوالتيةو 

منذ قطاع النقل واملمولة يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، تصل حصيلة مشاريع ل .العمليات
ملشاريع من إمجايل ا % 79أي ما يعادل نسبة  ،ألف مشروع 92، إىل أكثر من 7171هناية سنة نشأهتا إىل 
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تطور عدد املشاريع  (79ميثل الشكل )و  .مليار دينار جزائري 791املمولة، بقيمة استثمار قدرت بأكثر من 
 .بقطاع اخلدمات هااملمولة يف قطاع النقل ومقارنت

 

 في قطاع الخدمات والنقل الوكالة في إطار جهاز عدد المشاريع الممولة تطور(: 24) الشكل
 (2017-1227) خالل الفترة

 
 (71) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

 

 أداءيتوقف على  ،قطاع النقل، مقارنة بقطاع اخلدماتتطور أن  (79)ما ميكن مالحظته من الشكل 
ىل إ راجعوهذا  ،فيه عدد املشاريع املمولة تراجعتعرف مراحل حيث  .الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

وفرتات أخرى مت فيها رفع التجميد الذي  ،القطاعنشاطات قرارات اختذهتا الوكالة يف فرتات مت فيها جتميد متويل 
أكرب عدد  7177لتعرف سنة و قطاع النقل. امتص أغلب املبادرات املقاوالتية بتوجه أغلب الشباب املبادر حن

 .تطلب تأهيال أو خربةتال نشاطاته  وهذا راجع إىل أنألف مشروع،  77بأكثر من  قطاعالمولة يف املبادرات امل
، 7177شهر أوت  انطالقا منالقطاع  نشاطاته جمددا بعد تشبع جتميد متويلهذا ما جعل الوكالة مضطرة إىل 

 وعليه بدأت أرقام املبادرات املمولة تنخفض تدرجييا. 
يف قطاع النقل إىل نقل  الشباب تشغيل دعمل الوطنية الوكالة يف إطار جهاز املمولة املشاريع حصيلة تتوزع

 % 79و % 71، يليه نقل املسافرين واملنتوجات املربدة والغذائية بنسبة % 29بنسبة  القائمةالبضائع اليت تتصدر 
على التوايل، لتتوزع باقي النسب على خدمات مجع احلليب، توزيع ونقل املنتجات البرتولية، خدمات الرتحيل، 

 (.72وغريها بنسب ضئيلة، وهو ما يوضحه الشكل )النقل املدرسي 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

الخدمات 11 1 138 2 607 2 996 2 985 3 133 2 653 3 063 5 193 4 395 3 910 4 404 7 407 6 867 10 493 17 751 15 010 14 578 8 187 3 263 1 111

النقل 34 4 581 8 380 4 358 1 783 1 114 830 590 628 583 855 1 417 4 847 6 205 18 777 28 293 7 804 3 573 490 74 5
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 في قطاع النقل الوكالة في إطار جهاز عدد المشاريع الممولة توزيع(: 25) الشكل

 
 (19) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

 

 الصناعة والزراعة والصيد البحري: -2-2-3
ألف مشروع ممول يف قطاع الصناعة، يف حني سجل قطاع الزراعة  91أكثر من  7171سجلت هناية سنة 

ارب يف النسب ألف مبادرة يف إطار جهاز الوكالة، أي أن القطاعني عرفا تق 99والصيد البحري متويل أكثر من 
مليار  711بقيمة استثمار قدرت بأكثر من ، على التوايل من حصيلة املشاريع املمولة % 77و % 73 قدرت بـــ

املمولة يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تطور حصيلة مشاريع  (79ميثل الشكل )و دينار جزائري لكل قطاع. 
 .تشغيل الشباب يف قطاع الصناعة والزراعة والصيد البحري

 

 البحريفي قطاع الصناعة والزراعة والصيد  الوكالة في إطار جهاز تطور عدد المشاريع الممولة(: 26) الشكل
 (2017 -1227خالل الفترة )

 
 (71) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

53 257
13 442
13 358

5 316
3 204
3 042

1 995
1 080

نقل البضائع كل املسافات
نقل مجاعي للمسافرين يف املناطق الريفية

نقل و تسليم للمنتوجات املربدة  وا ملنتوجات الغذائية
مجع احلليب

والياتالنقل اجلماعي للمسافرين يف املناطق احلضرية وضواحيها و ما بني ال
نقل و توزيع املنتوجات البرتولية  

نقل آخر خاص للمسافرين
مؤسسة ترحيل يف كل اإلجتاهات

الملفات الممولة

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

الصناعة 9 814 1 281 1 441 1 183 1 075 837 1 020 1 776 1 397 1 363 1 941 3 424 3 251 3 999 5 815 5 488 5 524 3 357 1 639 576

الفالحة و الصيد البحري 1 326 833 1 072 588 1 571 616 1 014 1 284 879 633 782 1 360 2 002 3 294 5 556 6 297 8 123 5 700 3 322 1 323
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عدد بتتبع املشاريع اليت مت متويلها يف إطار جهاز الوكالة يف قطاع الصناعة والزراعة والصيد البحري، فإن 
، إال أن قطاع الفالحة والصيد البحري، مقارنة بقطاع الصناعة، والتية يف القطاعني كانت متقاربةاملبادرات املقا

قطاع الصناعة فقد عرف تنوعا يف نوع  على. بالرتكيز 7179عرف ارتفاعا يف توجه املبادرات حنوه انطالقا من 
 :(71)الشكل  حها يفيوضتميكن  املبادرة املقاوالتية جتسدت يف عدة صناعات

 

 في قطاع الصناعة الوكالة في إطار جهاز المشاريع الممولةعدد  توزيع(: 27) الشكل
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 (19) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر
 

، إال (7171 -7991خالل الفرتة )رغم أن القطاع مل ميثل نسبة كبرية يف حصيلة امللفات املمولة وتطورها 
عىن بالنشاطات االقتصادية املعقدة الذي يُ أن هناك تنوع كبري يف املبادرة املقاوالتية اليت اجتهت حنو قطاع الصناعة 

املنتجة  املبادرات املقاوالتيةإمجايل  الصناعةمتثل هذا و  .كتحويل املواد اخلام إىل منتجات وخدمات ذات فائدة
تقنيا يف أي حقل من احلقول، وغالبا ما يلحق اسم هذا احلقل مبصطلح الصناعة )صناعات حتويلية، صناعة 

 . حمركات، صناعات نسيجية، صناعات غذائية(
جتسدت املشاريع املمولة يف إطار جهاز الوكالة يف عدة نشاطات تنوعت وانقسمت إىل نسب متفاوتة بني 

والشكوالطة وصناعة  تةنشاطات إنتاج احلليب ومشتقاته، البسكيف الصناعة الغذائية ك ألف مباردة 77أكثر من 
التحويل الصناعي ألف مشروع يف الصناعات اخلشبية وكل ما تعلق بالفلني، الورق ك 77أكثر من و . احللويات

 ة، صناعة األقمشةنتاج وصناعة وحتويل املواد النسيجيآالف مبادرة إل 9أكثر من إىل جانب والطباعة.  للورق
صناعة األجهزة واألدوات امليكانيك،  ؛آالف مبادرة يف كل من الصناعات احلديدية 7من  وأزيد. املالبس اجلاهزةو 

ملنتجات املصنعة باخلرسانة أو ، وصناعة مواد البناء، الزخرف والزجاج كاااللكرتونيةو  الكهربائية، اهلاتفية، الالسلكية
أكثر من ألف مشروع يف صناعة تعتمد الكيمياء، املطاط والبالستيك  إضافة إىل . لبالطاإلنتاج الصناعي لو  اجلبس
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اإلنتاج يف الصناعات اجللدية ك ممولة مباردة 937، و(االستخراج باستثناءالتحويل األويل ملادة البالستيك )ك
املواد املعدنية  آالف مبادرة يف صناعات خمتلفة كاسرتجاع 2، وأكثر من تقليدي لألحذيةالصنع أو ال الصناعي

نشاطات صناعة اللعب واأللعاب ولوازم الرياضة والتخييم وغريها من  غري املعدنية للرسكلةو  القابلة إلعادة التصنيع
 .والتسلية والتحف

ريق الرتبية وسلع أخرى عن ط إنتاج الغذاء، العلف، اتعمليضم يأما فيما خيص قطاع الزراعة الذي 
حنو األنشطة املتعلقة برتبية األبقار،  % 22، كان توجه املبادرات املقاوالتية وبنسبة النظامية للنبات واحليوان

ألف  72عز، تربية األمساك والنحل، األرانب، اإلبل واألحصنة بأكثر من االدواجن والديك الرومي، األغنام وامل
آالف مبادرة  9بأكثر من  % 77يف حني متثلت نسبة  .7171هناية سنة مشروع ممول يف إطار جهاز الوكالة حىت 

باقي تتوزع كما   .يف زراعة احلبوب واخلضروات، زراعة الفطريات، األزهار واألشجار، املشاتل والبيوت البالستيكية
النسب على النشاطات املرتبطة بالفالحة والغابات كإنتاج البذور، الزيوت واحلليب والتفريخ الصناعي للبيض، أما 

 من حصيلة املشاريع املمولة يف إطار جهاز الوكالة. % 7عن األنشطة املتعلقة بالصيد البحري فتمثل 
 باقي القطاعات: -2-2-4

ما تبقى من حصيلة املبادرات املقاوالتية املمولة يف إطار جهاز الوكالة الوطنية ( تطور 77) الشكلميثل 
 الصناعة، الفالحة والصيد البحري.لدعم تشغيل الشباب بعد قطاع اخلدمات، النقل، 

 

في باقي القطاعات خالل الفترة  الوكالة في إطار جهاز تطور عدد المشاريع الممولة(: 28) الشكل
(1227-2017) 

 
 (71) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

البناء و األشغال العمومية 11 121 282 384 309 332 368 532 942 765 807 1 121 2 173 2 696 3 266 3 882 3 211 2 777 1 991 1 143 504

الحرف 2 163 209 163 176 158 158 204 371 275 236 509 910 946 2 127 3 019 3 286 3 890 2 354 1 113 330

المهن الحرة 1 51 169 268 269 206 177 234 289 299 263 378 575 469 685 1 256 1 762 2 189 1 413 599 512

الري 26 34 17 12 16 21 32 63 48 32 75 141 195 179 228 166 177 166 87 29

الطاقة 2 19 3 4 1 6 2 1 3 2 7 9 9 8 12 15 23 18 21 16

المناجم والمحاجر 1 2 2 2 1 1 2 1 4 2 1
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بقيمة استثمار  % 1تتوزع املبادرات املمولة يف باقي القطاعات بني قطاع البناء واألشغال العمومية بنسبة 
 تتوزعيف حني  .مليار دينار جزائري 99بقيمة استثمار فاقت  % 9بنسبة  مليار دينار جزائري، احلرف 93فاقت 
مليار دينار جزائري، الري بقيمة استثمار فاقت  79بني املهن احلرة بقيمة استثمار فاقت  % 3 من األقل النسب

مليون دينار جزائري املناجم واحملاجر بقيمة استثمار  911مليار دينار جزائري، الطاقة بقيمة استثمار فاقت  73
  .مليون دينار جزائري 711فاقت 

ألف مشروع هناية سنة  71قطاع البناء واألشغال العمومية بأكثر من  مولت يفاليت  املشاريعيف تطور عدد 
تتصدرها مؤسسات أشغال البناء يف خمتلف  ،تنوعةامل القطاع ، جتسدت املبادرات املقاوالتية يف نشاطات7171

، % 77، مؤسسات أشغال الكهرباء % 77، مؤسسات أشغال مساكة البناء والرتصيص % 37مراحله بنسبة 
احلرفيني يف ميادين الصناعة التقليدية بالنسبة للمبادرين أما . % 79مؤسسات الدهن الصناعي ودهن املباين 

ألف مشروع، ورغم تفرعها إال أن أكرب  71واليت فاقت  الفنية، الصناعة التقليدية إلنتاج املواد وإلنتاج اخلدمات،
 7، احلالقة % 9، النجارة % 73نسب املبادرات املقاوالتية املمولة يف إطار دعم الوكالة، جتسدت يف حرف البناء 

 . % 9، الرتصيص الصحي %
مؤهالت علمية  أغلبها تطلبت ،اليت يغلب عليها العمل كمستخدم واخلدمة كناتج ،املهن احلرةفيما خيص 

-7991الفرتة )، فلم تعرف أرقاما كبرية من ناحية عدد املبادرات املقاوالتية اليت مولت خالل الية ملمارستهاع
 77أكثر من تمويل ب 7171قدرت هناية سنة حيث . نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب( من 7171

، العيادات الطبية % 79، اهلندسة املعمارية % 77تصدرت قائمة نشاطاهتا مكاتب احملاماة بنسبة  ،ألف مبادرة
 .% 2البيطرة و  % 71، جراحة األسنان % 77مبختلف ختصصاهتا 

واليت تطورت  ،7171وصل عدد املبادرات املقاوالتية يف قطاع الري إىل أكثر من ألف مشروع هناية سنة 
العمومية الكربى والري جتسدت يف مؤسسات األشغال  ،مقارنة بالقطاعات األخرى بوترية ضعيفة جدا

لم تتجاوز عدد املبادرات املمولة فأما قطاع الطاقة،  .(% 7ومؤسسات تسيري شبكات الري وإنتاج وتوزيع املياه )
 رتكيب وتصليح املعدات والتجهيزات املرتبطة مبيدان الطاقة الشمسيةمشروع تصدرهتا نشاطات متعلقة ب 711

 73، حمطات اخلدمات % 77، مؤسسات صيانة قنوات احملروقات % 37بنسبة  الكهربائية مبختلف مصادرهاو 
نقل الوقود، الغاز الطبيعي ك  نشاطات مرتبطة بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة واحملروقاتللبالنسبة  % 71، وأقل من %

 التوزيع العمومي للغاز.و  القنوات واحملروقات السائلة واملكثفة بواسطة
استخراج احلديد والفوسفات وتعزيز قدرات البحث  اجر الذي يضم مبادراتأما عن القطاع املنجمي واحمل

واالستكشاف لرفع احتياطات البالد من املواد املنجمية هبدف تلبية الطلب املتنامى على املواد واملنتجات 
منذ نشأة مشروع  79متثلت يف  املمولة يف إطار جهاز الوكالة، للمبادرات املقاوالتية عدد، فقد عرف أدىن املنجمية

النشاطات املرتبطة باستخراج وحتضري املعادن )استغالل جتسدت يف وقد . 7171الوكالة إىل غاية هناية سنة 
 والصلصال. اجلبس، الفحم احلجري، وحتضري امللح الستخراجمؤسسة الصناعة التقليدية ك  املناجم(
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 لجنس والمنطقة:المشاريع الممولة في إطار دعم الوكالة حسب اتوزيع عدد  -2-3
جنس الشباب املقاول وتوطن النشاطات اليت مت متويلها يف إطار دعم الوكالة الوطنية لدعم  بالرتكيز على

( توزيع حصيلة املشاريع 37ميثل اجلدول ) ،قطاعات نشاط خمتلفة على تشغيل الشباب خالل سنوات واملوزعة
 املمولة حسب اجلنس واملنطقة.

 

 الجنس والمنطقةحسب  الوكالة طرف من الممولة المشاريع حصيلة(: 31) الجدول

 قطاع
 النشاط

 المنطقةحسب  توزيع المشاريع الممولة حسب الجنس توزيع المشاريع الممولة

عدد المشاريع 
 الممولة

 إناث ذكور
واليات الشمال 

 الجزائري
واليات الوسط 

 الجزائري
واليات الجنوب 

 الجزائري
 137 10 781 27 284 83 328 17 874 103 202 121 اخلدمات

 127 8 943 19 151 67 706 1 515 93 221 95 النقل
 734 3 787 11 689 31 731 7 479 39 210 47 الصناعة

 085 6 093 17 398 23 442 2 134 44 576 46 الفالحة و الصيد البحري
 841 1 605 4 171 21 796 821 26 617 27 البناء و األشغال العمومية

 433 1 922 6 244 12 496 3 103 17 599 20 احلرف
 254 1 960 2 803 7 326 4 691 7 017 12 املهن احلرة

 213 396 135 1 110 634 1 744 1 الري
 21 41 119 9 172 181 الطاقة

 2 12 5 3 16 19 املناجم واحملاجر

 847 32 540 91 999 247 947 37 439 334 386 372 المجموع
 

 (19) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر
 

انطالقا من اجلدول أعاله، كان للمقاوالتية النسوية نصيبا من إمجايل املبادرات املمولة يف إطار جهاز الوكالة 
يف خمتلف القطاعات، يف حني تتوزع هذه  37/77/7171الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ نشأهتا إىل غاية 

انطالقا و على ثالث مناطق متثلت يف الشمال، الوسط واجلنوب اجلزائري.  بتوزيعهااحلصيلة على واليات الوطن 
 ( ميكن التفصيل أكثر يف هذه املعطيات من خالل النقاط اآلتية.37من اجلدول )

 الوكالة حسب الجنس:تطور المبادرات الممولة في إطار جهاز  -2-3-1
طار التقليدي املعروفة به، خاصة بعد ولوجها عامل صبحت عنصرا فعاال خارج اإلأاملرأة اجلزائرية بالرغم أن 

 مبادرهتاضآلة نسبة ( يؤكد 79الشكل ) إال أنمسايمتها يف عدد من اجملاالت املقاوالتية املتميزة، و  األعمال
 .تية باملقارنة مع الرجالاملقاوال
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 الجنس حسب المبادرات الممولة في إطار دعم الوكالة عدد توزيع(: 22) الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 (19) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر
 

 غاية إىل نشأهتا الوطنية لدعم تشغيل الشباب، منذ الوكالة املشاريع املمولة يف إطار جهاز حيث أن حصيلة
ألف مشروع، أي ما ميثل  339يؤكد ذكورية املبادرات املقاوالتية اليت توزعت على أزيد من  ،37/77/7171

 املشاريع جمموع من % 71 تتعدى مل النسوية املبادرات نسبة من إمجايل املشاريع املمولة، يف حني أن % 91نسبة 
 :(31)الشكل  واملوضحة يفحصيلة تطورت خالل سنوات نشاط الوكالة هي ألف مشروع،  31املمولة بأكثر من 

 

 (2017-1227خالل الفترة ) الممولة في إطار دعم الوكالة إناث المبادرات عدد تطور(: 30) الشكل

 
 (71) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر
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 ،تشغيل الشباب، أن املبادرات النسوية وعلى مدار سنوات نشاط الوكالة الوطنية لدعم (31)يؤكد الشكل 
من إمجايل املشاريع املمولة  % 71، تطورت بوترية ثابتة حيث مل تتجاوز نسبتها 7171إىل هناية سنة منذ نشأهتا 

يف إطار الوكالة يف كل سنة نشاط هلا، وهو ما يعرب عن حتفظ املرأة اجلزائرية للخوض يف التجربة املقاوالتية، عكس 
 املبادر اجلزائري الذي يتصدر عدد املشاريع املمولة لكل سنة نشاط للوكالة.

 الوكالة حسب القطاع والجنس:توزيع المبادرات الممولة في إطار جهاز  -2-3-2
( توزيع حصيلة املبادرات املمولة يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 37ميثل الشكل )

 حسب قطاعات النشاط وجنس املبادرة املقاوالتية:
 

 النشاط وقطاعات الجنس حسب الوكالة دعم إطار في الممولة المشاريع عدد توزيع(:31) الشكل

 (19) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر
 

 خمتلفة، وجلت امليادين االستثمارية اجلزائرية ةأاملر  فإن جنس الشباب املبادر وقطاع النشاط، على بالرتكيز
ىل نوعية خمتلفة من املشاريع إن النساء املقاوالت حتولن ، ذلك أىل وقت قريب حكرا على الرجالإحىت اليت كانت 

رقام اجيابية بالنظر اىل ما أوهي  االبتكارية، اتالصناع بعضو  مبيدان الفالحة وجمال النظافة، ال سيما تلك املتعلقة
 تفرضه سوق املقاوالتية يف اجلزائر من منافسة.

أغلبها  % 99 بنسبة اخلدمات النسوية مقارنة باملبادر الذكر تتوزع على قطاع كما يتضح أن املبادرات
(، % 77( والغذائية )% 29تتصدرها الصناعات النسيجية ) % 71الصناعة بنسبة  ة للجماعات،خدمات موجه

 % 9 بنسبة التقليدية بني احملاماة واهلندسة املعمارية والطب وغريها، احلرف % 77تليها املهن احلرة بنسبة 
 اجملهودات من رغمفبال. القطاعات لباقي % 71 وأقل من كاحلالقة واخلياطة، الطرز واحللويات إىل غري ذلك،
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 النسبة وحمدودة شجاعة غري تبقى مبادراهتا أن إال النسوية املقاوالتية وتشجيع لدعم الوكالة طرف من املبذولة
والصيد  النقل، الصناعة والزراعة أكرب نسبها ترتتب بني اخلدمات، اليت الذكورية املقاوالتية باملبادرات مقارنة

 .القطاعات تتوزع بني باقي % 71 وأقل من البحري،
 توزيع المبادرات الممولة في إطار جهاز الوكالة حسب المنطقة: -2-3-3

( من خالل يف توزيع 37تتموقع غالبية املبادرات اليت مت متويلها يف مشال اجلزائر وهو ما يوضحه الشكل )
 الشباب حسب املنطقة.حصيلة املشاريع املمولة يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

 

 المنطقة حسب الممولة المشاريع توزيع عدد(: 32) الشكل
  
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 (19) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر
 

املناطق الشمالية للبالد )وسط مشال، مشال شرق، مشال غرب( هي املناطق  أن (37) الشكل من يتضح
 تؤكده ما وهذااإلقليمية،  انظرا خلصوصياهت الوكالة دعم إطار يف املمولة املبادرات املقاوالتيةجملموع األكثر جاذبية 

 أين ،7171منذ نشأة الوكالة إىل هناية سنة  واملمولة حناء الوطنأاملنجزة يف كل  املشاريع حصيلة من % 91 نسبة
 الوسط اجلزائري مناطق لفائدة % 79 بني املبادرات باقي تتوزع حني يف مشروع. ألف 791 من أكثر تتمركز
 التوايل. على ممول مشروع ألف 37وألف  97 من أكثر يعادل ما أي اجلنوب واليات بني تتوزع % 9 ونسبة

كذلك وانطالقا من توزيع حصيلة املشاريع املمولة يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على 
ألف مبادرة ممولة، تليها بعض  39واليات الوطن، فإن اجلزائر العاصمة تتصدر أول القائمة بتبنيها أكثر من 

تيزي وزو، جباية، وهران،  من: كلألف مشروع ممول متثلت يف   71آالف و 71الواليات اليت حققت أرقام بني 
 (.33سطيف، قسنطينة، تلمسان وتيبازة، وهو ما يوضحه الشكل )
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 على واليات الوطنالوكالة المشاريع الممولة في إطار حصيلة  توزيع(: 33) الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (77من إعداد الطلبة باعتماد أرقام امللحق ) المصدر:
 

خالل سنوات نشاط الوكالة  املشاريع متويل وترية ويف تطور عدد املشاريع املمولة حسب املنطقة، يتضح أن
 واجلنوب منطقة الوسط يف نفسهاهي  ليست ،7171الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ نشأهتا إىل هناية سنة 

عن هذا الركب بدأت فيما بعد تظهر  ختلفا عرفتاملناطق اليت إال أن  بالشمال. مقارنة جدا بطيئة فهياجلزائري، 
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 ميلة قالمة
 جيجل سكيكدة الطارف

 الشلف
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، إضافة إىل تقدمي تدابري حتفيزية إلعادة لتشجيع املبادرات املقاوالتيةوهذا بفضل اجلهود املبذولة واملتواصلة  ،وتربز
 مناطق يف العدد املقاوالتية ضئيلة تبقى املبادرات على الرغم من ذلك،لكن و واالقتصادي. التوازن اإلقليمي 

 احمللي اجملتمع خدمة يف تساهم مصغرة مشاريع مع ضرورة تكثيف اجملهودات إلنشاء بأخرى مقارنة اجلنوب
 (.39، وهو ما يوضحه الشكل )االقتصادية بإمكانياهتا والنهوض

 

 (2017 -1227خالل الفترة ) المنطقة حسب الممولة المشاريع تطور عدد(: 34) الشكل

 
 (77) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

 

 توزيع المبادرات الممولة في إطار جهاز الوكالة حسب المنطقة وقطاع النشاط: -2-3-4
يف توزيع حصيلة املبادرات املمولة يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حسب توطن 
النشاط وقطاعه، ميكن القول أن أغلب املبادرات املقاوالتية واليت توطنت يف منطقة الشمال اجلزائري تتوزع 

لصاحل قطاع  % 39تفاوتة متثلت يف جمموعها املمول يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بنسب م
 لصاحل باقي القطاعات.  % 71، وأقل من % 73، الصناعة % 71اخلدمات، النقل 

، % 77، النقل % 31بالنسبة ملنطقة الوسط اجلزائري، هناك تقارب يف النسب حيث ميثل قطاع اخلدمات 
 بالنسبة لباقي الصناعات.  % 71وأقل من  % 73أيت بعدها الصناعة لت % 79الفالحة والصيد البحري 

 72، النقل % 37تتوزع حصيلة املشاريع املمولة يف منطقة اجلنوب اجلزائري على قطاع اخلدمات بنسبة 
تبقي منخفضة جدا يف واليت لباقي القطاعات،  % 71صناعة وأقل من  % 77فالحة وصيد حبري،  % 77، %

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

الشمال الجزاري 65 6043 11425 8350 5622 5886 4029 4851 7505 6020 5724 7233 13517 14892 27539 43325 27026 24903 14693 6801 2550

الوسط الجزائري 3 882 1798 1769 1259 1199 1067 1213 2089 1722 1543 2453 5274 5978 11345 17609 11127 10945 7311 3581 1373

الجنوب الجزائري 1 298 593 585 428 521 570 627 955 903 835 948 2057 1771 3948 4878 4886 5008 1672 880 483
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واملوزعة  7171/ 37/77منطقة اجلنوب مقارنة بإمجايل املشاريع املمولة يف إطار دعم الوكالة منذ نشأهتا إىل غاية 
 (.32حسب املنطقة وقطاع النشاط وفقا للشكل )

 

 المنطقة وقطاع النشاط حسب الممولة في إطار دعم الوكالة المشاريع توزيع عدد(: 35) الشكل

 
 (19) امللحق أرقام على باالعتماد الطالبة إعداد من: المصدر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

83284 67151 31689

23398

21171

12244
7803 1135 119

5

27781 19943 11787

17093

4605

6922 2960 396 41

12

10137 8127 3734
6085

1841 1433
1254 213 21 2

الخدمات النقل الصناعة الفالحة و الصيد
البحري

البناء و األشغال
العمومية

الحرف المهن الحرة الري الطاقة المناجم والمحاجر

واليات الشمال اجلزاري واليات الوسط اجلزائري واليات اجلنوب اجلزائري
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 لتشجيعالوطنية لدعم لتشغيل الشباب : جهود الوكالة الثالثالمبحث 
 تنمية مستدامةالمبادرات المقاوالتية نحو تحقيق 

 

الشباب  تشغيل لدعم الوطنية الوكالة نشأتأُ  واملرافق، الداعم الدولة ودور الذايت التشغيل ملبدأجتسيدا 
 تشجيع وكذا ،سابقا إليها التطرق مت اليت الوكالة أهداف تفعيل بغرضو  لرتافق املؤسسة املصغرة يف كل أطوارها.

 املبادر للشباب حتفيزية مالية تدابري اعتماد ، متللوكالة سنة نشاط 71وخالل  ،املبادرات املقاوالتية الشابة
 للشباب وختفيضات إعفاءات عدة على نصت اليت السنوية املالية قوانني التدابريتضمنت هذه حيث  .(املقاول)

 واليت ،للوكالة الشباب هبا تقدم اليت الدعم طلبات عدد على األثر له كان ما وهو ،الوكالة دعم من املستفيد
 سيتم ما هوو  (.7171 -7991الفرتة ) خالل الوكالة يف إطار جهاز املمولة املشاريع عدد تطور يف جليا تظهر

ترقية الفكر ، تدابري وإجراءات لتحفيز املبادرات املقاوالتية ومرافقتها خالل من املبحث هذا يف إليه التطرق
 .دعم وتوجيه املبادرات املقاوالتيةل اإلطار والشراكة مع الوكالة اتفاقياتو  املقاواليت يف الوسط اجلامعي وتطويره

 

 :ومرافقتها المبادرات المقاوالتية حفيزلت تدابير وإجراءات -3-1
تتكون الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من جمموعة أقسام متخصصة تسهر على تطوير الربامج وطرق 

قة املناسبة لتجسيد املراف توفري تركز اجلهود علىحيث  .مرافقة الشباب وتسهيل إنشاء املؤسسة املصغرة ودميومتها
املرافقة البعدية من أجل التدخل يف الوقت املناسب ملواجهة مشاكل و  ،يف مدة قصريةمشاريع الشباب املبادر 

املؤسسات املصغرة املنشأة يف إطار  مُتكنإضافة إىل املرافقة اليت  .الشباب يف امليدان بعد دخوهلم مرحلة االستغالل
أو بنك املشاريع  7177عروض عمل، كتفعيل تطبيق اخدمةا بداية شهر جانفي  احلصول على دعم الوكالة على

والذي حيتوي كافة  جهاز الدعم،صغرة املنشأة يف إطار باملؤسسات امل  املوقع االلكرتوين للوكالة اخلاصعرب
 ا.ولتمكني املواطن اجلزائري الوصول إليها واالستفادة من خدماهت ،املعلومات لتكون يمزة وصل بينها

 المبادر أصحاب فكرة مشروع: للشباب تحفيزية مالية تدابير -3-1-1
 ،اإلعانة املنصوص عليهامن  شروطاليستفيد صاحب املشروع الذي يستويف وهي التدابري اليت من خالهلا 

ختصص اإلعانة اليت مينحها الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب، حيث  على وفاء الدين. تهقصد حتسني قدر 
ال متنح إال مرة واحدة ، واليت لتمويل املشروع الذي ينجزه الشاب أو الشباب ذوو املشاريع، فرادى أو مجاعات

مقابل ذلك يلتزم  املساعدة التقنية للوكالة واستشارهتا ومرافقتها ومتابعتها. ، إضافة إىلوعند انطالق املشروع
على مبلغ  ،تقدم نقدا أو عينا، اليت ألموال اخلاصةلدىن يتوقف احلد األالشباب املبادر باملسايمة يف املشروع ل

تطور التدابري املالية املعتمدة لتحفيز الشباب املبادر  (39ميثل الشكل )و . االستثمار املراد إحداثه أو توسيعه
 .نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ( من7171 -7991الفرتة )لتجسيد أفكارهم املقاوالتية خالل 
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 (: اإلعانات المالية واالمتيازات الممنوحة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب36الشكل )
 

عدد 
المشاريع 
 الممولة

/ 
التدابير 
 المالية

 
الحد 
األدنى 
لألموال 
 الخاصة

 دج؛مليون  ألقل من % 2
 دج؛ م 7و 7بني  % 71
 م دج؛ 3و  7بني  % 72
 م دج. 9و 3بني  % 71

 م دج؛7ألقل من  % 2
 م دج. 71و 7بني  % 71

 م دج؛ 2 ألقل من % 2
 م دج. 71و 2بني % 71

 م دج؛ 2ألقل من  % 7
 م دج. 71و 2بني  % 7

 بعنوان التمويل الثالثي:
 م دج؛ 2ألقل من % 7
 م دج. 71و 2بني  % 7

 بعنوان التمويل الثنائي:
 م دج؛ 2ألقل من  % 17
 م دج. 71و 2بني  % 17

مبالغ 
القرض 
غير 

 المكافئ

 دج؛مليون  ألقل من % 72
 دج؛ م 7و 7بني  % 71
 م دج؛ 3و  7بني  % 72
 م دج. 9و 3بني  % 71

 م دج؛7ألقل من  % 72
 م دج. 71و 7بني  % 71

 م دج؛ 2 ألقل من % 72
 م دج. 71و 2بني % 71

 م دج؛ 2ألقل من  % 79
 م دج. 71و 2بني  % 77

 م دج؛ 2ألقل من  % 79
 م دج. 71و 2بني  % 77

معدالت 
تخفيض 
نسب 
فائدة 
 قروض

يف قطاع الفالحة  % 12
 ؛والري والصيد البحري

قطاعات باقي يف  % 21
 .النشاط

يف قطاع الفالحة  % 12
 ؛والري والصيد البحري

قطاعات  باقييف  % 21
 .النشاط

يف قطاع الفالحة  % 71
 ؛ولري والصيد البحري

قطاعات  باقييف  % 91
 .النشاط

يف قطاعات الفالحة  % 71
والصيد البحري والبناء واألشغال 
العمومية والري وكذا الصناعة 

 التحويلية؛
قطاعات  باقييف  % 91

 .النشاط

من املعدل املدين الذي  % 711
تطبقه البنوك واملؤسسات املالية 
بعنوان االستثمارات املنجزة يف كل 

 قطاعات النشاط.

االمتيازات 
الجبائية 
الممنوحة 

إطار في 
جهاز 
 الوكالة

إعفاء كامل وملدة ثالث 
 سنوات من:

الضريبة على الدخل  -
 اإلمجايل؛ 

الضريبة على أرباح  -
 الشركات؛ 

 الدفع اجلزايف للنشاطات.  -
حتدد مدة اإلعفاء بست 
سنوات ابتداء من تاريخ 
الشروع يف االستغالل إذا كانت 
هذه األنشطة متارس يف مناطق 

قائمتها عن جيب ترقيتها، حتدد 
 طريق التنظيم.

تعفى من الرسوم على رقم 
األعمال، مقتنيات مواد 
التجهيز واخلدمات اليت تدخل 
مباشرة يف إجناز االستثمار 
اخلاص باإلنشاء أو التوسيع، 
عدا السيارات السياحية إال إذا  
كانت تشكل األداة الرئيسية 
يف النشاط ومتدد هذه الفرتة 
بسنتني، عندما يتعهد 

عمال  2ستثمرون بتوظيف امل
 على األقل ملدة غري حمددة. 

حتدد الرسوم اجلمركية املتعلقة 
 2بالتجهيزات املستوردة بنسبة 

. ال ختضع السيارات %
السياحية هلذا اإلجراء، إال إذا 
كانت تشكل أداة رئيسية 

 للنشاط.

متدد فرتة اإلعفاء بسنتني، عند 
عمال على  3التعهد بتوظيف 

 ري حمددة. األقل ملدة غ
يرتتب على عدم احرتام 
التعهدات املتصلة بعدد 
مناصب العمل املنشأة، سحب 
االعتماد واملطالبة باحلقوق 

 والرسوم املستحقة التسديد.
 

إعفاء كامل وملدة ثالث سنوات 
 من: 

الرسم العقاري على  -
 امللكيات؛ 

رسم نقل امللكية إلنشاء  -
 نشاطات صناعية؛

 حقوق تسجيل العقود -
 املتضمنة تأسيس الشركات. 

ميكن أن متدد مدة اإلعفاء إىل 
عشر سنوات إذا تواجدت 
األنشطة يف منطقة تستفيد من 
إعانة االصندوق اخلاص لتطوير 

 مناطق اجلنوبا. 
اإلعفاء من الرسم على القيمة 
املضافة مقتنيات مواد التجهيز 
واخلدمات املصنعة واملؤداة حمليا 
اليت تدخل مباشرة يف إجناز 
االستثمار اخلاص باإلنشاء أو 

 التوسيع. 

إعفاء كامل من الضريبة اجلزافية 
الوحيدة ملدة ثالث سنوات، ابتداء 
من تاريخ استغالهلا، على أن متدد 

ة بسنتني، عندما يتعهد هذه املد
املستثمرون بتوظيف ثالثة 
مستخدمني على األقل، ملدة غري 

 حمددة.

 

املرسوم رئاسي رقم ، 729 - 72و 723 -73، 721 -71، 791 -13، 791 -99من إعداد الطالبة باالعتماد على نص املرسوم التنفيذي رقم المصدر: 
 .71-79 و 77 -77، 77 -13، والقانون رقم 19 -19و 17 -19، 37 -99األمر رقم ، 713 -77
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عرفت نقلة نوعية  7177السنوية، إال أن سنة  تطورت التدابري املالية يف شكل مراسيم تنفيذية وقوانني املالية
مع إزالة العراقيل  ،الوكالةزمة لتفعيل مهام الال يف االسرتاتيجية املتبعة من طرف الوكالة من خالل التسهيالت

االمتيازات اليت وفرهتا اخلارجية اليت تعرتض جناح املشاريع التنموية املنجزة من طرف الشباب املبادر. جتسد ذلك يف 
نسب فائدة قروض االستثمارات اخلاصة بإحداث أو توسيع األنشطة اليت يف  اتختفيضو  ،ذوي املشاريع للشباب

تدابري كان اهلدف منها حتفيز الشباب وتسهيل انشاء مؤسساهتم املصغرة كل هذه ال .متنحها البنوك واملؤسسات
 واضح،ودميومتها، واليت كان هلا األثر الواضح على عدد املشاريع املمولة يف إطار دعم الوكالة الذي ارتفع بشكل 

إال أن الوضع  .مهنية ءةكفاناهيك عن رفع التجميد على نشاطات عرفت إقباال كبريا خاصة تلك اليت ال تتطلب  
على تنويع االقتصاد ونوعية النشاطات  ،بعيدا عن الكم ،ركزت الوكالةأين  ،7172انطالقا من سنة مت تداركه 

 املمولة وفقا ملتطلبات كل منطقة.
 :المرافقةالتدابير المتعلقة بتأهيل المشاريع و  -3-1-2

لية عمل، ترافق املؤسسة املصغرة يف كل آاملرافقة كاعتمدت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فكرة 
أطوارها منذ أن تكون فكرة أولية. لتأخذ بذلك أشكاال خمتلفة تبدأ بإعطاء الثقة لكل الشباب املبادر الراغب يف 

استعدادهم والكشف عن نقاط القوة لديهم والقضاء مدى قدراهتم و  قييمخلق مشاريع خاصة هبم، من خالل ت
على نقاط الضعف وهو الشكل األول الذي ُعرفت به املرافقة. لتستمر مع املشروع وتتوسع مع النشاط وتتعدى 
بذلك جمرد االستشارة أو مساعدة، إىل املشاركة يف التشخيص والدراسة واالنطالق واختيار اخلربات املالئمة، 

اقبة العملية للمؤسسة وتقدير مدى جناعتها يف السوق الذي تتوجه إليه بعد اعتماد متابعة مستمرة، وصوال إىل املر 
 ينتج عنها حتديد مسببات الفشل واحللول املقابلة هلا يف شكل قوائم مرجعية يف إطار املرافقة البعدية. 

افقة املؤسسات املصغرة، حيث اضطلعت الوكالة مبهمة رئيسية متثلت يف تشجيع املبادرات املقاوالتية ومر 
ركزت على جممل التدابري املتعلقة بتنظيم عمل الوكالة وطريقة معاجلتها للمشاريع، واليت تدخل ضمن املهام 
املتجددة، على جانبني اثنني. تضمن اجلانب األول تأهيل املشروع من خالل اعتماد دراسات حول قطاعات 

الختيار الصحيح للمشروع الذي يؤكده أو ينفيه التقييم املوضوعي الذي النشاط وإجناز بطاقات للمشاريع، بغية ا
وهو  ،حتقيق مرافقة شعارها النوعية واملردوديةتقوم به اللجنة احمللية لدراسة متويل املشاريع. بينما راعى اجلانب الثاين 

عتماد ، ما استلزم استمرةلضمان املتابعة الكاملة واملأسلوب العمل الذي تعكف الوكالة على جتسيده ميدانيا 
مع منط التسيري الرامي إىل مبا يتماشى برامج تكوينية مكثفة تستهدف إطارات الوكالة قبل الشباب املستفيد، 

 التأهيل الفعلي للمشروع ولصاحب املشروع. 
على تبين فكرة اوثيقة  7172عمدت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ سنة من جهة أخرى، 

ا، وهذا هبدف تسهيل عملية تقدمي الطلبات ANSEJواحدة للتسجيل وثالث أشهر للمباشرة يف مشاريع 
للحصول على دعم الوكالة. إضافة إىل إمكانية متابعة مراحل املشروع من خالل موقع الوكالة االلكرتوين دون تنقل 

زمة إلجناز املشروع والدخول يف مرحلة االستغالل، كذلك صاحب املشروع إىل ملحقاهتا، وتقليص املدة الال
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تقليص عدد الوثائق املطلوبة على الشباب املبادر إىل غاية متويل مشروعه. وهو أيضا ما تضمنته االتفاقيات اليت مت 
 ،لة املاليةتوقيعها بني الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وكافة بنوك التمويل اليت أكدت على ضرورة توفري السيو 

دراسة طلبات التمويل من طرف البنوك ال جيب أن تتجاوز الشهرين كحد أقصى حلصول الشاب على املوافقة  وأن
إعادة بعث الديناميكية اليت  من أجلعدة تدابري الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  اختذتوقد البنكية. 

 :(31) الشكل حها يفيتوض، ميكن مدة قصرية مشروعاهتم يفجتسيد تستجيب لتطلعات الشباب املبادر و 
 

 الوكالةدعم (: تقليص حجم الوثائق المطلوبة لتجسيد المشاريع في إطار 37الشكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 مصلحة املرافقة، فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لوالية قاملة. المصدر:
 

وهي مبادرة جاءت لالستفادة من اخلربات اليت يتحصل عليها الشاب مرافقة الشباب المبادر المغترب: 
أفكار وتكنولوجيات جديدة يف كافة القطاعات وجتسيدها على أرض الوطن، ذلك بالتكفل ومرافقة املغرتب ونقل 

الذي حيتوي كافة املعلومات ، و التسجيل عرب املوقع االلكرتوين للوكالةيتيح  ؛ وبالتايلالشباب املقيم خارج الوطن
واالمتيازات املمنوحة، الفرصة لكل شاب املتعلقة مبسار إنشاء مؤسسة مصغرة يف إطار دعم اجلهاز كذا الشروط 

أن يقدم طلبه لتجسيد أفكاره دون التنقل إىل فروع  ،جزائري صاحب فكرة مشروع، مقيم داخل أو خارج الوطن
وهي اخلطوة نفسها اليت من خالهلا ميكن للشباب املبادر املغرتب متابعة مشروعه عن بعد عن طريق  .الوكالة احمللية

 ملف التسجيل:
 ؛شهادة ميالد

 ؛بطاقة التعريف الوطنية
 ؛وثيقة تثبت املؤهالت املهنية

 ؛بطاقة إقامة
 ؛صورة مشسية

بطاقة التسجيل يف الوكالة 
 ؛الوطنية للتشغيل

الفواتري الشكلية للتجهيزات 
 ؛والتأمني
 .التهيئةكشف 

 :ملف الحصول على الموفقة البنكية
 ؛نسخ 9/... سجل جتاري
 ؛نسخ 9رقم ضرييب 

 ؛نسخ 9عقد كراء حمل 
 ؛نسخ 9الفواتري الشكلية للتجهيزات والتأمني 

 ؛نسخ 3شهادة ميالد 
 ؛نسخ 3شهادة إقامة 

 ؛نسخ 3شهادة عدم اخلضوع للضريبة 
 ؛نسخ 3شهادة عدم العمل 

 ؛نسخ 3 / العلميةاملهنية وثيقة تثبت املؤهالت
 ؛CASNOSشهادة االخنراط 

 ؛نسخ 3بطاقة التعريف الوطنية 
 ؛نسخ 3شهادة فردية للحالة املدنية أو العائلية 

 ؛صور مشسية 3
 .شهادة التأهيل أصلية ونسختني

 ملف التسجيل:
االستمارة بعد التسجيل يف املوقع 

 االلكرتوين للوكالة؛
 بطاقة التعريف الوطنية؛

 صورة مشسية.

 :ملف الحصول على الموفقة البنكية
 بطاقة إقامة؛

 ؛/ العلميةوثيقة تثبت املؤهالت املهنية
 بطاقة التسجيل يف الوكالة الوطنية للتشغيل؛

التعهد بالتوظيف بالنسبة للشباب الذين 
 سنة؛ 91و 32ترتاوح أعمارهم بني 

 الفواتري الشكلية للتجهيزات والتأمني األصلية؛
 هتيئة حمل؛كشف 

 اتفاقية بني الشاب املبادر واملمول.

2015 
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له االتصال الدائم مع املرافق املكلف على مستوى الفرع احمللي املعين مبقر  يتيحالذي  للوكالة، املوقع االلكرتوين
املشروع، على أن يكون حضوره ضروري لتقدمي مشروعه أمام اجلنة احمللية النتقاء واعتماد ومتويل املشاريع يف 

ة بإجراءات حصوله على املوفقة البنكية تتكفل الوكال من طرف اللجنة، قبول امللفعد ب .مواعيد مناسب لوضعيته
يف حالة التمويل الثالثي وإنشاء الشكل القانوين للمؤسسة املصغرة، حلني حتديد موعد آخر لضرورة حضور املعين 

 لتوقيع الوثائق الالزمة لتمويل مشروعه. 
 المرافقة البعدية للمشاريع الممولة في إطار دعم الوكالة: -3-1-3

يقتصر على املرافقة يف إنشاء املؤسسة املصغرة، أصبحت الوكالة تتكفل بالشباب املبادر  بعد أن كان دورها
وعليه تكون  الوطنية لدعم تشغيل الشباب. الوكالة حىت بعد االنطالق الفعلي يف النشاط املمول يف إطار جهاز

االستثمارات اليت تستفيد من االمتيازات حمل متابعة خالل فرتة االستفادة منها، طبقا لإلجراءات اليت وضعتها 
 2يف  7172الوكالة عن كل سنة ضريبية إىل غاية انتهاء فرتة اإلعفاء املمنوحة، واليت مت حتديدها انطالقا من سنة 

األوىل  الزيارةيتم برجمت . املتابعة والتحصيل على مستوى كل فرع حمليزيارات مبدئية يقوم هبا إطارات مصلحة 
أشهر وسنة من تاريخ  9أشهر،  3عند حصول الشاب على العتاد والتجهيزات، لتتواىل الزيارات بعد شهر، 

حالة دخول املشروع مرحلة االستغالل، وهي زيارات يتم من خالهلا التأكيد على وجود املؤسسة املصغرة وأهنا يف 
 نشاط من عدمه.

هي إجراءات هتدف إىل مرافقة بعدية للمؤسسة املصغرة املمولة ومتابعتها، مع ضرورة االتصال بالفروع 
هنا تأيت . لتشخيص املشكل يف بدايته ليكون من السهل إجياد حلول ،احمللية للوكالة يف حالة مواجهة صعوبات

باملشكل أو بإعادة اجلدولة على مستوى البنوك. يف حالة فشل  مرافقة خاصة، إما بالتواصل مع اإلدارات املعنية
صندوق الكفالة املشرتكة لضمان املؤسسة املمولة وإعالن حالة إفالسها، هنا ووفقا لإلجراءات القانونية، يتكفل 

 بتعويض البنك.  أخطار القروض املمنوح إياه الشباب ذوي املشاريع
إضايف مهم من شأنه أن يساهم يف استمرارية املؤسسة املصغرة وهو امتياز تنظيم الصفقات العمومية: 

املؤسسات الصفقات العمومية،  بند من قانوناملسايمة باملشاركة والتنفيذ يف الصفقات العمومية. مُيكن هذا ال
ا يف املصغرة املمولة يف إطار أجهزة الدعم من تلبية حاجات املصاحل املتعاقدة اليت ختصص هذه اخلدمات هلا حصري

على األكثر من الطلب العام، حسب احلالة، حمل دفرت الشروط منفصل أو حصة من دفرت شروط  % 71حدود 
ال ميكن بأي حال من األحوال، أن تتجاوز املبالغ السنوية القصوى مع احتساب كل الرسوم املمنوحة و حمصص. 

 1لكل مؤسسة مصغرة يف هذا اإلطار، املبالغ اآلتية: 
 خلدمات األشغال )هندسة مدنية وطرقات(؛جزائري  مليون دينار 77 -
 خلدمات األشغال )أشغال البناء التقنية وأشغال البناء الثانوية(؛جزائري ماليني دينار  1 -

                                                           
اجلريدة ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، 739 -71، يعدل ويتمم املرسوم الرئاسي رقم 7177جانفي  77املؤرخ يف  73 -77مرسوم رئاسي رقم  - 1

 .73 ، ص7177جانفي ألمانة العامة للحكومة، اجلزائر، ، ا19الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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 مليون دينار جزائري خلدمات الدراسات؛ 7 -
 ماليني دينار جزائري للخدمات؛ 9 -
 ماليني دينار جزائري خلدمات اللوازم. 1 -

، يتعني على الوطنية لدعم تشغيل الشباب املصغرة املمولة يف إطار جهاز الوكالة هنا بالنسبة للمؤسسات
تكلف الوكالة و  ،املصاحل املتعاقدة إبالغ الوكالة بكل املعلومات اليت ختص منح اخلدمات املذكورة أعاله وتنفيذها

صلحة املتعاقدة أن ال تشرتط على جيب على املو إبالغ املصاحل املتعاقدة بكل املعلومات الضرورية للتطبيق األمثل. ب
املؤسسات املصغرة، املنشأة حديثا، أن تربر وضعيتها املالية، كما ال تشرتط املؤهالت املهنية املماثلة للصفقة املعنية 

  1بل تأخذ بعني االعتبار املؤهالت املهنية املثبتة بالشهادات.
احلالة، املصاحل املختصة إقليميا للوكالة  جيب على املصلحة املتعاقدة أن تبلغ كل ثالثة أشهر وحسب
آالف  7أكثر من  من استفادت وهنا 2الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بالصفقات املمنوحة للمؤسسات املصغرة،

 77مناقصة بنسبة  7717 من الصفقات العمومية، واليت انتقلت من مصغرة املمولة يف إطار دعم الوكالة مؤسسة
 79، حلوايل % 9بنسبة  7172مناقصة سنة  7223و % 72بنسبة  7179ة سنة مناقص 7999، 7173سنة  %

 3مليار دينار جزائري.
 نشاطات دورية وتحسيسية لتشجيع المبادرات المقاوالتية: -3-1-4

 وتوعيتهم الشباب من التقرب يف الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة نشاطات خمتلف من اهلدف يتجسد
 الوطنية التظاهرات خمتلف يف املشاركة خالل من الوكالة، جهاز إطار يف مصغرة مؤسسات خللق وحتسيسهم

نشاطات  تبرجم كذلك بالوكالة، صلة هلا هيئات طرف من منظمة مفتوحة وأبواب ومعارض صالونات من واحمللية
مستوياهتا،  دورية على مستوى نقاط عدة، واليت من خالهلا تعمل على تشجيع املبادرات املقاوالتية على كافة

 ميكن متثيلها يف النقاط اآلتية ذكرها:
 لفائدة والتوعية التحسيس عملية إطار يف: االرشاد خلية إطار في اإلعالمية التكوين والحمالت -أ
 مشروع على تساعدهم الختصاصات األفضل واالختيار املهين التكوين شهادة على احلصول يف الراغبني الشباب

 املنظمة التحسيسية اإلعالمية األيام يف املشاركة على الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة حترص ناجح، مهين
 إجنازات فيه تعرض صغرية معارض نصب خالل من تتم املشاركةحيث . املهين التكوين مستشاري مع بالتنسيق
 والوكالة الدعم أجهزة مجيع مبشاركة مفتوحة أبواب أو االختصاصات، خمتلف يف ذاته املهين التكوين مركز مرتبصي
 .اجلهاز مستوى على املتوفرة االمتيازات وشرح بالتعريف الوكالة ممثلي يتدخل حيث للتشغيل، الوالئية

                                                           
 .79 -73 ص، مرجع سبق ذكره، 73 -77مرسوم رئاسي رقم  - 1
اجلريدة الرمسية للجمهورية ، يحدد كيفيات تطبيق المنح التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة، 7179أفريل سنة  79قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف  - 2

 .7 ، ص7179ماي ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 31اجلزائرية، العدد 
 قسم تنمية الربامج، املديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، اجلزائر العاصمة. - 3
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 على التوجيه مبكاتب إعالم نقطة صصتخُ  ،املهين التكوين ملؤسسات الوكالة زيارات وخالل كذلك
 الدعم على احلصول بكيفية املتعلقة الشباب أسئلة على واإلجابة باجلهاز التعريف يتم أين التكوين، مراكز مستوى

 توجيه يف اإلعالمية احلملة هذه خالل من املقصود اهلدف يتمثل .الوكالة قبل من نتهجةـُــامل اجلديدة اآلليات وشرح
 فرتة خالل يستمر اخللية هذه مهمة فإن هذا إىل إضافة مصغرة، مؤسسات إنشاء من متكنهم جماالت حنو الشباب

 عامل ولوج ناعهمواق تأطريهم لضمان ولكن الشهادة على حلصوهلم فقط ليس التكوين مبراكز الشباب تربص
 .الشباب تشغيل دعم جهاز بوابة من املقاوالتية

أما على مستوى الفروع احمللية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اليت أصبحت تشرتط التكوين وال 
 يف مصغرة مؤسسة إنشاء يف الراغبني للشباب تكوينية دورات تنظيم تعمل إطارات املرافقة علىتكتفي باخلربة، 

 املهين التكوين مصاحل أن كما املشاريع هذه لتسيري الالزمة املهنية للكفاءات يفتقرون والذين الوكالة، جهاز إطار
 مجيع مستوى على وتقسيمهم ختصصاهتم على مستوى الفروع احمللية حسب الشباب املسجلني بتكوين تتكفل
( تطور عدد الشباب املكون يف إطار وضع 37. يوضح اجلدول )الوالية تراب على املوجودة املهين التكوين مراكز

 .فالحيةالتخصصات الالتكوين التأهيلي يف التنفيذ كذا  املهين حيز التكوين اتفاقية التعاون مع مديـرية
 

 التكوينية في إطار اتفاقية التعاون المبادر المشارك في الدورات(: عدد الشباب 32الجدول )
 /          السنة

 2018 2017 2016 2015 مركز التكوين

 979 773 319 9127 مديرية التعليم والتكوين املهين

 77 93 13 919 مديرية املصاحل الفالحية

 73 713 77 211 الغرفة الوالئية للفالحة
 الربامج، املديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، اجلزائر العاصمة.قسم تنمية المصدر: 

 

لتنسيق والتقارب ما لاالتفاقية  جاءت ،تنمية التكوين التأهيلي يف ختصصات فالحية وتوسيعهاكذلك يف 
مية التكوين التأهيلي بني فرع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومديرية املصاحل الفالحية للوالية عن طريق تن

هذه االتفاقية فتح تكوين  تعينوهبذا هبياكل التكوين لفائدة الشباب حاملي املشاريع املدعمني من طرف الوكالة. 
يتعني على مديرية املصاحل الفالحية للوالية توفري الورشات  حيث حيةحسب األولوية يف ختصصات فال

 املتاحة وضمان شهادة الرتبص.لمكونني حسب اإلمكانيات لالبيداغوجية، 
كما تلتزم مديرية املصاحل الفالحية للوالية باستقبال حاملي املشاريع الراغبني يف إنشاء مؤسساهتم املصغرة 

خاصة يف جمال التخصصات اليت باب، إلجراء الرتبصات التطبيقية يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الش
 تربية احليوانات إىل غري ذلك.و زراعة األشجار  ،ية النحلهلا عالقة هبذا القطاع كرتب
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 الوطنية الوكالة حترص سنة، كل من نوفمرب 73 إىل 71 ما بني :للمقاوالتية العالمي األسبوع إحياء -ب
 الروح وترسيخ ترقية يف الفعال لدورها وهذا ،العاملية التظاهرة هذه إجناح يف املسايمة على الشباب تشغيل لدعم

 الوكالة تعتمد التظاهرة، هذه لتنشيطو . ومرافقتهم مشاريعهم إنشاء على ملساعدهتم الشباب أوساط يف املقاوالتية
 مراكز خمتلف من املرتبصني الشباب لفائدة واملقاوالتية االستثمار فرص بعنوان حماضرات على يشتمل برنامج

 املبادر، للشباب توفرها اليت والتحفيزات للمزايا شروحات تقدمي فيها يتم فرع، كل لوالية املهين التكوين
 كفرصة مفتوحة أبواب كذا .والوطين احمللي واالقتصاد بالتنمية للنهوض األعمال عامل إىل الولوج على وتشجيعهم

 واإلجابات املطويات توزيع طريق عن الوكالة جهاز ختص وكبرية صغرية كل على قرب عن للتعرف للشباب
 الدعم جهاز طريق عن إنشاؤها مت واليت املصغرة للمؤسسات صالون إقامة إىل إضافة .راهتمالستفسا املباشرة
 .الدعم من استفادت ناشطة مصغرة مؤسسات مبجموعة الوكالة فيه تشارك اجلامعات، مستوى على وذلك

 قطاع) الواليات قطاعات على مستوى خمتلف قبل من منظمة تظاهرة وهي: المقاوالتية القافلة -جـ
 الوكالة فروع مشاركة تتجسدحيث . املختلفة الدعم وأجهزة( املهنية الغرفة لتشغيل، الوالئية الوكالة املهين، التكوين
 منها االستفادة املقاول للشباب ميكن اليت باالمتيازات لتعريفل ركن بتخصيص الشباب تشغيل لدعم الوطنية
 اجلهاز، إطار يف مصغرة مؤسسات إنشاء يف الراغبني وتسجيلالشباب،  انشغاالت مبختلف إىل التكفل إضافة

 قبل من الشباب لفائدة مداخالت إلقاء إىل إضافة الوكالة جهاز إطار يف منشأة مصغرة ملؤسسات جناح كذا
 املشروع فكرة أيمية على التأكيد يتم .الدعم أجهزة مستوى على باإلعالم واملكلفني القطاعات خمتلف عن املمثلني

 توزيع إىل باإلضافة املشروع، لصاحب الدائمة واملرافقة املصغرة املؤسسة جناح خطوات رسم وكيفية املقاواليت
 . البطالة قوقعة من واخلروج التكوين بضرورة وحتسيسهم املطويات
 الوطين الصندوق مبشاركة الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تعمل :للتشغيل الوطني الصالون -دـ

 أبواب تفتحو . للوالية التشغيل مديرية إشراف حتت الصالون بتنظيم للتشغيل الوالئية والوكالة البطالة عن منيأللت
 مجيع على اإلجابة تتم للوكالة املخصص الركن خالل ومن مصغرة مؤسسات استحداث للراغبني يف املعرض

 . اخلربات واكتساب فكرة ألخذ هبم واالحتكاك األنشطة خمتلف يف العارضة املؤسسات على واملرور االنشغاالت
 التظاهرة فعاليات الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تنظم: Expo- Venteبيع  معارض -ه

 اجلهاز، إطار يف منشأة مصغرة مؤسسات مبشاركة والصناعة، التجارة غرفة مع بالتنسيق "بيع معرض" االقتصادية
 القطاعني من فكل التجارة، وغرفة الوكالة تنظيم من نوعها من األوىل املبادرة هذه تعتربل .اقتصاديني ومتعاملني

 من األساسي اهلدف كان حيث الغذائية املواد خاصة استهالكا األكثر أيمها خمتلفة منتجات توفري على يعمل
 الشباب تشغيل لدعم الوكالة جهاز إطار يف املستثمر للشباب الفرصة إنتاج وكذلك املستهلك حق دعم ،املعرض

  احمللي. اإلنتاج تسويق وكذلك هبا والتعريف منتجاهتم بيع يف
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 استحداث يف الراغب الشباب تساؤالت مجيع على اإلجابة يتم أين للوكالة املخصص الركن إىل إضافة
. اخلربات واكتساب فكرة ألخذ هبم واالحتكاك العارضة املؤسسات على املرور عليهم واقرتاح مصغرة مؤسسات

 .التكلفة ختفيض يف يساهم مبا واملستهلك واملستورد صنعــُـامل بني وصل حلقة ليكون املعرض هذا فكرة جاءت
 

  :وتطويره الجامعي الوسط في المقاوالتي الفكر ترقية -3-2
 العلم تكريس أجل من واالجتماعي االقتصادي واحمليط اجلامعة بني والتنسيق التواصل تعزيز انطالقا من

 االقتصادية التنمية حتقيق يف املصغرة للمؤسسة املتزايدة املسايمة وكذا الوطين، االقتصاد متطلبات خلدمة واملعرفة
 وتطوير ترقية أجل من بالتنسيق مع اجلامعة الشباب تشغيل لدعم الوطنية عملت الوكالة للبالد، واالجتماعية

إال أن حصيلة أرقام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ  .اجلامعي الوسط يف املقاوالتية املبادرة وتشجيع
، أكدت أن مبادرات حاملي الشهادات اجلامعية وتوجههم حنو إنشاء مؤسسات 7171نشأهتا إىل هناية سنة 

، وهو هانشاط لة يف إطار دعم الوكالة خالل سنواتاملمو  املشاريعمصغرة خاصة هبم منخفضة جدا مقارنة بعدد 
 :(37)الشكل ما يؤكده 

 

المؤهالت العلمية والكفاءة بين الوكالة  المشاريع الممولة في إطار جهاز(: توزيع حصيلة 38الشكل )
 المهنية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (71من إعداد الطالبة باعتماد أرقم امللحق ) المصدر:
 

من جمموع املبادرات  % 9، ميثل الشباب املبادر أصحاب الشهادات اجلامعية (37)انطالقا من الشكل 
ألف  33املمولة يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وهي نسبة منخفضة جدا جتسدت يف أكثر من 

، وبعد أن كان احلالية الوكالةتوجهات إال أن  .حرة من أطباء ومهندسني وحماميني مؤسسة مصغرة أغلبها مهن
 امعي حبثا منهاـة يف الوسط اجلـة خاصـة الروح املقاوالتيـلى ترقيـع زتـ، تركادرـاب املبـة الشبـعلى مرافق وراـا حمصـدوره

65%

26%

9%

كفاءات أخرى

كفاءات مهنية

خريجي الجامعات
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 عن مبادرات ذات أفكار جديدة ومبدعة.
 دور المقاوالتية: -3-2-1

 من واجلامعة الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة فروع بني يف شكل شراكة ،7171 مارس اتفاقية جاءت
 مستوى على املقاوالتية دور من خالل تعميم اجلامعي، الوسط يف املقاوالتية املبادرة وتشجيع وتطوير ترقية أجل
 .1دار مقاوالتية منتشرة على ربوع الوطن 19اجلامعية ليصل عددها إىل  املؤسسات كافة

 الثقافة وزرع نشر إىل هتدف نشاطات برنامج اعتماد علىاملقاوالتية على مستوى كل جامعة  دورتعمل 
 خمابر طرف من املنجزة األعمال نتائج وكذا التخرج مذكرات على ترتكز لألفكار بنك املقاوالتية، كذلك إنشاء

 جمال يف التجارب وإثراء اخلربات تثمنياستثماري، و  مشروع فكرة تكون أن ميكن واليت اجلامعية، البحث
 كل يف مشاريع واملسايمة أفكار حاملي الطلبة مبرافقة الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تلتزمهذا و . املقاوالتية

 الندوات يف الوكالة باشراك اجلامعة تلتزم حني يف، وتطويره الطلبة لدى املقاواليت الفكر ترقية اىل يهدف نشاط
  اآليت:ميكن متثيل بعض النشاطات الدورية لدور املقاوالتية يفو باملقاوالتية.  صلة هلا واليت تنظمها اليت واملؤمترات
 خرجيي خاصة الشهادات بأصحاب الوكالة توليه الذي الواضح لالهتمام نظرا :الصيفية الجامعة -أ

 الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تنظم اجلامعي، الوسط يف املقاواليت بالفكر النهوض أجل من اجلامعات
 الكليات أقسام خمتلف إعالم يتم اجلامعات، رئاسة مع وبالتنسيق .صيفية جامعة إطار يف التكوينية الدورات
 التقرب أجل من الشغل سوق ودخول التخرج على املقبلني الطلبة وتسجيل مشاركة بضرورة التخصصات مبختلف

 املقاوالتية. عامل دخول على وتشجيعهم منهم
 ،معها تتعامل اليت اهليئات ومجيع الوكالة ملمثلي مداخالت على شتملي التكوينية للدورة برناجما حتديد يتم

 يتطرقحيث . الوكالة جهاز إطار يف املمنوحة واالمتيازات املقدم دعم حول للطالب وشاملة واضحة صورة ليقدموا
 االمتيازات من االستفادة وشروط الشباب تشغيل لدعم الوطنية بالوكالة للتعريف شامل طرح إىل الوكالة فرع ممثل
 يتم البنوك ملمثلي خمتلفة مداخالت إىل إضافة. الطلبة واستفسارات تساؤالت عن واإلجابة اجلهاز، يقدمها اليت
 املصاحل مستوى على امللفات سريورة كذا البنوك، احمللية أو اللجان مستوى على املشروع دراسة كيفية شرح فيها

 كثريا حتفز واليت ختصصه جمال يف البنك يقدمها اليت واالمتيازات النزاعات، وفض القروض حتصيل وطرق البنكية
 .مستقبلية مشاريع إلنشاء الطامح الشباب من

 للسجل الوطين املركز الضرائب، مديرية) الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة جهاز شركاء ممثلي إىل إضافة
 لغري االجتماعي للضمان الوطين الصندوق األجراء، غري للعمال االجتماعية لتأمينات الوطــين الصندوق التجاري،

 والضمان الضرائب خيص فيما عملها وسريورة مؤسسة إنشاء مسار توضيح هلا ميكن وتقدميهم مداخالت( األجراء
 الوكالة جهاز من للمستفيدين خاصة حصة تقدمي إىل إضافة .االستغالل أو االنشاء يف مرحلة سواء االجتماعي

 .الدورة هذه يف املشــاركني املتخرجني الطلبة على الناجحـة جتارهبم لعرض جامعيـة شهادات أصحاب
                                                           

 اب، اجلزائر العاصمة.قسم تطوير الربامج، املديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشب - 1
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 دار ومبقر اجلامعات مستوى على الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تنظم أين: المقاوالتية األيام -ب
 مشاركة على احلرص مع املطويات، وتوزيع الوكالة جبهاز للتعريف زاوية بتخصيص وهذا مفتوحة أبواب املقاوالتية،
 مستوى على بالتكوين واملكلف والتيةااملق دار منشط يعملحيث . اجملاالت خمتلف يف ناشطة مصغرة مؤسسات

 الكافية الشروحات هلم تقدم التخصصات، خمتلف من الطلبة لفائدة حتسيسي إعالمي يوم بتقدمي الوكالة فرع
 من عينة ومداخلة املقاوالتية دار مدير تدخل مع الدولة، طرف من املقدمة واالمتيازات بالوكالة والتعريف

 االنتقال جتربة للطلبة شرح يتم حيث جامعية، شهادة على متحصلني الوكالة، جهاز إطار يف الناجحني املستثمرين
 املنطقة. لسكان شغل مناصب توفري يف واملسايمة املقاوالتية عامل إىل البطالة من

 البنوك ومدراء إطارات بتدخل ودعمها خمتلفة عناوين حتت دراسية بأيام التظاهرة هذه دعم يتم كما
 ما ملشروع لفكرة احلامل الشباب لتشجيع املشاريع، ومتويل دراسة عملية لشرح املشاريع هذه ملثل ممولني بصفتهم

 . الطلبة مع للنقاش جمال فتح بعدها الواقع، على فكرته جتسيد على
 تشجيع ودعم المبادرات المقاوالتية المبتكرة:  -3-2-2

باب املقاول من أجل ابتكار الوطنية لدعم تشغيل الشباب على تعزيز روح املبادرة لدى الش تعمل الوكالة
 البحث قطاع بني التعاون عالقات ، سلع وخدمات جديدة، مقابل مداخيل للمبادرين اجلدد، ودعمأنشطة
وهو اإلطار الذي جاءت فيه اتفاقية التعاون مع   .االبتكار ثقافة خلق وكذا والصناعي االقتصادي والقطاع العلمي

، ومركز تنمية 7179ديسمرب   ANVREDETكل من الوكالة الوطنية لتقييم نتائج البحوث والتطوير التكنولوجي
 واليت من خالهلا يتم: CDTAالتكنولوجيات املتطورة 

عمل، التوجهات تنظيم اجتماعات وموائد مستدير موضوعية حول متويل املشاريع، وضع خطط  -
املقاوالتية، امللكية الفكرية، لصاحل الشباب أصحاب املشاريع املقاوالتية املبدعة واملختار للمشاركة يف 

 برنامج الوكالة لتشجيع االبتكار من خالل املشاريع املنجزة؛
 ثمرين؛واملست املبتكرين بني ولقاءات ورشات تنظيم الشباب أصحاب املشاريع، لفائدة تكوينية دورات -
 االخرتاع؛ براءة وخصوصا الفكرية امللكية حول واإلرشادات املساعدات تقدمي -
مشاركة طريف االتفاقية يف دراسة املشاريع احملتمل أن تكون موضوع تقييم اقتصادي من خالل إنشاء  -

 املؤسسة؛
 إنشاء بنك مشاريع تكنولوجية، ميكنها تقدمي دفعة للنشاط االقتصادي؛ -
لشباب حاملي الشهادات اجلامعية والباحثني الذين يستوفون شروط التأهيل لالستفادة من جهاز مرافقة ا -

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لتجسيد مشاريعهم االستثمارية املبتكرة؛
يني إعداد و/ أو تنشيط اهلياكل املخصصة لتعزيز روح املبادرة املقاوالتية )احلاضنات، نوادي الطلبة اجلامع -

 املقاولني إىل غري ذلك(؛
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إقامة شبكة هياكل المركزية للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على املستوى اإلقليمي واحمللي مع  -
 التكنولوجي. والتطوير البحوث نتائج لتقييم املمثلني اإلقليميني للوكالة الوطنية

التكنولوجي ومركز تنمية التكنولوجيات  والتطوير البحوث نتائج لتقييم الوطنية لتزم كل من الوكالةيوعليه 
املتطورة بوضع خربهتما يف جمال براءات االخرتاع ومحاية امللكية الفكرية يف خدمة الشباب أصحاب املشاريع 

 يف إطار دعم اجلهاز، وإشراك إطارات الوكالة يف نشاطاهتا. املرافقةمسابقاهتا أو  من خاللاملبتكر، 
إنشاء المؤسسات المصغرة ذات إمكانية نمو عالية، خاصة في تكنولوجيا تشجيع ودعم  -3-2-3

بتتبع تطور حصيلة نشاط الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب منذ نشأهتا إىل : TICالمعلومات واالتصاالت 
يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إطار دعم ، مل تتعدى نسبة مبادرات املمولة 7171هناية سنة 

 :(39)من إمجايل املشاريع املمولة وهو ما يؤكده الشكل  % 7الوكالة 
 

 في إطار دعم الوكالة في ميدان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت(: تطور المبادرات الممولة 32الشكل )
 (2017 -1227خالل الفترة )

 
 (71من إعداد الطالبة باعتماد أرقم امللحق ) المصدر:

 

 7يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما مثل  آالف مؤسسة مصغرة 7، مت متويل 7171هناية سنة 
من إمجايل املؤسسات اليت مت تدعيمها يف إطار جهاز الوكالة، وهي نسبة ثابتة خالل السنوات األخرية،  %

 لرتقية الوطنية ولتشجيع هذا النوع من املبادرات جاءت االتفاقية بني الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة
 مبا يأيت:حيث تلتزم األخرية   ANPTوتطويرها التكنولوجية احلظائر
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دراسة ومعاجلة ملفات املشاريع اخلاصة مبيدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، املدعمة يف إطار  -
 جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، إلمكانية استفادهتا من حاضناهتا؛

جبميع اخلربات يف  مرافقة املشاريع املدعمة يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وإفادهتا -
 جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وامللكية الفكرية وإجراءات تسجيل براءات االخرتاع؛

املشاركة، بناء على طلب من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، نشاطات دور املقاوالتية )املوائد  -
 املستديرة، امللتقيات، املسابقات املقاوالتية إىل غري ذلك(؛

دمج الشباب أصحاب املشاريع املدعم يف ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، يف برامج التكوين  -
 وتطويرها؛ التكنولوجية احلظائر لرتقية الوطنية التدريب املقدمة من طرف الوكالة

 إطالق نشاطات حتسيسية مشرتكة حول املبادرة املقاوالتية لصاحل الشباب أصحاب فكرة مشروع؛ -
 لرتقية الوطنية إشراك الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب كعضو يف جلنة انتقاء ومتابعة حاضنات الوكالة -

 وتطويرها؛ التكنولوجية احلظائر
استضافة الدورات التكوينية وامللتقيات اليت تنظمها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على مستوى  -

 وتطويرها. التكنولوجية احلظائر لرتقية الوطنية مباين الوكالة
 : Start up تشجيع ودعم المؤسسات الناشئة ذات االمكانيات العالية لالبتكار -3-2-4

إمكانات  اتالناشئة ذ املؤسساتيف اجلزائر من خالل دعم املقاوالتية بادرة إىل تطوير االبتكار و املهتدف 
ة، الزراعة، املياه، وأي ابتكار مرجح أن يسهم يف تنمية عالية لالبتكار يف قطاعات التكنولوجيا، الطاقة، الصح

 رافقةمل 1امعهد حبة، بني الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وا7177جاءت اتفاقية سبتمرب وقد . البالد
املسايمة يف وضع إطار قادر ج، و قيمة مضافة عالية القتصاد البالد مع إمكانات منو قوية يف اخلار  املشاريع ذات

باستخدام مجيع  إنشاء منظومة خصبة وداعمة لالستثمار يف االبتكار واإلبداعو  حتفيز مجيع الطاقات املعنية على
 .املوارد الوطنية )اجلامعات، مراكز البحوث، املختربات الصناعية، املراكز الفنية، واملصانع(

خدمة الشباب املبتكر، املختار من  يفاملواضيع التكنولوجية االسرتاتيجية وعليه يلتزم املعهد بوضع خربته يف 
طرف فرق املعهد أو مت مرافقتهم يف إطار دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وتبين الشباب املبادر 

 اعتمادا على مرحلة تطور املشروع:اليت تتم يف مراحلها الثالث عملية النضج  أصحاب األفكار املبدعة من خالل
 ؛تتعلق مبشاريع يف مرحلة الفكرة ولكن أجرت دراسة السوق وفريقها قائممرحلة ما قبل االحتضان  -
وتتعلق باملشاريع يف مرحلة التحقق من صحة النموذج االقتصادي بعد عدة اختبارات  ،مرحلة احلضانة -

 ؛السوق اليت ستمكن من حتديد اهلدف وحاجته وكيفية توفريه
 .عن طريق املرافقة االبتدائية يف مجيع اجلوانب املتعلقة بالنمو السريع ،مرحلة التسارع -

                                                           
 .http://www.habainstitute.comملزيد من االطالع زر موقع املعهد:  - 1
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لالبتكار اليت من شأهنا أن تسمح للجميع حتقيق مناذجهم األولية  Fablabs خمابر تصنيعإضافة إىل 
ية كذلك إشراك إطارات الوكالة الوطنو  .إىل غري ذلكاالبتكار، خلية تفكري  من بالوسائل املتاحة حتت تصرفهم

 .بناء منظومة كاملة لنجاح الشركات الناشئة يف اجلزائرلدعم تشغيل الشباب يف نشاطات املعهد اليت هتدف إىل 
 

 :المقاوالتية المبادرات دعم وتوجيه اتفاقيات -3-3
يف مرافقة  هتاالتنسيق مع قطاعات أخرى ملساعد الوطنية لدعم تشغيل الشباب على الوكالةعملت 

ستجابة يف شكل اال تكانف. قطاعكل ة  صوصيوفقا خل، نشأة يف إطار جهاز الوكالةامل املؤسسات املصغرة
شراكة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو اتفاقيات إطار مع وزارة العمل والتشغيل والضمان  اتفاقيات

االجتماعي، هبدف تشجيع وتوجيه مستدام للمبادرات املقاوالتية وإنشاء مؤسسات مصغرة يف قطاعات حتقق فيها 
 القتصاد الوطين.مستدامة لتنمية 

 ه المبادرات المقاوالتية:اتفاقيات الشراكة لدعم وتوجي -3-3-1
 بتأطري التكفل ،مبختلف خدماهتا املقدمة ،وهو إطار تعاون تتعهد فيه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

 ما مرحلة خالل. كذلك املصغرة مؤسساهتم إحداث مسار خالل ومرافقتهم املشاريع أصحاب والبطالني الشباب
 يف وتكوينهم الشباب لفائدة املستهدفة املهن حول إعالمية حتسيسية أيام تنظيم لنشاط،الفعلي ل انطالق بعد

 يف املمنوحة االمتيازات من االستفادة من املبادر الشباب تمكنيلذلك  ،وتسيريها املصغرة املؤسسة إحداث تقنيات
 .الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة طرف من املسري النشاط إحداث جهاز إطار

تأيت هذه املبادرة حتت رعاية  في مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال:دعم المبادرات المقاوالتية  -أ
 امتالكباعتبار و  .الربيد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ووزارةالعمل والتشغيل والضمان االجتماعي  وزارة

، األلياف البصرية عرب كامل الرتاب الوطيناص بتحديث شبكتها وتعميم خاتصاالت اجلزائر خمططا استثماريا 
 ، بعد7173سنة  ومجعية الشباب املستفيد من القروضالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  معالشراكة  جاءت

رة املتخصصة يف املهن اليت هلا مساعدة على إنشاء املؤسسات املصغلل 7177 سنة اليت مجعت الطرفني تفاقيةاال
 .تقين 219مؤسسة مصغرة وتكوين  311صلة بقطاع املواصالت السلكية والالسلكية ومسحت بإنشاء ما يقارب 

حتديد ودراسة امللفات يف إطار املواصفات على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  تعملرحلة أوىل، كم
نشاطات اليف  مؤسستهم املصغرةاب املشاريع الشباب يف مسارهم إلنشاء أصح ومرافقةاملهنية التصاالت اجلزائر، 

كما توفر هلم حصص  .، وكذا أعمال إجناز القنوات واحلفراهلاتفيةاأللياف البصرية وتركيب الشبكات املتعلقة ب
صغرية اليت مت الوكالة ومتابعة للمشاريع ال جهازاملقدمة من قبل مقابل االمتيازات ، املؤسسةتكوينية حول تسيري 

املؤسسات  أصحابلشباب ايوما هلؤالء  92مرحلة ثانية، تساهم اتصاالت اجلزائر يف تكوين وملدة ك .إنشاؤها
إىل جانب اتفاقية سنوية تضمن للمؤسسة املصغرة  ،على أن يتم التعاقد معها مباشرة بعد إمتام التكويناملصغرة 

دعم املعلومات الالزمة من أجل حتقيق املشاريع يف إطار  وكافةتوفر املساعدة التقنية كما  .مداخيل مستقرة
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يساعد الشباب على ولوج عامل تكنولوجيات  مناسب مناخ استثماري ريوفالوكالة، وهي املبادرة اليت تعمل على ت
 .اإلعالم واالتصال من أوسع أبوابه

تعزيز الثقافة املقاوالتية لدى ل من خاليف إطار اجلهود املبذولة تعزيز ودعم المقاوالتية النسوية:  -ب
دعم ومرافقة إىل جانب التواصل وتبادل اخلربات، سيدات األعمال ومشاركة جتربتهم،  العنصر النسوي، تشجيع

املبادرات النسوية إلنشاء املؤسسات املصغرة، جاءت االتفاقية بني جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
دميية اجملتمع وهي هيئة استشارية وطنية تابعة ألكا .7179، مارس  RAFAألعمالا لسيدات اجلزائرية والشبكة

دف توحيد جهود سيدات األعمال واملسريات اإلداريات من القطاعني اخلاص والعام للمسايمة املدين اجلزائري، هت
 يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية للوطن.

 لسيدات اجلزائرية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بإشراك الشبكةمتثل االتفاقية اإلطار الذي تلتزم 
باملقابل  .يف األيام التحسيسية لرفع الروح املقاوالتية لدى الشابات املبادرات واملنظمة من طرف الوكالة األعمال

ومشاركة اخلربات من تلتزم الشبكة باملسايمة يف رفع مستوى الشابات صاحبات املشاريع املدعمة يف إطار الوكالة 
خالل تنظيمها للتكوينات، امللتقيات الرتبصات التطبيقية وكافة نشاطات الشبكة واإلشراف على املؤسسات 

مرحلة اإلنشاء وتنظيم مسابقات خمصصة يف املصغرة املنشأة من طرف العنصر النسوي يف إطار دعم الوكالة 
 للمبادرات املقاوالتية النسوية. 

 تنفيذا :االجتماعي الطابع ذات الخدمات مجال في وتطويرها المقاوالتية المبادرات ترقية -جـ
 فروع بني الشراكة اتفاقية جاءت البشرية، بالتنمية املتعلق شطره يف خاصة ،7179 -7172 اخلماسي للربنامج

 يف املسايمة إىل بدورها دفهتو  .7172 أفريل االجتماعي، والتالحم املرأة وقضايا لألسرة العامة واملديرية الوكالة
. اجملتمع فئات مبختلف للتكفل االجتماعي الطابع ذات اخلدمات جمال يف االستثمارات وترقية املشاريع تطوير

 الطابع ذات اخلدمات ميدان يف االستثمار يف الراغب املبادر الشباب مرافقةو  بدعم الطرفان يلتزمحيث 
 يف املتواجدين سيما ال باملنزل املسنني األشخاص وتوجيه مبساعدة واملتعلقة الوطين الرتاب مستوى على االجتماعي

 . واالجتماعي واملهين املدرسي واالندماج االستقاللية على وتشجيعهم املعوقني باألشخاص التكفل معينة، وضعية
 النشاطات قائمة وحتيني إعداد يف باملسايمة االجتماعي والتالحم املرأة وقضايا لألسرة العامة املديرية تلتزم

 اخلدمات مبجال املتعلقة املشاريع حنو وتوجيههم الشباب وحتسيسهم تشغيل دعم برنامج إطار يف املؤهلة
 ذات للمشاريع التقنية البطاقات وحتيني بإعداد الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تلتزم حني يف .االجتماعية

 الشباب لفائدة االجتماعي الطابع ذات اخلدمات مهن حول وإعالمية حتسيسية أيام االجتماعي وتنظيم الطابع
  .املكان حدود يف طرفهما من املنظمة واملعارض التظاهرات خمتلف يف املشاركة على الطرفان املبادر. حيرص

مع  شراكة اتفاقية إطار يف :البيئة بقطاع المتعلقة المشاريع مجال في المقاوالتية المبادرات ترقية -دـ
 تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تلتزم ،7172 أفريل البيئية، للتكوينات الوطين واملعهد للنفايات الوطنية الوكالة

 ومرافقتهم بتأطريهم التكفلو  املبادر، الشباب لفائدة البيئة قطاع مهن حول وإعالمية حتسيسية أيام بتنظيم الشباب
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 مراحل خمتلف يف التقنية بتوفري املرافقة للنفايات الوطنية الوكالة تلتزم حني يف .املؤسسة تسيري تقنيات يف وتكوينهم
النفايات، كذا   تسيري جمال يف نشاطها تطوير من متكنها اليت الضرورية باملعلومات بالبيئة وتزويدها املتعلقة املشاريع

 .النفايات بتسيري املتعلقة والورشات املكتسبة، الندوات اخلربات إشراكهم خالل من الدعم تقدمي
 املصغرة املؤسسات إنشاء على املقبلني بتعريف البيئية للتكوينات الوطين املعهد يلتزم أخرى جهة من

 بنشاطاهتم وتنظيم املتعلقة التقنيات كسب بغرض املشاريع حاملي البيئة، تكوين بقطاع املتعلقة املهن مبختلف
 .األخضر االقتصاد جمال يف االستثمار تشجيع هبدف حتسيسية محالت

وهو اهلدف الذي جاءت تشجيع وترقية المبادرات المقاوالتية في مجال صيانة المعدات الطبية:  -هـ
حيث  . AREES، مع الوكالة الوطنية لتسيري اإلجنازات وجتهيز مؤسسات الصحة 7172تفاقية، أفريل االبه 

جمموع الشباب أصحاب املشاريع املؤهلة تعمل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف إطار االتفاقية على دعم 
جنازات لالستفادة من اجلهاز واليت تستجيب للمعايري وتستويف شروط املتفق عليها مع الوكالة الوطنية لتسيري اإل

 وجتهيز مؤسسات الصحة، واليت بدورها تلتزم باآليت:
 رة يف جمال صيانة املعدات الطبية؛نقل معارفها، مهاراهتا وخرباهتا من أجل مرافقة وتنمية املؤسسات املصغ -
 حشد جهود اهليئات ومؤسسات التابعة القطاع الصحي حول ضرورة الصيانة الدورية للمعدات الطبية؛ -
 وجتهيز اإلجنازات ضمان املرافقة التقنية للشباب أصحاب املشاريع من قبل إطارات الوكالة الوطنية لتسيري -

 الصحة املكلفني باملعدات؛ مؤسسات
ربط التواصل بني مؤسسات القطاع الصحي واملؤسسات املصغرة املنشأة يف إطار دعم الوكالة الوطنية  -

 لدعم تشغيل الشباب هبدف تكليفها باخلدمات املتعلقة بصيانة املعدات الطبية؛
تقدمي التكوين املناسب للشباب أصحاب املشاريع من خالل دورات إعادة التدوير واإلتقان يف ميدان  -

 يانة املعدات الطبية.ص
 ،7179مارس  االتفاقية جاءت :بالمياه والصرف الصحي المتعلقة المقاوالتية المبادرات ترقية -و

هبدف الرتويج  SEAALمع الشركة الوطنية للمياه والصرف الصحي اجلزائر  للشراكة العام اإلطار حتديد هبدف
 :يأيت مبا األخرية هذه تلتزم حيث ،لربنامج التعاقد مع املشاريع الصغرية

املهن املتعلقة باملياه والصرف الصحي ومراقبة اجلودة ألعمال  حنو وتوجيههم الشباب حتسيس يف املسايمة -
 املؤسسات املصغرة املنشأة يف هذا التخصص؛

 النشاطات؛ إحداث دعم ألجهزة املؤهلة النشاطات قائمة وحتيني إعداد -
 مؤهالهتم؛ وحتسني املشاريع أصحاب نيوالبطال الشباب تكوين برامج تنفيذ -
 املصغرة؛ مؤسساهتم مراحل كافة خالل املبادر الشباب لفائدة التقنية املساعدة ضمان -
املتعلقة باملياه  تقنيات خمتلف يف الشباب تشغيل لدعم الوطنية للوكالة التابعني املرافقني تكوين ضمان -

 ؛والصرف الصحي
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 االستثمار بربنامج الضرورية املعلومات كافة الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تصرف حتت وضع -
 .املصغرة للمؤسسة التابعة االستثمارات القطاعي، وحتديد

ليصل عدد املؤسسات املصغرة املمولة يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اليت تنشط يف املهن 
مؤسسة  9 711 إىل ،37/77/7177و 31/19/7179املتعلقة باملياه والصرف الصحي للفرتة املمتدة بني 

مؤسسة مصغرة من اتفاقيات  917جلنة حملية مت تنصيبها على املستوى الوطين، لتستفيد  97مصغرة، إضافة إىل 
  SEEAL.1و ONA الديوان الوطين للتطهري، ADEعمل مع كل من اجلزائرية للمياه 

 جاءت :السيارات صناعة ميدان في الباطن من ةالمقاول تشجيع خالل من الوطني النسيج تعزيز -ي
 البطالة عن للتأمني الوطين الصندوق ؛الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة فروع بني مجعت اليت الشراكة اتفاقية

 مع التعاقد هبدف ،7171 نوفمرب ،GLOBAL GROUP ALGERIE SPAأ .ذ.ش اجلهوي قروب وقلوبال
 للمجمع ميكن أنشطة قطاعات يف متخصصة والصندوق، الوكالة دعم إطار يف إنشاؤها مت مصغرة مؤسسة ألف

 :يأيت مبا اجلهوي اجملمع يلتزمحيث . منتجاته صناعة يف واعتمادها هبا االستعانة اجلهوي
 الباطن؛ من املقاولة إطار يف هبا االستعانة املراد األنشطة حتديد -
 الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة طرف من واملقرتحة املصغرة املؤسسات جمموع يف الفصل -

 واجملمع؛ معها للتعاقد اختيارها سيتم واليت البطالة على للتأمني الوطين والصندوق
 من املقاولة نشاطات ونوع يتماشى مبا األسعار جدول حيوي املصغرة املؤسسات مع تعاقد اعتماد -

 املقرتحة؛ الباطن
 النشاط جماالت يف التقنية املساعدات وتقدمي معها املتعاقد املصغرة املشاريع أصحاب الشباب تدريب -

 .السيارات لصناعة اجلهوي اجملمع وبني بينها العقود يف احملدد
انطالقا من الرؤية االقتصادية  تركيب تقنية سيرغاز السيارات:دعم المبادرات المقاوالتية المتعلقة ب -ز

 الشراكة اتفاقية ، جاءتGPLحنو تقنية سريغاز  من استعمال مادة البنزين التحولوالبيئية للحكومة الرامية إىل 
الشركة الوطنية و  البطالة عن للتأمني الوطين الصندوق الشباب، تشغيل لدعم الوطنية الوكالة فروع بني مجعت اليت

  .7177 نوفمرب ،نفطال-لنقل املواد البرتولية
تم ياملصغرة اليت  للمؤسساتنفطال شركة تسعى هذه االتفاقية بشكل خاص إىل توفري التكوين من طرف 

تحويل السيارات إىل الوقود املتعلقة بواليت تعمل يف النشاطات  جهازي الوكالة والصندوق إنشاؤها يف إطار
على أن يتم التكوين على مستوى مراكز التكوين  .أيضا املساعدة التقنية الالزمة لالنطالق يف نشاطهم، النظيف

-تدريب -تطبيقي -يوم، تضم أربع مراحل )نظري 72التابعة لشركة نفطال يف كل من قسنطينة ووهران ملدة 
 الوطنية لدعم تشغيل الشباب الستفادة من دعم جهاز الوكالةلأهل الشباب املكون تقييم( تتوج بشهادة تكوين ت

 تقنية السريغاز.يف حتويل السيارات إىل  متخصصةنشاء مؤسسات املصغرة إو 
                                                           

 قسم تطوير الربامج، املديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، اجلزائر العاصمة. - 1
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 اتفاقيات إطار لدعم وتوجيه المبادرات المقاوالتية: -3-3-2
جمال ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، ال ألهداف املسطرة يف برنامج احلكومة يف هذه االتفاقيات ا جتسد

سيما يف شقه املتعلق بدعم وتشجيع املقاوالتية لدى الشباب والبطالني أصحاب فكرة مشروع، واعتبارا لضرورة 
تدعيم التشاور والتنسيق بني خمتلف القطاعات يف جمال ترقية وتوجيه املبادرات املقاوالتية حنو حتقيق التنمية 

اتفاقيات اإلطار اليت مجعت وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي ممثلة بأجهزهتا  جاءت .املستدامة
املتخصصة يف دعم ومرافقة حاملي املشاريع من خالل النشاطات التحسيسية، التكوين والتمويل ومتابعة املشاريع، 

 قطاع احملروقات.توجيه املبادرات املقاوالتية حنو حتقيق التنوع االقتصادي خارج ، لراف عدةطوأ
 ديسمرب اتفاقية جاءت :الثقافي بالقطاع المتعلقة المشاريع مجال في المقاوالتية المبادرات ترقية -أ
 هذه تلتزم حيث الثقافة، ووزارة االجتماعي والضمان والتشغيل العمل وزارة بني التعاون إطار لتحديد ،7179
 :يلي مبا الوصاية، حتت املوضوعة املؤسسات خالل ومن األخرية

 الثقايف؛ بالقطاع املتعلقة املشاريع حنو وتوجيههم الشباب حتسيس عملية يف املسايمة -
 النشاطات؛ إحداث دعم ألجهزة املؤهلة النشاطات قائمة وحتيني إعداد -
 املصغرة؛ مؤسساهتم إحداث مراحل كافة خالل املبادر الشباب لفائدة التقنية املساعدة ضمان -
 تشغيل لدعم الوطنية للوكالة التابعني واملرافقني املشاريع أصحاب والبطالني الشباب تكوين ضمان -

 الثقايف؛ القطاع مبشاريع املتعلقة التقنيات خمتلف يف الشباب
 بربنامج املتعلقة الضرورية املعلومات كافة الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تصرف حتت وضع -

 .القطاعي االستثمار
 إىل 7171 ماي اتفاقية هتدف :المرأة وقضايا واألسرة الوطني التضامن وزارة مع تعاون اتفاقية -ب

 وعدم ،االجتماعي الضمان صناديق إىل االنتساب من التحقق إجراءات تسهيل أجل من املعلومات صيغ حتديد
 من االجتماعية والربامج األجهزة خمتلف إطار يف ،الدولة طرف من املمنوحة واملساعدات اإلعانات بني اجلمع
 الالمركزية املصاحل تصرف حتت بوضع االجتماعي والضمان والتشغيل العمل وزارة تلتزمحيث . القطاعني طرف

 :أجل من االلكرتونية البوابة خالل الالزمة املعلومات املرأة وقضايا واألسرة الوطين التضامن لوزارة التابعة واهليئات
 التضامن قطاع طرف من املسرية االجتماعية، والربامج األجهزة من االستفادة طاليب انتساب من التحقق -

 من والتحقق فردية بصفة االنتساب وضعيات طبع إمكانية مع االجتماعي الضمان صناديق إىل الوطين،
 الشفاء؛ بطاقة من باألمر( ة) املعين استفادة

 كل بيانات قاعدة إطار يف الدولة طرف من املمنوحة واملساعدات اإلعانات بني اجلمع عدم من التحقق -
 .الشباب تشغيل لدعم الوطنية والوكالة للتشغيل الوطنية الوكالة االجتماعي، الضمان صناديق من

 القرض من للمستفيدين الوطنية البيانات قاعدة وضعب املرأة، وقضايا واألسرة الوطين التضامن وزارة تلتزم
 وكالة تراتيب ومن ،االجتماعي والضمان والتشغيل العمل لوزارة الوصاية حتت اهليئات تصرف حتت ،املصغر
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 وحتيينها ضبطها بعد اجتماعيا املؤمنني غري املعوزين ناتابي قاعدة املتضمن االلكرتوين وامللف االجتماعية التنمية
 .الوزارة مصاحل طرف من

 االتفاقية هتدف :الغابية والتنمية الفالحي اإلنتاج مجال في وتطويرها المقاوالتية المبادرات ترقية -جـ
 املصغرة املؤسسات إحداث ترقية إىل ،7177البحري، مارس  والصيد الريفية والتنمية الفالحة وزارة مع املنعقدة

 الطبيعية. البيئية األنظمة توفرها اليت واخلدمات السلع وتثمني الغابية والتنمية الفالحي اإلنتاج جمال يف وتطويرها
 املشاريع أصحاب الشباب لفائدة وحتسيسية إعالمية جلسات بتنظيم الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تلتزم
 الروح لتنمية التحسيسية األيام يف الفالحة وزارة وصاية حتت اهليئات االتفاقية وإشراك موضوع النشاطات حول

 :يأيت مبا وصايتها، حتت اهليئات خالل من الريفية والتنمية الفالحة وزارة تلتزم حني املقاوالتية، يف
 والغابات؛ الفالحة حرف حنو وتوجيههم املبادر الشباب حتسيس يف املسايمة -
 املنطقة؛ حسب النشاطات إحداث دعم جلهاز املؤهلة للمشاريع التقنية البطاقات وحتيني إعداد -
 املؤسسة إحداث مسار كل خالل املبادر الشباب تأهيل مستوى حتسني وبرامج تكوينية برامج تنفيذ -

 املصغرة؛
 بربامج املتعلقة الضرورية املعلومات كافة الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تصرف حتت وضع -

 .القطاعي االستثمار
 البحري الصيد وزارة تلتزم :المائيات وتربية البحري الصيد مجال في المقاوالتية المبادرات ترقية -د

 من ،7177 مارس االجتماعي، والضمان والتشغيل العمل وزارة مع التعاون اتفاقية إطار يف الصيدية، واملوارد
 :يأيت مبا وصايتها، حتت املوضوعة املؤسسات خالل

 املائيات؛ وتربية البحري الصيد مهن حنو وتوجيههم الشباب حتسيس يف املسايمة -
 النشاطات؛ إحداث دعم ألجهزة املؤهلة النشاطات قائمة وحتيني إعداد -
 مؤهالهتم؛ وحتسني املشاريع أصحاب والبطالني الشباب تكوين برامج تنفيذ -
 إحداث مراحل كافة خالل املشاريع أصحاب والبطالني الشباب لفائدة التقنية املساعدة ضمان -

 املصغرة؛ مؤسساهتم
 البحري الصيد تقنيات خمتلف يف بالشبا تشغيل لدعم الوطنية للوكالة التابعني املرافقني تكوين ضمان -

 املائيات؛ وتربية
 بربنامج املتعلقة الضرورية املعلومات كافة الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تصرف حتت وضع -

 القطاعي؛ االستثمار
 .املصغرة للمؤسسات التابعة االستمارات حتديد -
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 الصيد شعب يف املنتج االستثمار نظام ملرافقي بالسماح الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة تلتزم حني يف
 الصيد جمال يف املنجزة باالستثمارات املتعلقة واملعطيات املعلومات على حصوهلم وتسهيل ،املائيات وتربية البحري
 .الوكالة جهازيف إطار  املؤهلة املائيات وتربية البحري

 اجلهود تكثيف هبدفوذلك  ،7177 مارسيف  االتفاقية هذه جاءت :المحبوسين إدماج إعادة -ه
 إعادة من لالستفادة املشروط اإلفراج نظام من املستفيدين واحملبوسني عنهم املفرج احملبوسني إعادة إدماج إىل الرامية

 إحداث وبدعم للتشغيل العمومية باخلدمة املكلفة احمللية اهليئات طرف من املسرية الربامج خالل من ،اإلدماج
 . النشاطات

 بدعم املعنية اهليئات ممثلي دخول عملية بتسهيل االدماج وإعادة السجون إلدارة العامة املديرية تلتزم
 مدة من الباقي احملبوسني لفائدة وحتسيسية إعالمية عمليات لتنظيم العقابية، املؤسسات إىل النشاطات حداثستا

 اإلمسية القوائم تصرفهم حتت كما تضع  .مهامهم ألداء مالئمة عمل ظروف هلم وتوفر ،أشهر 9 من أقل عقوبتهم
 تلتزمباملقابل  .الوكاالت هذه طرف من املسرية األجهزة من عنهم اإلفراج بعد لالستفادة لتسجيلهم للمحبوسني

 مدة من الباقي أو/و عنهم املفرج لفائدة وحتسيسية إعالمية أيام بتنظيم الشباب، تشغيل لدعم الوطنية الوكالة
التأهيل  إعادة شهادة على املتحصلني عنهم املفرج للمحبوسني تأطري كذا ضمانو أشهر،  9 من أقل عقوبتهم

 الدراسة إجناز يف االستغالل ومساعدهتم مرحلة وخالل مصغرة مؤسسة حداثستا مسار كل خالل ومرافقتهم
 .للمشروع اقتصاديةالتقنو 
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 خالصة الفصل:
 

وخلق مرافقة الشباب املقاول يف  ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابتطرق هذا الفصل إىل مدى مسايمة 
 قدرتوقد  تشجيع أنواع األعمال والتدابري الرامية إىل ترقية املبادرات املقاوالتية.إىل جانب  مؤسسات مصغرة،

ألف  317 من أكثر إىل ،7171هناية سنة  حىتالوكالة، منذ نشأهتا  يف إطار دعم جهاز املمولة املشاريع حصيلة
عدد مناصب شغل و مليار دينار جزائري،  7 717بقيمة استثمار فاقت  مؤسسة مصغرة منتجة أو خدماتية،

تتوزع حصيلة املشاريع بني إنشاء مؤسسة مصغرة أو مؤسسات  حيث ألف منصب عمل. 777متوقعة تفوق 
صيغة  متت يف ات املمولةأن أغلب املبادر ، يف حني % 7متكنت من توسيع قدراهتا اإلنتاجية مل تتجاوز نسبتها 

حرصت الوكالة على ضبط النشاطات املمولة وتوجيهها حنو ما وبذلك  التمويل البنكي إلجناز أفكارهم املقاوالتية.
الوكالة كافة املبادرات املؤهلة لتجسيد أفكارها املقاوالتية يف أكثر من  تتبىنوعليه  ،يتماشى مع متطلبات التنمية

، % 33 قائمتها بنسبة اخلدمات أول قطاع ليتصدر قطاعات بنسب متفاوتة، 71نشاط تتوزع على  711
املشاريع املمولة ذكورية املبادرات املقاوالتية  جنس الشباب املقاول وتوطن النشاطات، تؤكد حصيلة وبالرتكيز على

 وأن أغلب املبادرات مستقرة يف منطقة الشمال اجلزائري.

تطورت التدابري املالية والتسهيالت الالزمة لتفعيل مهام الوكالة، من أجل إزالة العراقيل اخلارجية اليت تعرتض 
اضطلعت الوكالة مبهمة املرافقة اليت شعارها النوعية ف جناح املشاريع التنموية املنجزة من طرف الشباب املبادر.

واملردودية لضمان املتابعة الكاملة واملستمرة للمشروعات املصغرة وتتوسع مع النشاط، إضافة إىل مرافقة قبلية 
نشاطات دورية ن خالل وذلك م مصغرة، مؤسسات خللق وحتسيسهم وتوعيتهم الشباب من هتدف إىل التقرب

 من بالتنسيق مع اجلامعة الشباب تشغيل لدعم الوطنية عملت الوكالةو . جيع املبادرات املقاوالتيةوحتسيسية لتش
املقاوالتية واملشاركة يف  دور من خالل تعميم اجلامعي، الوسط يف املقاوالتية املبادرة وتشجيع وتطوير ترقية أجل

 والقطاع العلمي البحث قطاع بني التعاون عالقات ودعماملقاوالتية،  الثقافة وزرع نشر إىل هتدف نشاطات برنامج
الناشئة يف  املؤسسات ة منحجابناء منظومة نهتدف إىل اليت االبتكار  ثقافة خلق وكذا ،والصناعي االقتصادي

 يف مرافقة املؤسسات املصغرة هتاالتنسيق مع قطاعات أخرى ملساعد على الوكالةمن جهة أخرى، عملت  .اجلزائر
شراكة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو  ستجابة يف شكل اتفاقياتاال تكانو ، املنشأة يف إطار جهازها

اتفاقيات إطار، هبدف تشجيع وتوجيه مستدام للمبادرات املقاوالتية حنو قطاعات حتقق فيها تنمية مستدامة 
 لالقتصاد الوطين.
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سلسلة إصالحات ، واعتماد صانعوا القرار يف اجلزائر صيغة العمل بالتخطيط تبىنيف حماولة تنموية شاملة، 
ات املتوفرة ياقتصادية ومؤسساتية، كان اهلدف منها هتيئة البيئة املناسبة لنمو اقتصادي مستدام مبا يتالءم واإلمكان

ف اخلالق واملسايمة يف التنمية مع التزام املبادرات املقاوالتية بالتصر اليت تتطلب و ، لديها خلدمة التنمية املستدامة
وهو اإلطار الذي تبلورت فيه التجربة اجلزائرية يف جمال املقاوالتية، خصوصا بعدما تعاىف  .حتسني نوعية احلياة

سعيا منها حنو تسهيل ظهور طبقة مقاولني يشكلون يف جمموعهم  ،االقتصاد اجلزائري من األزمات اليت مر هبا
حمرك النشاط االقتصادي يف املستقبل، نظرا لقدرهتم على جتاوز العادات االجتماعية املوجودة كما أشار شومبيرت. 

حتدي التغيري يف اجلزائر، مما ترجم رغبة السلطات يف رفع  ارئيسي اسياسي ايشكل تعزيز املقاوالتية املستدامة حمور ل
لمقاوالتية وزهنا يف هيكل االقتصاد من لالعميق يف النماذج اليت تتحكم يف أداء االقتصاد املسري. وعليه أصبحت 

 خالل مسايمتها يف إنتاج الثروة وظهور بدائل جديدة إلعادة توزيع هذه الثروة.
 

دور الوكالة الوطنية ي املطروح حول انطالقا من معاجلة إشكالية الدراسة اليت مشلها السؤال الرئيسوعليه و 
مستدامة في التنمية اللدعم تشغيل الشباب في توجيه المبادرات المقاوالتية لدى فئة الشباب نحو تحقيق 

كان هلا تأثريها على ظهور املقاول اجلزائري، وهنا تنموية قوية   اتاسرتاتيجي اجلزائر تعهدت، اتضح أن الجزائر
للمبادرات  يوفر قاعدة التواجد، العيش واالستمراردور املقاول إىل دور الداعم الذي  التزمت الدولة بالتحول من

 املقاوالتية. انطالقا من هذه النتيجة، سيتم عرض أهم النتائج اليت مت التوصل إليها.
 

 نتائج الدراسة: -1
املستدامة من خالل تكامل األنظمة انطالقا من اعتبار املقاوالتية املستدامة مبادرة هتدف إىل حتقيق التنمية 

 االقتصادية، االجتماعية والبيئية، ميكن متثيل نتائج الدراسة يف جانبها النظري يف النقاط اآلتية:
تستهدف التنمية املستدامة حتقيق النمو االقتصادي مقابل تلبية حاجات األفراد، مع ضرورة مراعاة  -

 الطبيعية بالقدر الذي ال يهدد تلبية احتياجات األجيال القادمة؛العدالة يف التوزيع، واستغالل املوارد 
تقوم االستدامة على جمموعة مبادئ وخصائص تعطي األولوية ألخالقيات احلفاظ على البيئة، تستند  -

 عليها لتحقيق اسرتاتيجيات ُوضعت للتحكم يف تصرفات اإلنسان وانعكاساهتا على الطبيعة؛
املقاوالتية، يف دراسات ركزت على السلوك املقاواليت، شخصية  تتلخص مراحل البحث يف موضوع -

وعليه ميكن القول أن املقاول هو املتعهد الذي يبتكر، املقاول وممارساته وخصائص املبادرات املقاوالتية. 
 من أجل حتقيق أرباح حمتملة؛ حالة عدم اليقنياملخاطر و بذلك يطور ويسري مشروعا متحمال 

النشاط الديناميكي املبدع، الذي أساس االنطالق فيه اكتشاف الفرصة اجليدة، تقييمها، متثل املقاوالتية  -
يتخطى تركيز املقاوالتية املستدامة استغالهلا واخلوض فيها من أجل حتقيق الغاية املنشودة، يف حني 

اف املنشودة العمليات اليومية واجلانب التنظيمي، لرتكز أكثر على الشخصية املبادرة واملبتكرة واألهد
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اليت تصب يف قالب االستدامة. باعتبار املقاوالتية املستدامة التوليفة اليت جتمع بني حتقيق املكاسب 
واستغالل االختالالت والتحول حنو االستدامة، وأن املكاسب االقتصادية وغري االقتصادية احملققة تعود 

 بالنفع على كل من منظمة األعمال، األفراد واجملتمع ككل؛
يشمل منوذج املقاوالتية املستدامة على كل من البعد االقتصادي، االجتماعي، البيئي والبعد الثقايف،  -

 املمثلة للركائز األساسية لتعزيز روح املبادرة املستدامة وضمان استمرار املشاريع املستدامة؛
 مهامهاأداء  ل علىاليت تعم يتماشى مفهوم املقاوالتية املستدامة أكثر مع املشروعات صغرية احلجم -

واليت تظهر انطالقا من  ،اإلنتاجية بكفاءة وفعالية يف إطار تعزيز االستدامة يف اجملتمع ككل اوعملياهت
 باعتبارهادوى اجلدراسة واملعتمدة على  حتديد هوية املشروع وصوال إىل وضع اخلطة املستدامة املناسبة

 .وجناحهاالسياسة الفعالة إلدارة املشروعات 
 

بالنسبة لنتائج اجلانب التطبيقي واملتعلقة بنفي أو إثبات فرضيات الدراسة، مت إثبات الفرضة األوىل واملتمثلة 
على بروز املقاول ومدى مسايمته يف النهوض باالقتصاد اجلزائري  أثرتإلصالحات االقتصادية يف اجلزائر يف أن ا

 تائج اآلتية:النوذلك من خالل ، ومواجهة حتديات التنمية املستدامة
ارتبط ظهور املقاول وتطوره يف اجلزائر بصفة مباشرة بإرادة السلطات العمومية يف إدماج القطاع اخلاص  -

مكن التحول إىل اقتصاد السوق املقاولني اجلزائريني من  .يف مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية
فرص احمليط، وبالتايل ظهرت مفاهيم الدخول إىل عامل األعمال، من خالل قوانني مكنته من اقتناص 

 ؛جديدة للمقاول اجلزائري تنبع من أهداف وخلفيات إنشاء مشاريعه وجتسيدها
، وهو ما ساهم يف حتول نظرة اخلاصة وعليه أعيد التأكيد على ضرورة االعتماد على املبادرات احمللية -

إدماجها يف السياسة التنموية، السلطات العمومية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة واالعرتاف بضرورة 
من أجل تقارب القوى العمومية واخلاصة حىت تشارك بفعالية يف تنشيط االقتصاد وحتقيق األهداف 

 املسطرة ضمن املخططات التنموية.
تشجيع املقاوالتية وتوفري أرضية قانونية كفيلة بذلك، جاء إثبات الفرضية الثانية واملتمثلة يف أن  انطالقا من

تبىن اسرتاتيجية متكاملة تعتمد فيها على مجلة من اهلياكل واهليئات وتطبق خالهلا جمموعة برامج هادفة إىل تئر اجلزا
 ، حيث: ترقية ودعم املبادرات املقاوالتية

دوره احليوي،  تعمد املشرع اجلزائري إصدار مجلة من اإلجراءات التنظيمية ساندت املقاول وعزز  -
املتعلق بالنقد والقرض. ليتم التوجه حنو تنمية  71 -91مت االعرتاف هبذا الدور مع إصدار قانون حيث 

 ؛باستحداث وزارة تُعىن بشؤوهنا 7999منظومة املؤسسات املصغرة والصغرية ومتوسطة احلجم خالل 
تضمن امل 77 -17إضافة إىل مجلة من قوانني وتشريعات تنظيمية متممة ومعدلة، خاصة القانون  -

القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة، هبدف تعريفها وحتديد تدابري مساعدهتا 
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برامج تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، اعتماد  إضافة إىلوتشجيع إنشاءها ال سيما املبتكرة منها. 
 نتوج الوطين؛وطنية ودولية، كنظام حتفيزي لتنافسية املؤسسة اجلزائرية بغرض ترقية امل

اجتهت اجلزائر إىل تفعيل سياسة الدعم القانوين اخلاص، إضافة إىل املؤسسات واهليئات اإلدارية والتقنية  -
تسهيل وتنويع طرق التمويل للحد من املشكالت واملعوقات و اليت من شأهنا حتسني حميط املؤسسة، 

أولوية االهتمام باملؤسسات املصغرة اليت تعرتضها، والبحث عن اسرتاتيجية تنموية تضع يف اعتبارها 
 فعاليتها تبقى مرهونة مبدى دعم الدولة له. جتسد ذلك يف اهليئات احلكومية يتوالصغرية واملتوسطة، ال

 وكاالت متخصصة يف دعم املبادرات املقاوالتية.كذا و  ،املؤسساتهذه املتخصصة يف دعم 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تعتمد تضمنت أن  فيما خيص النتائج اليت تنفي الفرضية الثالثة واليت

 فتتمثل يف:املرافقة كآلية لتسهيل إنشاء املؤسسة املصغرة، 
منذ نشأة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وهي تسعى إىل إحداث أنشطة إنتاجية وخدماتية أو  -

توسيعها وفق مقاربة اقتصادية هتدف إىل خلق الثروة ومناصب عمل، وقد مت إعطاء دفع هلذا اجلهاز 
 7117بفضل التدابري املتخذة لصاحل الشباب أصحاب املشاريع من طرف السلطات العمومية سنيت 

ذب املبادرات واألفكار اليت ميكن جتسيدها على أرض الواقع يف شكل هتدف إىل ج .7177و
 ؛مؤسسات مصغرة ختدم االقتصاد واجملتمع

تتكون الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من جمموعة أقسام متخصصة تسهر على تطوير الربامج  -
ود على توفري املرافقة املناسبة لتجسيد مشاريع وتسهيل إنشاء املؤسسة املصغرة ودميومتها. تركز اجله

الشباب املبادر يف مدة قصرية، واملرافقة البعدية من أجل التدخل يف الوقت املناسب ملواجهة مشاكل 
 ،غرةالشباب يف امليدان بعد دخوهلم مرحلة االستغالل. إضافة إىل املرافقة اليت مُتكن املؤسسات املص

 ؛احلصول على عروض عمل، لةاملنشأة يف إطار دعم الوكا
كل ما من شأنه أن ينمي بيئة مناسبة الحتضان املبادرة املقاوالتية ويساهم يف دعم وتوجيه تتبىن الوكالة   -

أن يتناسب الدعم املقدم للمشاريع املقاوالتية  تعمل على املقاولني اجلدد لزيادة فرص جناحهم، كذلك
حل دورة حياهتا العادية، سواء يف تنشئة املشروع املقاواليت مع احتياجاهتا احملددة وأن يعكس خمتلف مرا

وتثبيته وتوسيعه أو يف إدارة الفشل. وعليه االنتقال من مرافقة كم املشاريع إىل مرافقة نوعية للمشاريع 
 ومن خلق مقاول اتكايل إىل نوعية املقاول املستقر هدفه املسايمة يف تنمية منطقته.

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عند مرافقة الشباب يف إنشاء مؤسساهتم وعليه ال يتوقف هدف 
ع كل يشج، وتتطوير نوعية خدمات الوكالة وحتسينهااملصغرة بل يتعداه إىل توجيه الشباب املبادر وتكوينهم، و 

إىل النتائج اليت أثبتت واستمرارها. وصوال من شأهنا املسايمة يف ترقية املؤسسة املصغرة اليت شكل آخر من التدابري 
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عرفت قفزات نوعية يف تنفيذ مهامها،  الفرضية الرابعة اليت نصت على أن 

 ، حيث:كان هلا أثرها على اجتاهات األداء املقاواليت وعدد املؤسسات املصغرة املـُـحدثة
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وبالتايل التوجه حنو  يف صيغة املؤسسة املصغرة الوكالة تسعى إىل تطبيق مفهوم التنمية احملليةأصبحت  -
سنة املاضية، مقارنة مع  71خالل  هاعملفبعد تقييم  دعم النشاطات اليت تليب احتياجات كل منطقة.

دعم كافة األنشطة املمولة يف إطار   اتضح أنالفئة العمرية اليت تتبناها وكذا االمتيازات اليت متنحها، 
 ألف، بقيمة استثمار فاقت 7171ألف مؤسسة هناية سنة  317أكثر من  واليت تتوزع على ،الوكالة

يغلب عليها كوهنا أنشطة مبتدئة، مكررة والنفع منها حمدود، مت إحداثها بصورة  ،مليار دينار جزائري
رئيسية يف قطاعات تتميز باخنفاض مستوى احلواجز عند دخوهلا ومبحدودية متطلباهتا من حيث 

 ؛املهارات، وباألخص يف اخلدمات املوجهة لالستهالك
من توسيع قدراهتا اإلنتاجية، وهذا راجع إىل متكنت  ات املمولة يف إطار جهاز الوكالةؤسسمن امل % 7 -

 ؛التوسع فيها حمدودة جدا من ناحية جناح املشروع متأن النشاطات اليت 
الشباب املبادر أن ألف منصب عمل،  777تفوق  واليت توقعةاملشغل الكما كشف عدد مناصب  -

دة ما تكون يف نطالق، واليت عاااليساهم يف خلق أقل عدد ممكن من مناصب الشغل يف مرحلة 
حدود األقل من مخس عمال، وهذا يعكس توقعات جد متواضعة فيما خيص منو العمالة باالعتماد 

 ؛على األنشطة املقاوالتية والناشئة
يتبني من التوزيع القطاعي للمؤسسات اليت مت إنشاؤها، أن املبادرات هتيمن عليها األنشطة املوجهة  -

ه يكشف عن ضعف املبادرات املقاوالتية يف قطاعات الصناعة هذا التوجو  ،خلدمة املستهلك والنقل
 د؛واليت جتذب عدد قليل جدا من املقاولني اجلدوغريها والزراعة والصيد البحري 

بالرتكيز على خصائص املقاول اجلزائري، يظهر أن النشاط املقاواليت ال يزال يهيمن عليه العنصر  -
زائرية للخوض يف التجربة املقاوالتية، يف حني تتموقع غالبية الذكوري، وهو ما يعرب عن حتفظ املرأة اجل

هذا التوجه ضعف املبادرات املقاوالتية يف اجلنوب واليت ليقابل املبادرات يف املناطق الشمالية للبالد، 
 جتذب عدد قليل جدا من املقاولني اجلدد.

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تعتمد أما عن النتائج اليت تثبت الفرضية اخلامسة واليت تنص على أن 
والتنمية املستدامة، فتتمثل يف ختدم االقتصاد  ؛إنشاء املشاريعحنو لتوجيه املبادرات املقاوالتية  آلياتاصالحات و 
 النقاط اآلتية:

نقلة نوعية يف اسرتاتيجيتها املتبعة، بإدراكها أن إدماج املؤسسات املصغرة  7172عرفت الوكالة سنة  -
يتطلب توضيح البعد االقتصادي للمحيط اإلقليمي وتشخيص  املستدامةضمن مسار التنمية 

النشاطات ذات العالقة باملوارد اليت تتوفر عليها كل والية، وحتويلها إىل فرص استثمارية ذات قيمة 
 ؛مضافة عالية، كمرجع لتوجيه أصحاب املشاريع

دى القصري بالبحث عن دميومة املؤسسات املنشأة ، يتعلق األمر على املالوكالة مزدوجاأصبح هدف  -
واملسايمة يف تعزيز نسيج االقتصاد الوطين، يف حني يشكل احلصول على هيكلة حقيقية لالقتصاد 
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أي احلصول على اكتفاء حملي ومن مثة  -احمللي وإدماج األنشطة املرتكزة على تثمني املصادر احمللية
 ؛سطر على املدى الطويلاهلدف امل -تنسيق التعاون اإلقليمي

تعتمد الوكالة نشاطات دورية وحتسيسية لتشجيع املبادرات املقاوالتية، هدفها التقرب من الشباب  -
 ناجحة ختدم املنطقة؛وتوعيتهم وتوجيههم حنو جماالت متكنهم من إنشاء مؤسسات مصغرة 

ة املقاوالتية يف الوسط عملت الوكالة بالتنسيق مع اجلامعة من أجل ترقية وتطوير وتشجيع املبادر  -
اجلامعي، من أجل تعزيز التواصل والتنسيق بني اجلامعة واحمليط االقتصادي واالجتماعي، من خالل 

 ؛الدورية واليت هلا صلة باملقاوالتية اتعميم دور املقاوالتية اليت تلتزم باشراك الوكالة يف نشاطاهت
البحث العلمي والقطاع االقتصادي والصناعي، تعمل الوكالة على دعم عالقات التعاون بني قطاع  -

تشجيع ودعم املؤسسات ذات إمكانية منو عالية، خاصة يف تكنولوجيا املعلومات  إىل إضافة
، وأي ابتكار Start up واملؤسسات الناشئة ذات االمكانيات العالية لالبتكارTIC  واالتصاالت

 ،طار قادر على حتفيز مجيع الطاقات املعنيةمرجح أن يسهم يف تنمية البالد، واملسايمة يف وضع إ
وإنشاء منظومة خصبة وداعمة لالستثمار يف االبتكار واإلبداع باستخدام مجيع املوارد الوطنية 

 (؛)اجلامعات، مراكز البحوث، املختربات الصناعية، املراكز الفنية، واملصانع
اعات أخرى ملساعدهتا يف مرافقة عملت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على التنسيق مع قط -

كانت االستجابة يف فاملؤسسات املصغرة املنشأة يف إطار جهاز الوكالة، وفقا خلصوصية كل قطاع. 
شكل اتفاقيات شراكة أو اتفاقيات إطار مع وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي، هبدف 

 تنمية املستدامة.حتقيق ال حنوتشجيع وتوجيه مستدام للمبادرات املقاوالتية 
 

 االقتراحات: -2
 :ممثلة كاآليتاالقرتاحات من بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، ميكن تقدمي عدد 

  من أجل مقاول جزائري مستدام:
على أهنا للمقاوالتية النظر يستوجب وعوائد طويلة املدى،  الوطينإلجياد أثر حقيقي يف االقتصاد  -

يف العقول والطاقات يف اجملتمع واالنسان قبل أن يكون استثمارا لتحقيق عوائد  استثمار طويل املدى
أهم عامل يف  باعتباره، املقاوالتيةيف جمال  املبادر قدرة الشخصوعليه الرتكيز على تطوير  .مادية حبتة

، السيما حبه القاواليتتناغم عناصر شخصيته مع طبيعة العمل  مدىحتديد جناح املشروع، و 
 ؛املقاواليتلالستقالل يف حتديد مهام العمل، واستعداده لتحمل التوتر الذي تسببه تقلبات العمل 

دعم املقاوالتية يف اجلزائر على أهنا امتياز متنحه الدولة العمل على تغيري نظرة الشباب املبادر إىل آليات  -
للمقاول املبادر  الدعم فقط وختصيصهبة، من أجل املبادرة يف بناء االقتصاد الوطين وليس حق أو 

 .تلك عناصر النجاحميفعال  الذي
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 من أجل دعم مستدام للمقاوالتية:
حيوية وابتكارية واليت تكتسي أيمية مركزية يف حتقيق االستدامة،  الرتكيز على دعم املشاريع األكثر -

 الشباب املبادرات ومهارات تحقق بشكل أكرب من جودة الطلبات املتقدمة مع دراسة مقدر وبالتايل ال
بدال من تعطل نسبة كبرية  الوطين، االقتصاد علىأثر إجيايب  حتقيقبشكل أكرب لزيادة فرص جناحهم و 

 ؛من األموال وإغراق أفراد غري مؤهلني يف ديون لفرتات طويلة
والتأكد من  الشباب املبادر حاملي فكرة مشروعبرامج تدريبية مكثفة بشكل تسلسلي لتهيئة اعتماد  -

مثل هذه الربامج ميكن  املقاواليت،ومساعدهتم يف التخطيط الصحيح ملشروعهم  ،جديتهم والتزامهم
 .العبءإقامتها بالتعاون مع جهات أخرى )مثل اجلامعات( لتقليل 

يف عدد من الربامج العملية إلكساهبم املعرفة الالزمة إلقامة هذه  املكلفني باملرافقةتدريب عينة من  -
أو رجال أعمال لديهم اخلربة  مقاولني تتوقف كذلك على مسايمة التدريببرامج  ، وأن فعاليةربامجال

 ها؛يف تصميمها وتقدميها وإثراء العملية
، يتم من خالهلا خريطة المشاريع المقاوالتيةتكاثف اجلهود بني أجهزة الدعم احمللية كافة إلنشاء  -

اع نشاط وما مت إشباعه وفقا الحتياجات كل منطقة، على اختاذ القرارات اخلاصة مبا جيب دعمه كقط
 أن ميس قرار جتميد نشاط معني أو رفع التجميد كافة األجهزة؛

الرتكيز على إجياد إطار للرصد والتقييم يتيح تقدير النتائج حبسب مؤشرات األداء ويتيح إدراج الدروس  -
ىل أن فهم العراقيل الرئيسية، الداخلية املستفادة من النجاحات واإلخفاقات يف السياسات. إضافة إ

واخلارجية اليت تعرتض جناح املشاريع املقاوالتية اليت مت دعمها يف إطار أجهزة الدولة، ضروري لضمان 
 جناح املبادرات املستقبلية؛

املستفيدون، من جهة  املقاولونما ينجزه  املقاوالتية املبادرات دعم أجهزةسعيا لقياس أدائها، ترصد  -
مفعول  لتتبعشاريع الناجحة، واستمرارية الشركات اليت قامت حتت رعايتها. وهذه خطوة مهمة امل

 ؛سياساهتا بشكل دقيق، سعيا إىل ضمان فعالية مشاريعها
قيام اجلامعات هبذا الدور ف ،ملفاضلة بني الفرص االستثمارية واختيار األفضل منهاأما فيما تعلق با -

العالقة بني اجلامعات  لتتفرغ لعملها. لذلك، جهزة الداعمةاأل )توليد الفرص( سيسهل من مهمة
جمموعة من األنشطة املستمرة اليت من خالل  البد أن تكون تكاملية وأجهزة دعم املبادرات املقاوالتية

 :من أجل الطرفنيقوم هبا ي
  (؛جلذب أعداد كبرية من أفراد اجملتمع )شرحية كبرية املقاوالتيةثقافة النشر 
  (؛والرتكيز عليهم )شرحية صغرية باملقاوالتيةف على املهتمني التعر 
  واعدة إلطالقها وتسهيل دخول السوق )جمموعة  مقاوالتيةاالستثمار األويل يف مشاريع

 (.مقاولني
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 من أجل منظومة مقاوالتية مستدامة:
 

  القطاع العام 
 اجلهات املالية

 منظومة مقاوالتية مستدامة
 البنية التحتية

 ثقافة اجملتمع اجلهات األكادميية
  القطاع اخلاص 

 

وفر فيها العديد من العوامل املهمة ، يستوجب أن تتمتكاملة املقاوالتية املستدامة نظومةلكي تكون امل
 ، الثقافةالداعمةاجلهات  املناسب، من أنظمة وتشريعات، توفر الكفاءات، التعليم باملبادرات املقاوالتبةللنهوض 

وعليه  .طالق مشاريعهم االبتكاريةإل املقاولني املبادرينتساهم بشكل كبري يف تذليل الصعوبات أمام ل ؛واملناولة
على اجلزائر تسجيل املشاريع املقاوالتية اليت سيتم إدراجها ضمن تعزيز آلية التنمية املستدامة اليت تتعلق بشكل 

إطالق برنامج لرفع مستوى الوعي لدى املبادرين ، و والبيئةرئيسي بثالث قطاعات تتمثل يف الطاقة، الصناعة 
املقاولني وأصحاب املشاريع الصغرية ومتوسطة احلجم، يهدف إىل متكينهم من دمج محاية البيئة يف أعماهلا 

 .واسرتاتيجياهتا التنموية جلعلها عنصرا أساسيا يف إدارهتا، وهذا يتطلب الدعم واستحداث أنظمة إلدارة امللوثات
 

 آفاق الدراسة: -3
انطالقا من نتائج الدراسة وما جاءت به من توصيات، ميكن متثيل جمموع اآلفاق البحثية يف موضوع 

 املقاوالتية وما يرتبط به من متغريات احملاور األساسية الآلتية:
 اهلوية احلالية للمقاول اجلزائري وحمددات التوجه املقاواليت؛ -
 ح آلية املؤسسة املصغرة يف اجلزائر؛هتيئة األرضية املالئمة إلجنا  -
 بناء منوذج أعمال ميكن للمقاولني اجلدد اعتماده؛ -
 أسباب فشل وجناح املشروعات الصغرية يف اجلزائر؛ -
 حتديد العراقيل املتعلقة بالشاب صاحب فكرة املشروع ومواطن الضعف والفشل؛ -
 تعرتض أو تأخر جناح املشاريع املصغرة؛ حتديد العراقيل على املستوى الوطين اليت -
 ؛ناشئة مميزة مؤسساتبروز يف توليد الفرص و  ةاجلامعدور  -
 تطوير املهارات املقاوالتية ضمن النظم التعليمية؛ -
 كيفية إعداد القوائم النموذجية ملشاريع تستجيب حلاجات كل منطقة؛ -
 صغرية احلجم واملشاريع الكبرية؛روابط بني املشاريع املقاوالتية تعزيز اقتصاد املناولة وال -
التنسيق بني السياسات الصناعية والسياسات املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار لتشجيع النشاط  -

ملقاوالتية عالية النمو.االبتكاري وإعطاء دفعة 
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 .7119، جملة الباحث، العدد الثالث، جامعة ورقلة، أية مقاربة للتحليل؟ -في نشأة الدولة واالقتصاد في الجزائر، باديس عيشة بن .3
، جملة الدراسات املالية واملصرفية، العدد الثالث، اجمللد العشرون، المشروعات الصغيرة والمتوسطة رهان الجزائر في التنميةخبابة حسان،  .9

 .7179املالية واملصرفية، األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، األردن،  مركز البحوث



 قـائمة المراجع  
 

292 

 

، جملة دمشق للعلوم اهلندسية، اجمللد اخلامس والعشرون، العدد األول، التخطيط من أجل التنمية المستدامةديب ريدة، مهنا سليمان،  .2
 .7119جامعة دمشق، 

 .7173، ديسمرب 7، جامعة قسنطينة 91، جملة العلوم اإلنسانية، العدد كر المقاوليمقاربة نظرية حول تطور الفساييب صندرة،  .9
، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، أساليب تنمية المشروعات المصغرة، الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد الجزائريصاحلي صاحل،  .1

 .7119، 7ري، جامعة سطيف العدد الثالث، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي
، جملة الباحث، العدد "PME IIسياسة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مع التركيز على برنامج "عبد الكرمي سهام،  .7

 .7177التاسع، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
، جملة مناء (2012 -2001خالل البرامج التنموية )التنمية المستدامة في الجزائر من ، ، بوقجان وسام وبو فنغور خدجيةعقون شراف .9

 .7177، أفريل 7االقتصاد والتجارة، اجمللد 
، جملة الباحث، العدد التاسع، جامعة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر "دراسة تقييمية لبرنامج ميدا"غدير أمحد سليمة،  .71

 .7177قاصدي مرباح، ورقلة، 
، دراسة حالة الجزائر -جية المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامةاستراتيفروحات حدة،  .77

 .7171، جامعة ورقلة، 11جملة الباحث، العدد 
قتصادية ، جملة حبوث اقتصادية عربية، العدد السادس واألربعون، كلية العلوم االالتنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائرمراد ناصر،  .77

 .  7119والتجارية وعلوم التسيري، جامعة بسكرة،  
 .7177، جملة الباحث، العدد العاشر، جامعة ورقلة، سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرها على النمومسعي حممد،  .73

 :رسوم وقوانين -4
، 99، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد االستثماريتعلق بترقية ، 7993أكتوبر سنة  2املؤرخ يف  77 -93مرسوم تشريعي رقم  .7

 .7993األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، أكتوبر 
، اجلريدة الرمسية يحدد صالحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،7999جويلية  77املؤرخ يف  777 -99مرسوم تنفيذي رقم  .7

 .7999العامة للحكومة، اجلزائر، جويلية ، األمانة 91للجمهورية اجلزائرية، العدد 
، اجلريدة يتضمن إنشاء وكالة التنمية االجتماعية ويحدد قانونها األساسي، 7999جوان  79املؤرخ يف  737 -99مرسوم تنفيذي رقم  .3

 .7999، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جوان 19الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1226يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 7999جوان  79ؤرخ يف امل 79 -99أمر رقم  .9

 .7999، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جوان 39
اجلزائرية، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية ، يتعلق بدعم تشغيل الشباب ،7999جويلية  17املؤرخ يف  739 -99مرسوم رئاسي رقم  .2

 .7999، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جويلية 97
يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها ، 7999سبتمرب  17املؤرخ يف  799 -99مرسوم تنفيدي رقم  .9

 .7999ة، اجلزائر، سبتمرب ، األمانة العامة للحكوم27، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد األساسي

، يحدد شروط اإلعانة المقدمة للشاب صاحب المشروع ومستواها، 7999سبتمرب  17املؤرخ يف  791 -99مرسوم تنفيذي رقم  .1
 .7999، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، سبتمرب 27اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

، األمانة 72اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، 1227يتضمن قانون المالية لسنة ، 9997ديسمرب  31املؤرخ يف  37 -99رقم  .7
 .7999العامة للحكومة، اجلزائر، ديسمرب 
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يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض  ،7997جوان  19املؤرخ يف  711 -97مرسوم تنفيذي رقم  .9
، األمانة العامة للحكومة، 97، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ساسيالمشاريع وتحديد قانونه األالممنوح إياه الشباب ذوي 

 .7997اجلزائر، جوان 
، األمانة العامة 91، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد يتعلق بتطوير االستثمار، 7117أوت  71املؤرخ يف   13 -17أمر رقم  .71

 .7117اجلزائر، أوت  للحكومة،
، اجلريدة يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 7117ديسمرب سنة  77املؤرخ يف  77 -17قانون رقم  .77

 .7117، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، ديسمرب 11الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  ،7117وفمرب ن 77املؤرخ يف  313-17مرسوم تنفيذي رقم  .77

 .7117، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، نوفمرب 19، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد وتحديد قانونه األساسي
يحدد كيفيات تسيير ، 792 -99نفيذي رقم ، يعدل ويتمم املرسوم الت7113فيفري  73املؤرخ يف  19 -13مرسوم تنفيذي رقم  .73

، اجلريدة الرمسية للجمهورية الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" 302 -087حساب التخصيص الخاص رقم 
 .7113، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، فيفري 73اجلزائرية، العدد 

، اجلريدة الرمسية للجمهورية يتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات ،7113فيفري  72املؤرخ يف  17 -13مرسوم تنفيذي رقم  .79
 .7113، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، فيفري 73اجلزائرية، العدد 

يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، 7113فيفري  72املؤرخ يف  19 -13مرسوم تنفيذي رقم  .72
 .7113، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، فيفري 73، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد وتنظيمهاومهمها 

يتضمن إنشاء المجلس الوطني االستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة ، 7113فيفري  72املؤرخ يف  71 -13مرسوم تنفيذي رقم  .79
 .7113، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، فيفري 73هورية اجلزائرية، العدد ، اجلريدة الرمسية للجموالمتوسطة وتنظيمه وعمله

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، 7112ماي  13املؤرخ يف  792-12مرسوم تنفيذي رقم  .71
 .7112امة للحكومة، اجلزائر، ماي ، األمانة الع37، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد وتنظيمها وسيرها

، اجلريدة الرمسية للجمهورية يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 7113جويلية سنة  79املؤرخ يف  71 -13قانون رقم  .77
 .7113، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جويلية 93اجلزائرية، العدد 

والمتضمن إنشاء الوكالة  ،799 -99، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7113سبتمرب  19املؤرخ يف  777 -13مرسوم تنفيذي رقم  .79
، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 29اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي

 .7113سبتمرب 
والمتضمن إحداث ، 711 -97، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7113سبتمرب  19املؤرخ يف  779 -13مرسوم تنفيذي رقم  .71

اجلريدة الرمسية للجمهورية ، صندوق الكفالة المشتركة لضمان القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه األساسي
 .7113، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، سبتمرب 29اجلزائرية، العدد 

، اجلريدة يحدد شروط اإلعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها، 7113سبتمرب  19املؤرخ يف  791 -13مرسوم تنفيذي رقم  .77
 .7113، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، سبتمرب 29الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

والمتعلق بدعم تشغيل ، 739 -99ويتمم املرسوم الرئاسي رقم  ، يعدل7113سبتمرب  77املؤرخ يف  311 -13مرسوم رئاسي رقم  .77
 .7113، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، سبتمرب 22، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد الشباب
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، 73اجلزائرية، العدد  ، اجلريدة الرمسية للجمهورية2003يتضمن قانون المالية لسنة ، 7113ديسمرب  77املؤرخ يف  77 -13قانون رقم  .73
 .7113األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، ديسمرب 

يتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع  ،7113ديسمرب  31املؤرخ يف  279 -13مرسوم رئاسي رقم  .79
، األمانة العامة للحكومة، 79ية، العدد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائر ( سنة50( وخمسين )35البالغين ما بين خمس وثالثين )

 .7113اجلزائر، ديسمرب 
يحدد شروط اإلعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين  ،7119جانفي  13املؤرخ يف  17 -19مرسوم تنفيذي رقم  .72

، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 13العدد  ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،( سنة ومستوياتها50( وخمسين )35خمس وثالثين )
 .7119جانفي 

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها ، 7119جانفي  77املؤرخ يف  79 -19مرسوم تنفيذي رقم  .79
 .7119جانفي  ، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر،19، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد األساسي

يتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان قروض استثمارات المؤسسات  ،7119أفريل  79املؤرخ يف  739 -19مرسوم رئاسي رقم  .71
 .7119، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، أفريل 71، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد الصغيرة والمتوسطة

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، 7112ماي  13ملؤرخ يف ا 792-12مرسوم تنفيذي رقم  .77
 .7112، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، ماي 37، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد وتنظيمها وسيرها

، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرهايتضمن صالحيات ، 7119أكتوبر  19املؤرخ يف  329 -19مرسوم تنفيذي رقم  .79
 .7119، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، أكتوبر 99اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

ائرية، ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلز 2002يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ، 7119جويلية  77املؤرخ يف  17 -19األمر رقم  .31
 .7119، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جويلية 99العدد 

، 17، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 2010يتضمن قانون المالية لسنة ، 7119ديسمرب  31املؤرخ يف  19 -19األمر رقم  .37
 .7119األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، ديسمرب 

يتعلق بدعم إحداث  ،279 -13يعدل ويتمم املرسوم الرئاسي رقم  ،7171جوان  71املؤرخ يف  729 -71مرسوم رئاسي رقم  .37
، اجلريدة الرمسية للجمهورية ( سنة50( وخمسين )35النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثالثين )

 .7171، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جوان 39اجلزائرية، العدد 

الذي يحدد شروط اإلعانة  ،791 -13، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7171جوان  71املؤرخ يف  721 -71مرسوم تنفيذي رقم  .33
، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جوان 39اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها

7171. 
يحدد شروط اإلعانات  ،17 -19، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7171جوان  71املؤرخ يف  727 -71ذي رقم مرسوم تنفي .39

، اجلريدة الرمسية للجمهورية ( سنة ومستوياتها50( وخمسين )35الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثالثين )
 .7171ومة، اجلزائر، جوان ، األمانة العامة للحك39اجلزائرية، العدد 

، المتعلق بدعم تشغيل الشباب ،739 -99، يتمم املرسوم الرئاسي رقم 7177مارس  19املؤرخ يف  711 -77مرسوم رئاسي رقم  .32
 .7177، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، مارس 79اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
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المتضمن إنشاء الوكالة  ،799 -99، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7177مارس  19يف املؤرخ  717 -77مرسوم رئاسي رقم  .39
، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، 79اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسي

 .7177مارس 
يحدد شروط اإلعانة  ،791 -13، يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 7177مارس  19املؤرخ يف  713 -77مرسوم رئاسي رقم  .31

، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، مارس 79اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد ، المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
7177. 

، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد بجهاز القرض المصغريتعلق ، 7177مارس  77املؤرخ يف  733 -77مرسوم رئاسي رقم  .37
 .7177، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، مارس 79

اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، ، 2011يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،7177جويلية  77املؤرخ يف  77 -77قانون رقم  .39
 .7177للحكومة، اجلزائر، جويلية ، األمانة العامة 91العدد 

المتضمن تنظيم الصفقات ، 739 -71، يعدل ويتمم املرسوم الرئاسي رقم 7177جانفي  77املؤرخ يف  73 -77مرسوم رئاسي رقم  .91
 .7177، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، جانفي 19، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد العمومية

يحدد شروط اإلعانة المقدمة  الذي 72 -19، يتمم املرسوم التنفيذي رقم 7173أفريل  77املؤرخ يف  719 -73رقم مرسوم تنفيذي  .97
 .7173، األمانة العامة للحكومة، اجلزائر، ماي 72، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها

الذي يحدد شروط ، 791 -13يعدل ويتمم املرسوم التنفيذي رقم  ،7173سبتمري  19ؤرخ يف امل 772 -73مرسوم تنفيذي رقم  .97
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 .79:77، على الساعة 17/71/7177اريخ االطالع ت
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 77 ............................................مقاول جوزيف شومبيرت -7-7-7   
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 79 ..........................................مقاول املدرسة النمساوية -7-7-3   
 37 ....................(1270 -1240المقاول في عصر العلوم االجتماعية ) -2-3  
 37 ........................باملقاوالتيةأول اهتمام ملفكري علم االجتماع  -7-3-7   
 37 ..................املقاربات التارخيية اخلاصة باملقاول يف علم االجتماع -7-3-7   
 33 ........مقاربات كل من علم النفس وعلم االجتماع اخلاصة باملقاوالتية -7-3-3   
 39 .....................(1270انطالقا من المقاول في عصر إدارة األعمال ) -2-4  
 32 .......................مرحلة اإلقالع: املسايمات الرائدة يف املقاوالتية -7-9-7   
 32 .....................مرحلة النمو: بناء البنية التحتية والبحوث املتجزأة -7-9-7   
 39 ....البحث عن النضج: ميدان للمناقشة وارتفاع االهتمام النظري مرحلة -7-9-3   
 91 .................................: المفهوم الكالسيكي للمقاوالتيةالثالثالمبحث  
 91 .................................................................المقاول -2-2  
 91 .......................................وصفاته املميزةتعريف املقاول  -7-7-7   
 92 ..وظائف املقاول............................................... -7-7-7   
 92 أصناف املقاولني............................................... -7-7-3   
 97 ..............................................................المقاوالتية -3-2  
 99 .............................وأبعادها املفاهيمية... املقاوالتية تعريف -3-7-7   
 27 ...................................................أيمية املقاوالتية -3-7-7   
 23 .................................................املقاوالتية أهداف -3-7-3   
 29 ..............................مقاوالتية والعوامل المؤثرة على نموهاأنواع ال -3-3  
 29 .........................................األنواع املختلفة للمقاوالتية -3-3-7   
 22 .............................املقاوالتية................عمل نطاق  -3-3-7   
 21 ..............ثر املقاوالتية والعوامل اليت تؤثر على منوها............أ -3-3-3   
 91 .....................................................................خالصة الفصل 

 (779-97)...........................الستدامةاالفصل الثاني: المقاوالتية واشكالية 
 97 ...............................................................................تمهيد 
 93 ..................توجه مفهوم المقاوالتية نحو تحقيق اإلستدامةالمبحث األول:  
 93 .....................................لبيئيةالصديقة لالمقاوالتية المبادرات  -1-1  
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 93 .........................املقاوالتية البيئية....................ظهور  -7-7-7   
 92 .....................................................املقاول البيئي -7-7-7   
 92 .......................................البيئية............املقاوالتية  -7-7-3   
 99 ........اPushا مقابل اضغط Pullعامل اجذب مقاوالتية:  -اإليكو -7-7-9   
 91 ..................................المسئولة اجتماعياالمقاوالتية المبادرات  -1-2  
 91 ................................وانتشار املقاوالتية االجتماعيةظهور  -7-7-7   
 97 ................................................املقاول االجتماعي -7-7-7   
 99 ..............................................املقاوالتية االجتماعية -7-7-3   
 11 ..............................المستدامة................ماهية المقاوالتية  -1-3  
 11 .....................نشأة وتطور جمال البحث يف املقاوالتية املستدامة -7-3-7   
 13 ...................................................املقاول املستدام -7-3-7   
 19 ................................................املقاوالتية املستدامة -7-3-3   
 17 .................................االستدامة املقاوالتية.............. -7-3-9   
 71 ...........................المبحث الثاني: أبعاد المقاوالتية المستدامة ومؤشراتها 
 71 ....................................وأهدافهاحدود المقاوالتية المستدامة  -2-1  
 71 ..............................املقاوالتية املستدامة ومفاهيم ذات صلة -7-7-7   
 73 ........................................أهداف املقاوالتية املستدامة -7-7-7   
 79 ...............................................أبعاد المقاوالتية المستدامة -2-2  
 71 ................... (TBL)املقاوالتية املستدامة واملفهوم ثالثي املعايري  -7-7-7   
 77 ..............................للمقاوالتية املستدامة البعد االقتصادي -7-7-7   
 79 ..............................للمقاوالتية املستدامة البعد االجتماعي -7-7-3   
 79 ...................................للمقاوالتية املستدامة البعد البيئي -7-7-9   
 91 ...................................للمقاوالتية املستدامة البعد الثقايف -7-7-2   
 91 ...........................................المستدامةمؤشرات المقاوالتية  -2-3  
 97 .......................................املؤشرات الرئيسية للمقاوالتية -7-3-7   
 TEA............................... 99مؤشر إمجايل النشاط املقاواليت  -7-3-7   
 91 ............المقاوالتية المستدامة كأساسالمبحث الثالث: المشاريع المستدامة   
 91 ...............................................عات الصغيرةماهية المشرو  -3-1  
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 91 ...........................................الصغري.تعريف املشروع  -3-7-7   
 99 .........................خصائص ومزايا املشروعات الصغرية........ -3-7-7   
 711 .........................................الصغري..مقومات املشروع  -3-7-3   
 717 ............................الدور التنموي المستدام للمشروعات الصغيرة -3-2  
 717 ..........القومي...............الصغرية يف االقتصاد  املشروعاتدور  -3-7-7   
 713 ................................................املشروعات اإلمنائية -3-7-7   
 719 .................................................املشاريع املستدامة -3-7-3   
 717 .......................................دراسة جدوى المشاريع المقاوالتية -3-3  
 717 ..................................ماهية دراسات اجلدوى االقتصادية -3-3-7   
 771 ......................................أيمية دراسة اجلدوى وأهدافها -3-3-7   
 773 ..........................مراحل وحماور دراسات اجلدوى االقتصادية -3-3-3   
 779 .....................................................................الفصل خالصة 

االقتــصـاد الجــزائــري بيــن واقــع المقـــاوالتيــة وتحـــــــــدي  الفصل الثالث:
 (771 -771).......................................................................االستدامة

 777 ...............................................................................تمهيد 
 777 .....................................المسيرة التنموية في الجزائرالمبحث األول:  
 777 ...................................رالتنموية األولى في الجزائ تالمحاوال -1-1  
 777 ........ما قبل االستقالل والنظرة االستعمارية لتنمية االقتصاد اجلزائري -7-7-7   
 773 ...التوجهات التنموية لالقتصاد اجلزائري خالل مرحلة التخطيط املركزي -7-7-7   
 772 ....التوجهات التنموية لالقتصاد اجلزائري خالل مرحلة التنمية الالمركزية -7-7-3   
 779 ...................اجليل األول من االصالحات االقتصادية يف اجلزائر -7-7-9   
 777 .......................................1222البرامج التنموية انطالقا من  -1-2  
 779 ......................(7119 -7117اإلنعاش االقتصادي ) سياسة -7-7-7   
 731 ..............................(7119 -7112)دعم النمو سياسة  -7-7-7   
 737 ..........................(7179 -7171)برنامج التنمية اخلماسي  -7-7-3   
 737 ...............................(7179 -7172املخطط اخلماسي ) -7-7-9   
 733 .........................الجزائر التنمية المستدامة في البرامج التنموية في -1-3  
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 733 ...............................اسرتاتيجية التنمية املستدامة يف اجلزائر -7-3-7   
 732 .........................اإلطار املؤسسي للتنمية املستدامة يف اجلزائر -7-3-7   
 731 .................................حتديات التنمية املستدامة يف اجلزائر -7-3-3   
 797 ....................................في الجزائر الواقع المقاوالتي: الثانيالمبحث  
 797 .......بروز المقاول الجزائري خالل التوجهات التنموية لالقتصاد الجزائري -2-1  
 797 ........املبادرات املقاوالتية..ما قبل االستعمار: والدة النوع األول من  -7-7-7   
 793 ..........................فرتة االستعمار: ضعف الربجوازية املقاوالتية -7-7-7   
 793 ........................قطاع خاص صنيع الدولة: الدولة املقاول.... -7-7-3   
 799 ......الصغرية واملتوسطة بروز دور املؤسسات :االقتصادية اإلصالحات -7-7-9   
 799 .............7977منظومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة انطالقا من  -7-7-2   
 799 ......................المقاول الجزائري وخصوصيات المشاريع المقاوالتية -2-2  
 791 ............................................املقاول اجلزائريأصول  -7-7-7   
 797 ..........................................مسارات املقاول اجلزائري -7-7-7   
 799 ............................خصوصية املشروعات املقاوالتية اجلزائرية -7-7-3   
 727 ................................هاومؤشراتاستدامة المقاوالتية في الجزائر  -2-3  
 727 .....مكانة املؤسسات املصغرة والصغرية واملتوسطة يف االقتصاد اجلزائري -7-3-7   
 723 ............املشروعات املقاوالتية وحتديات التنمية املستدامة يف اجلزائر -7-3-7   
 729 .......................................مؤشرات القاوالتية يف اجلزائر -7-3-3   
المنظومة القانونية والمؤسساتية لدعم المبادرات المقاوالتية المبحث الثالث:  

 .........................................................................في الجزائر

 
797 

 797 .................الجزائرفي المنظومة القانونية لدعم المبادرات المقاوالتية  -3-1  
 797 .............الدعم القانوين غري املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -3-7-7   
 797 .................الدعم القانوين املباشر للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -3-7-7   
 793 ..............................برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -3-2  
 793 ..................الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -3-7-7   
 799 ..................الربنامج الدويل لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -3-7-7   
 799 ................المؤسساتية لدعم المبادرات المقاوالتية الجزائريةالمنظومة  -3-3  
 799 .........وزارة منتدبة مكلفة باملؤسسات/ الصناعات الصغرية واملتوسطة -3-3-7   
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 711 .....اهليئات احلكومية املتخصصة يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة -3-3-7   
 713 ............املبادرات املقاوالتية.........الوكاالت املتخصصة يف دعم  -3-3-3   
 771 .......................................................................خاتمة الفصل 

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ودورها المستدام في الفصل الرابع: 
 (791 -777.................)...............................توجيه المبادرات المقاوالتية

 777 ...............................................................................تمهيد 
 773 ...............................المبحث األول: اإلطار العام لدعم تشغيل الشباب 
 773 .............الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب وشروط االستفادة منه -1-1  
 773 إيرادات الصندوق ونفقاته.......................................... -7-7-7   
 779 ..................أشكال دعم تشغيل الشباب املنصوص عليهاشروط  -7-7-7   
 779 .......لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها األساسيإنشاء الوكالة الوطنية  -1-2  
 779 ...........................مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -7-7-7   
 771 الوكالة..................................... عملو  ،التسيري ،التنظيم -7-7-7   
 779 ........................طلبات الدعم وضمان أخطار القروض دراسة -7-7-3   
 797 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب اإلعانات واالمتيازات الممنوحة -1-3  
 797 ..........اإلعانة املمنوحة للشباب املبادر أصحاب املشاريع ومستوياهتا -7-3-7   
 799 .....................اجلبائية املمنوحة يف إطار جهاز الوكالةاالمتيازات  -7-3-7   
 799 ....................الوكالة جهازمسار إنشاء مؤسسة مصغرة يف إطار  -7-3-3   
 717 .أرقام محققة -دعم المبادرات المقاوالتية في إطار جهاز الوكالةالمبحث الثاني:  
 717 ............................حصيلة المشاريع الممولة في إطار دعم الوكالة -2-1  
 717 ......................املمولة يف إطار دعم الوكالة املشاريعتطور عدد  -7-7-7   
 713 .........................املمولة حسب مرحلة املشروع املشاريعتطور  -7-7-7   
 719 .....................................حسب صيغة التمويلاملشاريع  -7-7-3   
 712 ....توزيع عدد المشاريع الممولة في إطار دعم الوكالة حسب قطاع النشاط -2-2  
 711 ........................................................اخلدمات -7-7-7   
 711 ............................................................النقل -7-7-7   
 719 ....................................الصناعة والزراعة والصيد البحري -7-7-3   
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 777 ...................................................باقي القطاعات -7-7-9   
 773 .توزيع عدد المشاريع الممولة في إطار دعم الوكالة حسب الجنس والمنطقة -2-3  
 773 ............تطور املبادرات املمولة يف إطار جهاز الوكالة حسب اجلنس -7-3-7   
 772 ....توزيع املبادرات املمولة يف إطار جهاز الوكالة حسب القطاع واجلنس -7-3-7   
 779 ...........املبادرات املمولة يف إطار جهاز الوكالة حسب املنطقةتوزيع  -7-3-3   
 777 توزيع املبادرات املمولة يف إطار جهاز الوكالة حسب املنطقة وقطاع النشاط -7-3-9   
: جهود الوكالة الوطنية لدعم لتشغيل الشباب لتشجيع الثالث المبحث 

 ......................................المبادرات المقاوالتية نحو تحقيق االستدامة
 

771 

 771 ..................تدابير وإجراءات لتحفيز المبادرات المقاوالتية ومرافقتها -3-1  
 771 .............تدابري مالية حتفيزية للشباب املبادر أصحاب فكرة مشروع -3-7-7   
 777 ..............................واملرافقةالتدابري املتعلقة بتأهيل املشاريع  -3-7-7   
 779 ..................املرافقة البعدية للمشاريع املمولة يف إطار دعم الوكالة -3-7-3   
 772 ................نشاطات دورية وحتسيسية لتشجيع املبادرات املقاوالتية -3-7-9   
 777 .......................الجامعي وتطويرهترقية الفكر المقاوالتي في الوسط  -3-2  
 779 ....................................................دور املقاوالتية -3-7-7   
 731 ............................تشجيع ودعم املبادرات املقاوالتية املبتكرة -3-7-7   
تشجيع ودعم إنشاء املؤسسات املصغرة ذات إمكانية منو عالية، خاصة  -3-7-3   

 ......................................TICيف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
 

737 
 737 .....تشجيع ودعم املؤسسات الناشئة ذات االمكانيات العالية لالبتكار -3-7-9   
 733 ...............................المبادرات المقاوالتيةاتفاقيات دعم وتوجيه  -3-3  
 733 ...................اتفاقيات الشراكة لدعم وتوجيه املبادرات املقاوالتية -3-3-7   
 731 ......................اتفاقيات إطار لدعم وتوجيه املبادرات املقاوالتية -3-3-7   
 791 .....................................................................خالصة الفصل 

 797 ...................................................................................الخاتمة

 799 ............................................................................المراجعقائمة 

 799 ............................................................................قائمة الفهارس
 792 اجلداول........................................................................فهرس  
 791 فهرس األشكال....................................................................... 



 

228 

 

 799 ......................................................................املختصرات قائمة 
 717 حملتويات.......................................................................افهرس  

 719 ..................................................................................المالحق

 319 ..........................................................................الدراسة ملخص
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Direction Général 

 

Conseiller Charger de 

l’Audit Interne 
 

Conseiller Charger de la 

Coopération de 

Partenariat et de la 

Formation 

   

Conseiller Charger de la 

Communication et de 

l’Ecoute Sociale 

 

Conseiller Charger 

des Affaires 

Juridiques 

    Secrétaire Général     

         

Division de 

développement des 

Programmes 

 

 

Division des Etudes, des 

Statistiques et de 

l’Informatique 

 

Division de 

l’Administration 

Générale 

 
Division des Finances et 

de Comptabilité 
 Inspection Générale 

Département du Suivi 

des Projets 

 

 Département des Etudes 

Prospectives 

 Département des 

Ressources Humaines 

 Département des 

Financements 

  

Département de 

l’Accompagnement et 

de la formation des 

Jeunes Promoteurs 

 

 Département des 

Statistiques 

 Département des Moyens 

Généraux 

 Département du Budget 

et du Contrôle 

Budgétaire 

  

Département des 

Etudes Juridiques et du 

Contentieux 

 Département de 

l’informatique 

 Département de la 

Réglementation et des 

Relations Professionnelles 

 Département de la 

Comptabilité 

  

 

 (: الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب01الملحق )
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Directeur Antenne 

 

Conseiller chargé de la communication et de l’écoute 

sociale 

 

      

         

Service de 

l’Administration des 

moyens 

 

 Service des Finances et 

de Comptabilité 

 Service des Statistiques et 

Informatique 

 Service de 

l’Accompagnement 

 Services du Suivi, de 

Recouvrement et du 

Contentieux 

 

 العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لفرع(: الهيكل التنظيمي 02الملحق )
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Formulaire d'inscription  
 
 
 
 

 

Gérant NIN : ………………………   

Nom : ……………………….….. Prénom : ………………………. 

Genre : Homme    

Fils(le) de : ………………………….. Et de :   ………………………. 

Date de naissance :  ………………… N° acte de naissance : …………. 

Commune de naissance : …………. Wilaya de naissance : …………. 

Adresse personnelle actuelle : ………….   

Commune : …………. Wilaya : ………….  

Email : …………. Téléphone : ………….   
N° Carte ANEM :  …………. Qualification ou diplômes : FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
Intitulé du diplôme ou de la qualification : conduite de ruches 

 
Siege sociale s'il y a lieu : 

 
Commune : …………. Wilaya : …………. 

 
Sollicite les aides financières et les avantages fiscaux accordés par le dispositif ANSEJ pour la ralisation de l'activité : 
 

APICULTURE 
 
dans le cadre d'un mode de financement : TRIANGULAIRE 

Aides financières demandées : PNR Classique 

Déclare sur l'honneur :      
*N'exercer aucune activité salariée ou non salariée lors du depôt de mon dossier au niveau de l'agence 

nationnale de soutien à l'emploi des jeunes. 

*Ne pas être insrit au niveau de centre de formation ou institut ou université lors de depôt de dossier. 

*N'avoir jamais bénéficié des aides de l'etat au titre de la création d'activité. 

*Etre inscrit à l'ANEM (Carte en cours de validité). 
Nom et Prénom du gérant : …………………….……. 
 
Signature :  

 
 Espace réservé à l'ANSEJ : 

Antenne/Annexe: Carte d'idendité nationale n°: 

GUELMA/GUELMA Etablie le: Par: 

N° Sieje V3: Nom et signatur de l'accompagnateur:  chadli nadjet 

…………………… Date de dépot: 22/10/2019 
  
NB:- Lors du dépôt présent formulaire, se munir de la carte nationale d'identité . 
Toutes fausses déclarations entrainent l'annulation de l'inscription de l'intéressé avec possibilité de poursuites judiciaires selon l'article 223 du code 

pénale.  
 

 

 

PHOTO 

 (: استمارة التسجيل03الملحق )
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Tableau Récapitulatif des équipements  

et services demandés (à détailler en annexe)  
 
 

 

Désignation Montant total TTC 

Equipements 1 720 186 

Matèriel roulant (s'il ya lieu)+Taxe véhicule incluse 2 750 000 

Assurances multirisques (équipements) 40 978,22 

Assurances tous risques (matériel roulant) 85 889,2 

Aménagement (s'il ya lieu) 0 

Fonds de roulement (TTC) 250 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Espace réservé à l'ANSEJ : 

Antenne/Annexe: Carte d'idendité nationale n°: 

GUELMA/GUELMA Etablie le: Par: 

N° Sieje V3: Nom et signatur de l'accompagnateur:  chadli nadjet 

………………… Date de dépot: 22/10/2019 
  

NB:- Lors du dépôt présent formulaire, se munir de la carte nationale d'identité . 
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Annexe 
 
 
 

 

Espace réservé à l'ANSEJ 

 

N° Sieje V3 Nom et signature de l'accompagnateur Date de dépôt :  
 
 
 
 
 

 

Liste des équipements et services demandés 

 
 
 

 

N° Désignation de l'équipement Quantité Prix unitaire TTC Prix total TTC Fournisseur 

1 extracteur électrique 16 cadres 1 192 780 192 780 000721239005841 

2 maturateur chauffant 400kg f.b i 1 53 550 53 550 000721239005841 

3 chaudière a cire 30c f.b italy 1 101 150 101 150 000721239005841 

4 bac désoperculer 10 cadres  f.b 1 77 350 77 350 000721239005841 

5 Ruchette 06 cadres cirées locale 25 2 618 65 450 000721239005841 

6 les hausse locale 50 2 975 148 750 000721239005841 

7 riches vide 70 4 165 291 550 000721239005841 

8 lève cadre américain 2 892,5 1 785 000721239005841 

9 brosse d’abeille 2 595 1 190 000721239005841 

10 trappe pollen 50 595 29 750 000721239005841 

11 grille a reine métallique 50 892,5 44 625 000721239005841 

12 socle en fer 50 833 41 650 000721239005841 

13 enfumoir f.b italy 2 5 355 10 710 000721239005841 

14 gants en peau (import) 2 1 904 3 808 000721239005841 

15 combinaisons (import)  italy 2 5 355 10 710 000721239005841 

16 roulette zig zag 2 595 1 190 000721239005841 

17 les nourrisseurs 08 cadres en pl 50 595 29 750 000721239005841 

       

 

Nom et prénom du gérant :  ……………………… 

 

Signature 
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Annexe 
 
 
 

 

Espace réservé à l'ANSEJ 

 

N° Sieje V3 Nom et signature de l'accompagnateur Date de dépôt :  
 
 
 
 
 

 

Liste des équipements et services demandés 

 
 
 

 

N° Désignation de l'équipement Quantité Prix unitaire TTC Prix total TTC Fournisseur 

18 transfo file de fer (import) 1 3 808 3 808 000721239005841 

19 tondeur 2 1 190 2 380 000721239005841 

20 essaims 04 cadres (exonère de la 200 2 000 400 000 000721239005841 

21 cops de riches vide 50 4 165 208 250 000721239005841 

       

 

Nom et prénom du gérant :  …………………….. 
 

Signature 
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       ........................ :والية 
       ........................  فرع :

       ........................ :ملحقة 
       ........................ شهادة رقم:

 
 شهادة التأهيل لالستفادة من مساعدة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب

 التمويل الثالثي
 

 

 :   تعريف المؤسسة

 

       ........................ للمؤسسة : أو التسمية االجتماعية اسم
  عنوان املقر االجتماعي)املقر الضرييب( :

       ........................ الوالية :        ........................ البلدية :
 حرفيالشكل القانوين :  

 )الترصيص الصحي(حرفي مرصص النشاط : 
 

 : تعريف .صاحب أو أصحاب المشروع
 االستثمار املنجز من طرف صاحب أو أصحاب املشروع املبينني أدناه:

 
 :  1صاحب المشروع 

  

 .........................االسم :    .........................:   اللقب
  اللقب األصلي للمرأة :  .........................

 .........................الوالية :   .........................    البلدية :   -مكان االزدياد    .......... تاريخ االزدياد : 
 ......................... .........................،  .................................................. ، العنوان : 

 
 : 2 صاحب المشروع

 

 .........................االسم :    .........................:   اللقب
  اللقب األصلي للمرأة :  .........................

 .........................الوالية :   .........................    البلدية :   -مكان االزدياد    .......... تاريخ االزدياد : 
 ......................... .........................،  .................................................. ، العنوان : 

 
 : 3صاحب المشروع 

 

 .........................االسم :    .........................:   اللقب
  اللقب األصلي للمرأة :  .........................

 .........................الوالية :   .........................    البلدية :   -مكان االزدياد    .......... تاريخ االزدياد : 
 ......................... .........................،  .................................................. ، العنوان : 

 

   الـجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الديـمـقـراطـيـة الشـعـبـيـة

 ان االجتماعيموزارة العمل و التشغيل والض
 

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 

 التمويل الثالثي شهادة التأهيل لالستفادة من مساعدة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب(: 05الملحق )



 

212 

 

. و ردا على طلبكم لالستفادة من       ........................ بتاريخ       ........................متويل املشاريع يف دورهتا رقم انتقاء، واعتماد و طبقا لقرار جلنة 
استثماركم مؤهل  بأن الوطنية لدعم تشغيل الشباب أن تعلمكم يسعد الوكالة       ........................بتاريخ       ........................االمتيازات رقم 

إطار اإلجناز لالستفادة من مساعدة الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب بداية من تاريخ إعداد قرار منح االمتيازات الضريبية و اإلعانات املالية يف 
 على النحو التايل، مع التقيد بااللتزامات التالية:

 

 رصد املسايمة الشخصية؛   -
 ؛عاالشرتاك و االخنراط يف الصندوق الوطين للكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الشباب ذوي املشاري  -

 املشاركة يف تكوين إجباري منظم من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، قبل متويل املشروع. -
 

 اإلعانات المالية : 
 

 فائدة. قرض بدون -
 قرض اضايف غري مكافئ عند الضرورة. -
 (.%011(ختفيض نسبة الفائدة البنكية اىل  -

 

 : االمتيازات الضريبية 
 

 :خالل فترة إنجاز المشروع -/1
 

 لالكتسابات العقارية احلاصلة يف إطار إنشاء نشاط صناعي. اإلعفاء من حقوق نقل امللكية مبقابل مايل  -
 فيما يتعلق بالعقود التأسيسية للشركات .اإلعفاء من حقوق التسجيل  -
 ختص احلقوق اجلمركية للتجهيزات املستوردة والداخلة مباشرة يف إجناز االستثمار .  % 9تطبيق نسبة خمفضة بـ  -

 

 : خالل فترة استغالل المشروع وابتداء من انطالق النشاطات  -/2
  

سنواتا  حسب موقع املشروع ، ابتداء من  01سنوات او  6سنوات ،  3اإلضافية ملدة ااإلعفاء من الرسم العقاري على البناءات و البناءات  -
 تاريخ إمتامها.

 IFUمن الضريبة اجلزافية الوحيدة  حسب موقع املشروع، ابتداءا من تاريخ استغالهلا سنوات ا 01سنوات او  6سنوات ،   3اعفاء كامل ، ملدة ا  -
 القوانني السارية املفعول.أو اخلضوع للنظام الضرييب احلقيقي حسب 

 تسليم قرار منح االمتيازات اجلبائية بعنوان االستغالل، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إىل غاية انتهاء فرتة االعفاء املمنوحة. -
 املشروع لاللتزامات املفروضة عليه. و يكون جتديد القرار املذكور يف الفقرة أعاله مشروطا باحرتام الشاب صاحب

 يؤدي إىل سحب االمتيازات املمنوحة و املطالبة باحلقوق و الرسوم الواجب دفعها. زامات املفروضة عليهعدم احرتام اإللت
( عمال على االقل ملدة غري 3)( عندما يتعهد املستثمر بتوظيف ثالثة 2،  ميكن متديدها لسنتني ) 2عند انتهاء فرتة االعفاء املذكورة يف املطة  رقم  -

 حمددة.

 عدم احرتام التعهد اخلاص خبلق مناصب شغل يؤدي إىل سحب االمتيازات املمنوحة و املطالبة باحلقوق و الرسوم الواجب دفعها. -
 

يبقون مدينين بدفع الحد االدنى للضريبة   -االشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة  -غير أن المستثمرين 

دج، بالنسبة لكل سنة مالية،  15555، من المبلغ المنصوص عليه في  قانون الضرائب المباشرة والمقدر % 05الموافق لنسبة 

 مهما يكن رقم االعمال المحقق.
 

حسب احلالة و كذا الضريبة على النشاط املهين  (IBS)أو الضريبة على ارباح الشركات   (IRG)ستفادة من ختفيض الضريبة على الدخل اإلمجايلاال -
(TAP) ا سنوات االوىل من االخضاع الضرييب:3، وذلك خالل الثالث ا 
 . % 01السنة االولى من االخضاع الضريبي : تخفيض قدره  -

 . % 01السنة الثانية من االخضاع الضريبي : تخفيض قدره  -

 . % 20السنة الثالثة من االخضاع الضريبي : تخفيض قدره  -

  مدة الصالحية:

 تحدد مدة صالحية هذه الشهادة بسنتين ابتداء من تاريخ التوقيع عليها.
 

       ........................في  قالمة     حرر بـ                                                                        
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الجـزائـريـة الديـمـقـراطـيـة الشـعـبـيـةالـجـمـهـوريـة   

 ان االجتماعيموزارة العمل و التشغيل والض
 

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 

 

     ........................ والية :

     ........................ فرع :

     ........................ ملحقة :

     ........................ شهادة رقم:

 قرار منح االمتيازات الضريبية واإلعانات المالية
 الخاصة باإلنجاز مرحلة اإلنشاء

 

 للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : ةالعام ةالمدير 

 منه،   16والسيما املادة   ،1996، واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  1112جوان سنة 24 املؤرخ يف    96- 14مبقتضى األمر رقم  -
 . 1997، واملتضمن قانون املالية لسنة 1112سنة  ديسمرب 30املؤرخ يف  96-31 مبقتضى األمر رقم -

 . 2221لسنة  التكميلي ، واملتضمن قانون املالية2221 سنةجويلية  22املوافق ل  1432 عام رجب 22 املؤرخ يف  21-21 مبقتضى األمر رقم -
 منه.  46والسيما املادة 1998واملتضمن قانون املالية لسنة  ،1112ديسمرب سنة  31املؤرخ يف  97-02قم مبقتضى قانون ر  -

 ،2224، و املتضمن قانون املالية لسنة  2223ديسمرب سنة  28املوافق  1424ذي القعدة عام  24املؤرخ يف  22-23مبقتضى القانون رقم  -

  ،2212قانون املالية لسنة  املتضمن 2221ديسمرب سنة  32ل املوافق  1431عام  حمرم 13املؤرخ يف  21-21مبقتضى القانون رقم  -

 ،2214املتضمن قانون املالية لسنة  2213ديسمرب سنة  32املوافق ل  1439صفر عام  22املؤرخ يف  13-28مبقتضى القانون رقم  -

 ،2219املتضمن قانون املالية لسنة  2214ديسمرب سنة  32املوافق ل  1432ربيع األول  8املؤرخ يف   12-14مبقتضى القانون رقم  -

 ، واملتعلق بدعم تشغيل الشباب، املعدل و املتمم . 1112جويلية سنة  02املؤرخ يف   96-234مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  -

املتضمن تعيني السيدة  جايدر مسرية املولودة نين مديرة عامة للوكالة الوطنية لدعم  2218 ديسمرب سنة 22املوافق ل  1442ربيع األول عام  24 مبقتضى املرسوم الرئاسي املؤرخ يف -
                                       ،  تشغيل الشباب

الذي عنوانه الصندوق الوطين    302-087التخصيص اخلاص رقم  الذي  حيدد كيفيات تسيري حساب 1112سبتمرب سنة  08املؤرخ يف  219-12 التنفيذي رقممبقتضى املرسوم  -
 لدعم تشغيل الشباب، املعدل و املتمم،

 و املتضمن إنشاء للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و حتديد قانوهنا األساسي، املعدل و املتمم، 1112سبتمرب سنة  28يف املؤرخ    96-296 التنفيذي رقممبقتضى املرسوم  -
، املتضمن إحداث صندوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض 1118يونيو سنة  21املوافق ل  1411صفر عام  14 املؤرخ يف 222- 18مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -

 املمنوح إياها الشباب ذوي املشاريع وحتديد قانونه األساسي، املعدل و املتمم،

، احملدد لشروط و مستوى اإلعانة املمنوحة للشباب ذوي املشاريع 2223سبتمرب سنة  2وافق ل امل  1424رجب عام  1 املؤرخ يف  212-23مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -
 ومستواها، املعدل و املتمم،

 281 -322املتضمن كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم  2222ديسمرب  23املوافق ل  1422ذو احلجة عام  23املؤرخ يف  489 -22مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي عنوانه ا الصندوق اخلاص لتطور مناطق اجلنوبا،

 112 -322املتضمن كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم  2222ديسمرب  23املوافق ل  1422ذو احلجة عام  23املؤرخ يف  489 -22مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -
 الذي عنوانه ا الصندوق اخلاص للتطور االقتصادي للهضاب العلياا

رجب  1 املؤرخ يف  212-23املرسوم التنفيذي رقم ، يعدل ويتمم 2218 جويلية 22املوافق ل  1431عام  قعدةذو ال 21املؤرخ يف  111 -18مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -
  ،، احملدد لشروط و مستوى اإلعانة املمنوحة للشباب ذوي املشاريع ومستواها2223سبتمرب سنة  2املوافق ل   1424عام 

 ، املتعلق بتحديد املناطق الواجب ترقيتها.1991أكتوبر سنة  09مبقتضى القرار الوزاري املشرتك  املؤرخ يف  -

     ........................  بتاريخ    ........................     مبقتضى طلب منح االمتيازات املقدمة رقم -

       ........................  بتاريخ    ........................     مبقتضى شهادة التأهيل رقم -

     ........................ بتاريخ    ........................   يف صندوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض املمنوح إياها الشباب ذوي املشاريع رقم االخنراطاتفاقية مبقتضى  -
 

قــــــــــرري  

 االستثمار املؤهل  للمساعدة من جهاز دعم تشغيل  الشباب . إطارهذا القرار يف  يعد  / : 01المادة 
 التعريف بالمؤسسة    /: 02المادة 

     ........................ :…للمؤسسة أو التسمية االجتماعية اسم -
     ........................ :…عنوان املقر االجتماعي)املقر الضرييب( -
     ........................ الوالية :    ........................      البلدية: -

 حرفي : ……………… الشكل القانوين -

 الخاصة باإلنجاز مرحلة اإلنشاء (: قرار منح االمتيازات الضريبية واإلعانات المالية06الملحق )
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 حرفي في إصالح هياكل السيارات ودهنها )تصليح ودهن هياكل السيارات( :.…………………… النشاط -
     ........................ رقم السجل التجاري أو وصل اإليداع : -

     ........................ : .………… رقم التعريف الضرييب -

     ........................ : .……………… الرقم اجلبائي -

 
 /:   التعريف بصاحب أو أصحاب المشروع  3المادة

 املشروع املشار إليه يف املادة األوىل املذكورة أعاله ينجز من طرف صاحب أو أصحاب املشروع املذكورين أدناه . 

 
 1صاحب المشروع 

 .........................:  االسم   ......................... :  اللقب
  .........................:   اللقب األصلي للمرأة

 .........................:  الوالية  .........................    :  البلدية  -مكان االزدياد    .......... :  تاريخ االزدياد
 ......................... ، ......................... ،  ..................................................:  العنوان

 

 1صاحب المشروع 

 .........................:  االسم   ......................... :  اللقب
  .........................:   اللقب األصلي للمرأة

 .........................:  الوالية  .........................    :  البلدية  -مكان االزدياد    .......... :  تاريخ االزدياد
 ......................... ، ......................... ،  ..................................................:  العنوان

 

 التعريف بالمسير:   /4المادة 
 .........................:  االسم   ......................... :  اللقب

  .........................:   اللقب األصلي للمرأة
 .........................:  الوالية  .........................    :  البلدية  -مكان االزدياد    .......... :  تاريخ االزدياد

 ......................... ، ......................... ،  ..................................................:  العنوان

 

 :  االمتيازات الممنوحة:/  5المادة 
 :أعاله يف مرحلة إجناز املشروع ، االمتيازات الضريبية و اإلعانات املالية التالية  2مينح للمؤسسة املشار إليها يف املادة 

 
 الضريبية االمتيازات
   إنشاء نشاط صناعي.اإلعفاء من رسم نقل امللكية مبقابل مايل على اإلكتسابات العقارية يف إطار 
  . اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما يتعلق بالعقود التأسيسية  للشركات 
   فيما خيص احلقوق اجلمركية للتجهيزات املستوردة والداخلة مباشرة يف إجناز االستثمار. % 5تطبيق نسبة منخفضة بـ 

 
 اإلعانات المالية

 قرض بدون فائدة حمدد يف هيكل متويل املشروع 

  بالنسبة للتمويل الثالثي(إضايف عند اقتضاء احلاجةقرض بدون فائدة ( 

 بالنسبة للتمويل الثالثي(نسب الفوائد البنكية ) معدل  يف  % 122ب ختفيض 
 

 تاريخ مفعول االستفادة من االمتيازات لمرحلة انجاز االستثمار ::  /  6المادة
 حددت فرتة اإلجناز ملدة سنة ويسرى مفعوهلا ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار إال يف حالة التجديد عمدا.                

 
 القرار ال تعفي املؤسسة وأصحاب املشروع من   التصرحيات الضريبية يف احرتام  اآلجال احملددة قانونا.: اإلعفاءات املمنوحة يف هذا /  7المادة 

    
 : ترسل  نسخة طبق األصل من هذا القرار لكل  اإلدارات واملؤسسات املعنية بتطبيق هذا اجلهاز.  / 8المادة

 
     ........................ يف قاملة     حرر بـ

 الملحقة رئيسة
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 ملحق قرار منح االمتيازات الضريبية و اإلعانات المالية
 الخاصة بمرحلة اإلنجاز

 

     ........................ التسمية االجتماعية :
     ........................ :االجتماعي    املقر 

     ........................ الوالية :      ........................ البلدية:
  

 

 الواجب اقتناؤهاالعتاد والتهيئة قائمة برنامج التجهيزات و 
 

N° Désignation Quantité Observations 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 

 

   تاريخ    ........................ اخلاصة مبرحلة اإلجناز رقم االمتيازاتموضوع قرار منح  االستثمارأنا املمضي أدناه أصرح بشريف بأن التجهيزات املذكورة يف قائمة هذه الوثيقة موجهة إلجناز مالحظة: 

........................     

    
 . االهتالك التام للتجهيزاتاملصرح به إىل غاية  باالستعمال بااللتزامأتعهد ، 

 

 

     ........................  يف قاملة     حرر بـ                                                                              
 

 رئيسة الملحقة    توقيع وختم المسير                                                  
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 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  دفتر الشروط 

 التمويل الثالثي صيغة

     ........................رقم 

 

 

 

 

 

 
 

     ........................ فرع :   
     ........................ملحقة : 

 دفتر الشروط صيغة التمويل الثالثي(: 07الملحق )
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التمويل الثالثي: دفتر الشروط   
 

 1- الموضوع :
-99من املرسوم الرئاسي رقم  71ا للمادة دفرت الشروط هذا التزامات صاحب أو أصحاب املشروع املستفيدين من االمتيازات اجلبائية واإلعانات املالية جلهاز دعم تشغيل الشباب طبق  حيدد

      واملتعلق بدعم تشغيل الشباب.املعدل و املتمم،  17/11/7999املؤرخ يف  739
                                                                                

 2- تعريف المؤسسة وهوية صاحب او اصحاب المشروع :
 - تعريف المؤسسة:

     ........................ :…للمؤسسة أو التسمية االجتماعية اسم -
     ........................ :…عنوان املقر االجتماعي)املقر الضرييب( -
     ........................ الوالية :    ........................      البلدية: -

 حرفي ........................ : الشكل القانوين -
 في إصالح هياكل السيارات ودهنها )تصليح ودهن هياكل السيارات( حرفي :................................ النشاط -
     ........................  مؤرخ يف      ........................  منح االمتيازات رقم طلب -
     ........................  صادرة يف       ........................ التأهيل رقم   شهادة -

     ........................  صادرة يف       ........................ قرار منح االمتيازات يف فرتة االجناز رقم   -

     ........................    ..................:   رقم احلساب البنكي -

 :  وكالة    ........................ بنك         -

رقم االخنراط يف صندوق ضمان أخطار القروض  -
                       : املمنوحة للشباب ذوي املشاريع

       ........................     

 

     ........................ بتاريخ    ........................

     ........................ : .. رقم السجل التجاري أو وصل اإليداع -

     ........................ : .................. رقم التعريف الضرييب -

  رقم االستدالل اإلحصائي .............. :  -

     ........................ : .......................... الرقم اجلبائي -
 

 - هوية صاحب أو أصحاب المشروع:
 

 1صاحب المشروع 

 .........................:  االسم   ......................... :  اللقب
  .........................:   اللقب األصلي للمرأة

 .........................:  الوالية  .........................    :  البلدية  -مكان االزدياد    .......... :  تاريخ االزدياد
 ......................... ، ......................... ،  ..................................................:  العنوان

 

 1صاحب المشروع 

 .........................:  االسم   ......................... :  اللقب
  .........................:   اللقب األصلي للمرأة

 .........................:  الوالية  .........................    :  البلدية  -مكان االزدياد    .......... :  تاريخ االزدياد
 ......................... ، ......................... ،  ..................................................:  العنوان

 

 3 صاحب المشروع

 .........................:  االسم   ......................... :  اللقب
  .........................:   اللقب األصلي للمرأة

 .........................:  الوالية  .........................    :  البلدية  -مكان االزدياد    .......... :  تاريخ االزدياد
 ......................... ، ......................... ،  ..................................................:  العنوان

 

هوية صاحب المشروع ) المسير( -  

 .........................:  االسم   ......................... :  اللقب
  .........................:   اللقب األصلي للمرأة

 .........................:  الوالية  .........................    :  البلدية  -مكان االزدياد    .......... :  تاريخ االزدياد
 ......................... ، ......................... ،  ..................................................:  العنوان
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 الشروط الخاصة بالقرض بدون فائدة: -3
 دج    ........................  مبلغ القرض :   -

 يوما 32فرتة االستعمال : سنة واحدة +  - 
سنوات ابتداء من آخر قسط بنكي. 29فرتة التسديد :  -  
     ........................وكالة : ،     ........................،  بنك :     ........................فائدة:  رقم حساب تسديد القرض بدون -
  الضمانات : 

 رهن العتاد املنقول املتحرك لصاحل الوكالة يف الدرجة الثانية بعد البنك -
 د البنكالرهن احليازي للتجهيزات لصاحل الوكالة يف الدرجة الثانية بع -
 السندات ألمر -

 

 االلتزامات : -

 حنن املوقع ) املوقعون( أدناه نلتزم بـما يلي :
 

 - االلتزامات المتعلقة بالقرض بدون فائدة:
ويل املطابق للعملية.          مر التحتسديد القرض عن طريق التحويل إىل حساب الوكالة بأقساط سداسية طبقا لآلجال احملددة يف جدول التسديد املبني أدناه، و يسلم للوكالة أ : 02المادة   

 

 جدول تسديد القرض بدون فائدة )تمويل ثالثي(
 

دج   املبلغ  الرقم رقم السند ألمر تاريخ التسديد 
 2028/12/31  01 

 2029/06/30  02 

 2029/12/31  03 

 2030/06/30  04 

 2030/12/31  05 

 2031/06/30  06 

 2031/12/31  07 

 2032/06/30  08 

 2032/12/31  09 

 2033/06/30  10 
 

يعية والقانونية )شروط البنوك(. تشر دفع قيمة الرسوم و العموالت املرتبطة بتسخري و استعمال القرض وكذا كل الرسوم و العموالت اليت ميكن أن تضاف إىل ذلك طبقا للنصوص ال : 01المادة 
                                                                                        

 االلتزامات العامة:
 

                                                : اجناز املشروع طبقا للشروط املنصوص عليها يف إطار جهاز دعم تشغيل الشباب.                                                      02المادة 
اية اهتالكها التام.  يف هذا الدفرت و احملددة يف قائمة التجهيزات إىل غ حعن املعدات املقتنــاة يف إطــار االستثمــار املوض -وحتت أي ظرف من الظروف   -: عدم التخلي  01المادة     
ابعة ، وكذا تيسري الدخــول إىل ات امليدانية اليت يقوم هبا موظفوا الوكالة يف إطار املت: االستجابة لكل استدعاء من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و تسهيل كل الزيار  03المادة 

 احملـالت و البنايـــات املتعلقة باملشروع. 
لة بذلك.، أشغال التهيئة و موقع املشروع دون إعالم الوكاا: عدم إدخال أي تغيري على القانون األساسي للمؤسسة، سجلها التجاري، معداهت 00المادة   
صاحب املشروع إىل  ماملتضمنة آجال االجناز يتقد 07/12/9102املؤرخ يف   67/9102: عمال بأحكام املادة السادسة من قرار منح االمتيازات اخلاصة بفرتة االجناز رقم  00المادة 

  :ة مــن قـرار منح االمتيــازات اخلاصــة بفرتة االستغــالل، و املتمثلة يففـرع الوكالـة بعد استكمـال اجنـاز املشـروع و قبل االنطـالق يف النشـاط ، بغرض االستفاد

 سنواتا  حسب موقع املشروع ، ابتداء من تاريخ إمتامها. 01سنوات او  6سنوات ،  3اإلعفاء من الرسم العقاري على البناءات و البناءات اإلضافية ملدة ا -

أو اخلضوع للنظام الضرييب احلقيقي  IFUمن الضريبة اجلزافية الوحيدة  حسب موقع املشروع، ابتداءا من تاريخ استغالهلا سنوات ا 01سنوات او  6سنوات ،   3اعفاء كامل ، ملدة ا  -
 القوانني السارية املفعول.حسب 

 االعفاء املمنوحة.تسليم قرار منح االمتيازات اجلبائية بعنوان االستغالل، عن كل سنة ضريبية، قابل للتجديد إىل غاية انتهاء فرتة  -

 و يكون جتديد القرار املذكور يف الفقرة أعاله مشروطا باحرتام الشاب صاحب املشروع لاللتزامات املفروضة عليه. 
 يؤدي إىل سحب االمتيازات املمنوحة و املطالبة باحلقوق و الرسوم الواجب دفعها. زامات املفروضة عليهاإللتعدم احرتام 

 ( عمال على االقل ملدة غري حمددة.3( عندما يتعهد املستثمر بتوظيف ثالثة )2،  ميكن متديدها لسنتني ) 2االعفاء املذكورة يف املطة  رقم عند انتهاء فرتة  -

 عدم احرتام التعهد اخلاص خبلق مناصب شغل يؤدي إىل سحب االمتيازات املمنوحة و املطالبة باحلقوق و الرسوم الواجب دفعها. -
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، % 05يبقون مدينين بدفع الحد االدنى للضريبة الموافق لنسبة   -االشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة  -غير أن المستثمرين 

 دج، بالنسبة لكل سنة مالية، مهما يكن رقم االعمال المحقق. 15555من المبلغ المنصوص عليه في  قانون الضرائب المباشرة والمقدر 

ا 3، وذلك خالل الثالث ا (TAP)حسب احلالة و كذا الضريبة على النشاط املهين  (IBS)أو الضريبة على ارباح الشركات   (IRG)ستفادة من ختفيض الضريبة على الدخل اإلمجايلاال -
 سنوات االوىل من االخضاع الضرييب:

  % 01السنة االولى من االخضاع الضريبي : تخفيض قدره  -

 % 01السنة الثانية من االخضاع الضريبي : تخفيض قدره  -

 % 20السنة الثالثة من االخضاع الضريبي : تخفيض قدره  -

حرك لصاحل البنك املقرض يف الدرجة األوىل و : رهن حيازي جلميع املعدات املقتناة يف إطار املشروع املشار إليه يف دفرت الشروط  باإلضافة إىل تسجيل رهن املنقول على العتاد املت 00المادة 
 لصاحل الوكالة يف الدرجة الثانية.

 

مع حلول البنك املقرض حمل املؤسسة TTC) (احتساب كل الرسومبمع األخذ يف االعتبار قيمتها  %122األخطار بنسبة : اكتتاب تأمني على مجيع معدات املؤسسة ضد كل  02المادة 
 املكتتبة يف الدرجة األوىل و الوكالة يف الدرجة الثانية،على أن جيدد هذا التامني  إىل غاية انتهاء تسديد القرض.

 

 : لالستفادة من االمتيازات الضريبية اخلاصة مبرحلة االستغالل، جيب على صاحب املؤسسة تقدمي الوثائق التالية ) على نسختني ( : 00المادة 
 فواتري شراء املعدات: آلة، سيارة، أدوات عمل، أشغال هتيئة -
 البطاقة اجلبائية -

 السجل التجاري/ بطاقة حريف / بطاقة فالح ... إخل -

 لمعدات املقتناة أو البطاقة الرمادية مسجل عليها رهن املنقول طبقا لفواتري الشراءعقد رهن حيازي ل -

 وشاملة األخطار للعتاد املتحرك كشهادة التأمني السنوية متعددة األخطار للعتاد غري املتحر  -

 رخصة االستغالل بالنسبة للنشاطات املنظمة قانونا. -
 

 لمرسوملمن  12البنكي ملصاحل الوكالة و كذا الوثائق اليت تثبت تسديد أقساط القرض البنكي اليت حل اجلها و ذلك طبقا ألحكام املادة  تقدمي نسخة من جدول تسديد القرض:  02المادة 
 سبتمرب 17املوافق  7971ربيع الثاين  79املؤرخ يف  791-99، املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي رقم 7173جويلية  17املوافق ل  7933شعبان  73املؤرخ يف  723-73التنفيذي رقم 

 .احملدد لشروط اإلعانة املقدمة للشباب أصحاب املشاريع و مستواها و املتعلقة بدفع الوكالة نسبة التخفيض من الفائدة للمؤسسات املالية 1112
 

 : موافاة الوكالة عند هناية النشاط السنوي )السنة املالية( باملعلومات التالية : 20دة الما
 املستخدمني الفعليني : دائمني و مؤقتني -
 رقم األعمال املتضمن يف احلصيلة اخلتامية -

 وضعية تسديد القرض البنكي -

 نتائج النشاط السنوي -
 

 : الوفاء بااللتزامات اجلبائية طبقا للتشريع املعمول به. 22المادة 
 

 أحكام ختامية : -0
 

ؤسسة بنفس األشكال اليت منحت فيها دون اإلخالل باستثناء حالة القوة القاهرة يؤدي عدم احرتام االلتزامات املنصوص عليها يف دفرت الشروط هذا إىل سحب االمتيازات املمنوحة لصاحب امل
 القانونية و التنظيمية األخرى السارية املفعول.باألحكام 

 كل نزاع مل تتم تسويته بالطرق الودية يرفع أمام اجلهات القضائية املختصة حمليا.
 

 كل تصريح كاذب يعرض صاحبه للمتابعة القضائية.
                                                                                          

 إمضاء وختم املسري 

 
 

                                                          
 إمضاء صاحب )أصحاب( املشروع

 
 
 
 

    ........................قاملة يف 
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 الـجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الديـمـقـراطـيـة الشـعـبـيـة

 ان االجتماعيموزارة العمل و التشغيل والض
 

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 
 

 

       ........................ والية :

       ........................ فرع :

       ........................ ملحقة :

       ........................ رقم:شهادة 

 قرار منح االمتيازات الضريبية الخاصة باالستغالل
 مرحلة اإلنشاء

 للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب : ةالعام ةالمدير 

 منه،   16املادة ،   والسيما1996، واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  1112جوان سنة 24 املؤرخ يف    96- 14مبقتضى األمر رقم  -

 . 1997، واملتضمن قانون املالية لسنة 1112سنة  ديسمرب 30املؤرخ يف  96-31 مبقتضى األمر رقم -
 . 2221، واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2221جويلية سنة  22املوافق ل  1432رجب عام  22املؤرخ يف   21-21 مبقتضى األمر رقم -

 منه.  46والسيما املادة 1998، واملتضمن قانون املالية لسنة 1112ديسمرب سنة  31املؤرخ يف  97-02مبقتضى قانون رقم  -
 ،2224، و املتضمن قانون املالية لسنة  2223ديسمرب سنة  28املوافق  1424ذي القعدة عام  24املؤرخ يف  22-23مبقتضى القانون رقم  -

 ،2212املتضمن قانون املالية لسنة  2221ديسمرب سنة  32املوافق ل  1431حمرم عام  13املؤرخ يف  21-21القانون رقم  مبقتضى -

 ،2214قانون املالية لسنة  املتضمن 2213ديسمرب سنة  32ل املوافق  1439عام  صفر 22املؤرخ يف  13-28مبقتضى القانون رقم  -

 ،2219قانون املالية لسنة  املتضمن 2214ديسمرب سنة  32ل املوافق  1432ربيع األول  8يف املؤرخ   12-14مبقتضى القانون رقم  -

 ، واملتعلق بدعم تشغيل الشباب، املعدل و املتمم . 1112جويلية سنة  02املؤرخ يف   96-234مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  -

املتضمن تعيني السيدة  جايدر مسرية املولودة نين مديرة عامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل  2218 ديسمرب سنة 22وافق ل امل 1442ربيع األول عام  24 مبقتضى املرسوم الرئاسي املؤرخ يف -
                                       ،  الشباب

الذي عنوانه الصندوق الوطين لدعم    302-087التخصيص اخلاص رقم  الذي  حيدد كيفيات تسيري حساب 1112سبتمرب سنة  08املؤرخ يف  219-12 مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم -
 تشغيل الشباب، املعدل و املتمم،

 و املتضمن إنشاء للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و حتديد قانوهنا األساسي، املعدل و املتمم، 1112سبتمرب سنة  28املؤرخ يف    96-296 مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم -
، املتضمن إحداث صندوق الكفالة املشرتكة لضمان أخطار القروض املمنوح إياها 1118يونيو سنة  21املوافق ل  1411صفر عام  14 املؤرخ يف 222- 18ى املرسوم التنفيذي رقم مبقتض -

 الشباب ذوي املشاريع وحتديد قانونه األساسي، املعدل و املتمم،

، احملدد لشروط و مستوى اإلعانة املمنوحة للشباب ذوي املشاريع ومستواها، املعدل و 2223سبتمرب سنة  2املوافق ل   1424رجب عام  1 ؤرخ يفامل  212-23مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -
 املتمم،

الذي  281 -322التخصيص اخلاص رقم املتضمن كيفيات تسيري حساب  2222ديسمرب  23املوافق ل  1422ذو احلجة عام  23املؤرخ يف  489 -22مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -
 عنوانه ا الصندوق اخلاص لتطور مناطق اجلنوبا،

الذي  112 -322املتضمن كيفيات تسيري حساب التخصيص اخلاص رقم  2222ديسمرب  23املوافق ل  1422ذو احلجة عام  23املؤرخ يف  482 -22مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -
 االقتصادي للهضاب العلياا، عنوانه ا الصندوق اخلاص للتطور

  1424رجب عام  1 املؤرخ يف  212-23املرسوم التنفيذي رقم ، يعدل ويتمم 2218 جويلية 22املوافق ل  1431عام  قعدةذو ال 21املؤرخ يف  111 -18مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -
  ،لشباب ذوي املشاريع ومستواها، احملدد لشروط و مستوى اإلعانة املمنوحة ل2223سبتمرب سنة  2املوافق ل 

 .، املتعلق بتحديد املناطق الواجب ترقيتها1991أكتوبر سنة  09مبقتضى القرار الوزاري املشرتك  املؤرخ يف  -

       ........................ خ يفاملؤر       ........................   مرقاخلاصة باالجناز مبقتضى قرار منح االمتيازات الضريبية و اإلعانات املالية  -

       ........................  املؤرخ يف       ........................ملرحلة االنشاء رقم  بداية النشاطمبقتضى حمضر معاينة  -
 

قــــــــــرري  
 

 يعد هذا القرار يف إطار االستثمار املؤهل  للمساعدة من جهاز دعم تشغيل الشباب  / : 2المادة 
 التعريف بالمؤسسة    /: 1المادة 

       ........................ :…للمؤسسة أو التسمية االجتماعية اسم -
       ........................ :…عنوان املقر االجتماعي)املقر الضرييب( -
       ........................ الوالية :      ........................      البلدية: -

 شخصية طبيعية : ……………… الشكل القانوين -
 مؤسسة التلبيس :.…………………… النشاط -
       ........................ رقم السجل التجاري أو وصل اإليداع : -

 قرار منح االمتيازات الضريبية الخاصة باالستغالل مرحلة اإلنشاء(: 08الملحق )
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       ........................ : .………… رقم التعريف الضرييب -

       ........................ : .……………… الرقم اجلبائي -

 

 :   التعريف بصاحب أو أصحاب المشروع/ 3المادة
 املشروع املشار إليه يف املادة األوىل املذكورة أعاله ينجز من طرف صاحب أو أصحاب املشروع املذكورين أدناه . 

 

 1صاحب المشروع 

 .........................:  االسم   ......................... :  اللقب
  .........................:   اللقب األصلي للمرأة

 .........................:  الوالية  .........................    :  البلدية  -مكان االزدياد    .......... :  تاريخ االزدياد
 ......................... ، ......................... ،  ..................................................:  العنوان

 

 1صاحب المشروع 

 .........................:  االسم   ......................... :  اللقب
  .........................:   اللقب األصلي للمرأة

 .........................:  الوالية  .........................    :  البلدية  -مكان االزدياد    .......... :  االزديادتاريخ 
 ......................... ، ......................... ،  ..................................................:  العنوان

 

 التعريف بالمسير:   /4المادة 
 .........................:  االسم   ......................... :  اللقب

  .........................:   اللقب األصلي للمرأة
 .........................:  الوالية  .........................    :  البلدية  -مكان االزدياد    .......... :  تاريخ االزدياد

 ......................... ، ......................... ،  ..................................................:  العنوان

 
  :   االمتيازات الممنوحة:/  0المادة 

 :االمتيازات الضريبية التالية الستثمار اخلاص باإلنشاء ،  ا استغاللأعاله يف مرحلة  2مينح للمؤسسة املشار إليها يف املادة 
  من تاريخ إمتامها ابتداء ،سنواتا  حسب موقع املشروع  01سنوات او  7سنوات ،  3ااإلعفاء من الرسم العقاري على البناءات و البناءات اإلضافية ملدة  

  من الضريبة اجلزافية الوحيدة  ، ابتداءا من تاريخ استغالهلا قع املشروعحسب مو  سنوات ا 12سنوات او  2سنوات ،   3اعفاء كامل ، ملدة اIFU  أو اخلضوع للنظام الضرييب احلقيقي حسب
 القوانني السارية املفعول.

 على االقل ملدة غري حمددة.( عمال 3( عندما يتعهد املستثمر بتوظيف ثالثة )2،  ميكن متديدها لسنتني ) 2عند انتهاء فرتة االعفاء املذكورة يف املطة  رقم  -

 الواجب دفعها.عدم احرتام التعهد اخلاص خبلق مناصب شغل يؤدي إىل سحب االمتيازات املمنوحة و املطالبة باحلقوق و الرسوم  -
 

، من % 00يبقون مدينين بدفع الحد االدنى للضريبة الموافق لنسبة   -االشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة  -غير أن المستثمرين 

 دج، بالنسبة لكل سنة مالية ، مهما يكن رقم االعمال المحقق. 20000المبلغ المنصوص عليه في  قانون الضرائب المباشرة والمقدر 
 

،  (TAP)حسب الحالة و كذا الضريبة على النشاط المهني  (IBS)أو الضريبة على ارباح الشركات   (IRG)الضريبة على الدخل اإلجمالي الستفادة من تخفيضا

 " سنوات االولى من االخضاع الضريبي:3وذلك خالل الثالث "
 

  % 22السنة االولى من االخضاع الضريبي : تخفيض قدره  -

 % 92السنة الثانية من االخضاع الضريبي : تخفيض قدره  -

 % 29السنة الثالثة من االخضاع الضريبي : تخفيض قدره  -

 تاريخ مفعول االستفادة من  االمتيازات الخاصة بمرحلة استغالل االستثمار ::  /  0المادة 
 باستثمار مرحلة االنشاء  املرتبط ، احملددة أعاله ابتداء من تاريخ بداية النشاط االستغاللاملتعلقة بفرتة  االمتيازاتمن  االستفادةيسري مفعول  

 /  2المادة 
 .( واحدة، ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، قابل للتجديد إىل غاية انتهاء فرتة اإلعفاء املمنوحة17حتدد مدة صالحية االستفادة من االمتيازات املتعلقة هبذا  القرار  بسنة )  
 /  8مادة لا

 .جتديد القرار مشروط باحرتام الشاب صاحب املشروع لإللتزامات املفروضة عليه
 يؤدي إىل سحب االمتيازات املمنوحة و املطالبة باحلقوق و الرسوم الواجب دفعها.زامات املفروضة عليه عدم احرتام اإللت

 : اإلعفاءات املمنوحة يف هذا القرار ال تعفي املؤسسة وأصحاب املشروع من التصرحيات الضريبية يف احرتام  اآلجال احملددة قانونا.   /  9المادة 
 اجلهاز.  : ترسل  نسخة طبق األصل من هذا القرار لكل  اإلدارات واملؤسسات املعنية بتطبيق هذا / 10المادة 

 

.………………………يف قاملة     ـحرر ب                                                                     
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 (2017 -1227خالل الفترة ) الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة نشاط حصيلة(: 02) الملحق

 قطاع النشاط

 حسب الجنستوزيعها  المنطقةحسب  توزيع المشاريع الممولة نوع التمويلحسب  توزيع المشاريع الممولة المرحلةحسب  توزيع المشاريع الممولة

عدد املشاريع 
 املمولة

عدد املشاريع 
 -املمولة

 مرحلة اإلنشاء

عدد املشاريع 
 -املمولة

 مرحلة التوسيع
صب امنعدد  متويل ثنائي متويل ثالثي

واليات  قيمة االستثمار الشغل املتوقعة
 الشمال

واليات 
 الوسط

واليات 
 إناث ذكور اجلنوب

 الخدمات

 1 8 2 3 4 774 497 14 42 5 4 0 9 9 العقار
 36 54 2 13 75 151 211 135 220 28 62 6 84 90 املؤسسات املصرفية

 791 1 214 10 560 700 2 745 8 796 809 541 21 903 31 461 544 11 65 940 11 005 12 املطاعم و املقاهي، فنادق
 1 0 0 1 0 165 992 9 3 0 1 0 1 1 و األشغال العمومية البرتولية اخلدمات

 17 220 22 31 184 018 060 844 597 11 226 2 235 237 اخلدمات املوجهة للمؤسسات
 010 12 675 80 445 8 098 21 142 63 516 773 219 331 878 214 718 4 967 87 104 1 581 91 685 92 اخلدمات املوجهة للجماعات
 472 3 703 12 106 1 935 3 134 11 563 854 260 47 884 37 401 774 15 87 088 16 175 16 اخلدمات املوجهة لألشخاص

 706 1 515 93 127 8 943 19 151 67 468 502 044 240 570 174 954 2 267 92 757 1 464 93 221 95 النقل

 الصناعة

 282 251 1 139 428 966 126 352 918 7 272 5 75 458 1 25 508 1 533 1 املطاط والبالستيك ،الكيمياء
 688 1 652 10 774 950 3 616 7 002 753 127 56 979 39 333 007 12 135 205 12 340 12 التبغالغذائية و الصناعات 

 30 401 6 63 362 183 462 589 1 654 1 8 423 6 425 431 الصناعات اجللدية
 756 940 4 296 228 1 172 4 386 850 508 26 817 16 207 489 5 54 642 5 696 5 صناعات خمتلفة

 559 761 10 522 432 2 366 8 480 328 471 40 974 30 195 125 11 202 118 11 320 11 الطباعةو  الورق، الفلني، الصناعات اخلشبية
 77 877 4 404 850 700 3 491 452 353 16 164 13 88 866 4 48 906 4 954 4 الكهرباءو  امليكانيك، الصناعات احلديدية
 197 4 084 2 361 452 1 468 4 392 544 195 14 316 22 294 987 5 90 191 6 281 6 اخلياطةو  الصناعات النسيجية

 142 513 4 232 1 384 1 039 2 846 337 933 19 896 13 109 546 4 37 618 4 655 4 اخلزف والزجاج، مواد البناء
 442 2 134 44 085 6 093 17 398 23 424 198 182 173 100 116 659 917 45 201 375 46 576 46 الفالحة و الصيد البحري

 796 821 26 841 1 605 4 171 21 760 381 153 93 222 85 236 1 381 26 693 924 26 617 27 البناء و األشغال العمومية

 496 3 103 17 433 1 922 6 244 12 853 911 401 49 128 51 354 245 20 128 471 20 599 20 الحرف

 326 4 691 7 254 1 960 2 803 7 107 965 241 24 151 24 199 2 818 9 500 517 11 017 12 المهن الحرة

 110 634 1 213 396 135 1 947 597 496 13 688 6 65 679 1 59 685 1 44 17 الري

 9 172 21 41 119 326 086 984 517 7 174 5 176 181 الطاقة

 3 16 2 12 5 039 983 126 94 1 18 0 19 19 المناجم والمحاجر
 947 37 439 334 847 32 540 91 999 247 816 906 755 178 1 069 888 408 14 978 357 204 5 182 367 386 372 المجموع

 واإلعالم اآليل، املديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، اجلزائر العاصمة. قسم الدراسات، اإلحصائيات: المصدر
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 (2017 -1227خالل الفترة ) الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة نشاط تطور حصيلة(: 10) الملحق
 7171 7179 7172 7179 7173 7177 7177 7171 7119 7117 7111 7119 7112 7119 7113 7117 7117 7111 7999 7997 7991 السنة

 372386 367980 356718 333042 292186 249147 183335 140503 117862 97014 86380 78278 69633 59084 52393 46727 39121 31812 21108 7292 69 الملفات الممولة
 تطور حصيلة نشاط الوكالة حسب مرحلة المشروع

 367182 362891 351825 328405 288011 245473 180288 138062 115992 95884 85872 78078 69556 59070 52393 46727 39121 31812 21108 7292 69 الملفات الممولة مرحلة االنشاء
 5204 5089 4893 4637 4175 3674 3047 2441 1870 1130 508 200 77 14        الملفات الممولة مرحلة التوسيع

حسب القطاعتطور حصيلة نشاط الوكالة   
 121155 120044 116781 108594 94016 79006 61255 50762 43895 36488 32084 28174 23779 18586 15523 12870 9737 6752 3756 1149 11 الخدمات

 9 7 6 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1     العقار
 90 85 80 76 64 59 52 49 42 32 24 18 10 9 9 8 7 4 3 1   املؤسسات املصرفية

 12005 11889 11396 10469 9249 8285 7380 6753 6109 5338 4766 4317 3717 2945 2468 2083 1622 1127 605 179 1 املطاعم و املقاهي، فنادق
 1 1                                       اخلدمات و األشغال العمومية البرتولية

 237 228 215 195 162 139 105 84 67 54 40 28 22 12 7 6 5 3 2     اخلدمات املوجهة للمؤسسات
 92638 91890 89833 84618 74662 63275 48488 39552 33975 28043 24689 21613 18265 14355 12050 9954 7503 5238 2951 902 10 اخلدمات املوجهة للجماعات
 16175 15944 15251 13231 9875 7245 5227 4321 3699 3018 2562 2195 1762 1262 987 817 598 378 194 67   اخلدمات املوجهة لألشخاص

 95221 95216 95142 94652 91079 83275 54982 36205 30000 25153 23736 22881 22298 21670 21080 20250 19136 17353 12995 4615 34 النقل

 47210 46634 44995 41638 36114 30626 24811 20812 17561 14137 12196 10833 9436 7660 6640 5803 4728 3545 2104 823 9 الصناعة
 1533 1511 1473 1398 1246 1025 802 647 555 460 408 369 321 245 200 168 127 80 33 12   املطاط والبالستيك ،الكيمياء

 12340 12236 11987 11426 10135 8732 7181 6233 5527 4684 4115 3665 3247 2807 2551 2316 1958 1573 1048 442 3 التبغالغذائية و الصناعات 
 431 422 407 386 354 325 299 277 253 234 223 210 184 134 106 94 76 53 31 11   الصناعات اجللدية

 5696 5605 5430 5159 4629 3998 3335 2833 2513 062 2 1735 1504 1297 1004 850 733 605 419 231 81   صناعات خمتلفة
 11320 11190 10613 9368 7670 6190 4637 3560 2564 1618 1295 1186 1064 863 718 577 420 281 117 41 2 الطباعةو  الورق، الفلني، الصناعات اخلشبية

 4954 4857 4614 4151 3584 3007 2304 1806 1490 1161 950 739 572 405 337 291 240 191 114 53 2 الكهرباءو  امليكانيك، الصناعات احلديدية
 6281 6226 6023 5674 5212 4738 4339 4025 3557 3103 2823 2605 2288 1823 1558 1344 1069 755 406 134 1 اخلياطةو  الصناعات النسيجية

 4655 4587 4448 4076 3284 2611 1914 1431 1102 815 647 555 463 379 320 280 233 193 124 49 1 اخلزف والزجاج، مواد البناء
 46576 45253 41931 36231 28108 21811 16255 12961 10959 9599 8817 8184 7305 6021 5007 4391 2820 2232 1160 327 1 الفالحة و الصيد البحري

 27617 27113 25970 23979 21202 17991 14109 10843 8147 5974 4853 4046 3281 2339 1807 1439 1107 798 414 132 11 البناء و األشغال العمومية

 20599 20269 19156 16802 12912 9626 6607 4480 3534 2624 2115 1879 1604 1233 1029 871 713 537 374 165 2 الحرف

 12064 11552 10953 9540 7351 5589 4333 3648 3179 2604 2226 1963 1664 1375 1141 964 758 489 221 52 1 المهن الحرة

 1744 1715 1628 1462 1285 1119 891 712 517 376 301 269 221 158 126 105 89 77 60 26  الري
 7171 7179 7172 7179 7173 7177 7177 7171 7119 7117 7111 7119 7112 7119 7113 7117 7117 7111 7999 7997 7991 السنة

 تطور حصيلة نشاط الوكالة حسب القطاع
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 181 165 144 126 103 88 76 68 59 50 43 41 38 37 35 29 28 24 21 2  الطاقة

 19 19 18 18 16 16 16 12 11 9 9 8 7 5 5 5 5 5 3 1  المناجم والمحاجر
 تطور حصيلة نشاط الوكالة حسب الجنس

 334439 330791 321079 300048 262857 223344 162009 122128 101698 83346 74214 67376 60192 51532 46028 41323 34927 28902 19370 6706 64 ذكور
 37947 37189 35639 32994 29329 25803 21326 18375 16164 13668 12166 10902 9441 7552 6365 5404 4194 2910 1738 586 5 إناث

 تطور حصيلة نشاط الوكالة حسب التأهيل المهني/ العلمي
 97614 94794 87343 75364 61627 50952 40483 33563 27955 22306 19378 16804 14219 11335 9860 8553 6608 4928 3069 1065 12 تكوين مهني

 33833 32552 30551 27527 23988 21024 17653 14747 12614 10424 9030 7972 6850 5511 4671 3910 3035 2071 1101 317 9 مستوى جامعي
 TIC 5 171 596 1084 1880 2857 3523 3901 4328 4544 4729 4944 5245 5534 5813 6190 6519 6934 7316 7801 8042تطور حصيلة مشاريع 

 قسم الدراسات، اإلحصائيات واإلعالم اآليل، املديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، اجلزائر العاصمة.: المصدر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

321 

 

 (2017 -1227خالل الفترة ) الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة نشاط تطور حصيلة(: 11) الملحق
 7171 7179 7172 7179 7173 7177 7177 7171 7119 7117 7111 7119 7112 7119 7113 7117 7117 7111 7999 7997 7991 السنة

 247999 245449 238648 223955 199052 172026 128701 101162 86270 72753 65520 59796 53776 46271 41420 37391 31505 25883 17533 6108 65 واليات الشمال
 91540 90167 86586 79275 68330 57203 39594 28249 22271 16997 14544 13001 11279 9190 7977 6910 5711 4452 2683 885 3 واليات الوسط

 32847 32364 31484 29812 24804 19918 15040 11092 9321 7264 6316 5481 4578 3623 2996 2426 1905 1477 892 299 1 واليات الجنوب
حصيلة نشاط الوكالة على واليات الوطنتوزيع   

 7991 7997 7999 7111 7117 7117 7113 7119 7112 7119 7111 7117 7119 7171 7177 7177 7173 7179 7172 7179 7171 
 3702 3665 3557 3289 2656 2080 1524 1027 837 659 589 515 407 319 265 213 195 175 129 80   أدرار

 8643 8571 8451 8078 7176 6346 4958 3812 3338 2937 2698 2498 2277 1937 1817 1659 1490 1335 979 256   الشلف
 3266 3243 3165 3053 2652 2338 1963 1500 1267 1027 940 881 807 693 592 490 395 311 206 47   األغواط

 8885 8701 8169 7357 6052 4948 3448 2392 2003 1743 1570 1360 1136 924 827 716 605 441 215 76   أم البواقي
 8539 8372 7843 6916 5696 4589 3196 2342 1936 1568 1326 1154 937 693 583 518 422 308 184 53   باتنة

 18494 18322 17761 16656 15134 13497 9401 7607 6367 5166 4512 4113 3742 3339 2915 2685 2400 2095 1314 449   بجابة
 7534 7480 7253 6753 4712 3093 1893 1412 1141 939 802 678 576 476 413 345 259 195 106 42   بسكرة
 2897 2881 2849 2766 2480 2045 1588 1148 1008 821 747 656 555 409 348 306 259 191 101 48   بشار

 8079 8014 7860 7354 6739 5924 4835 3972 3664 3393 3181 3006 2783 2425 2204 1992 1755 1499 1060 332 7 البليدة
 6953 6841 6627 6169 5524 4783 3691 2892 2396 1966 1754 1581 1383 1218 1053 981 833 639 462 173 1 البويرة

 2249 2079 1935 1807 1503 1250 885 562 448 289 235 199 171 141 119 103 73 47 26 2   تمنراست
 5049 4948 4826 4666 4343 3603 2399 1661 1432 1154 1040 938 818 707 619 503 350 262 151 52 1 تبسة

 10826 10709 10382 9786 8693 7603 5261 4182 3639 3254 3051 2814 2492 1898 1536 1300 1028 757 439 124   تلمسان
 6836 6696 6426 5886 5014 4176 3286 2530 2067 1662 1468 1308 1184 925 836 717 572 442 277 102   تيارت

 19889 19658 19155 17675 15736 13253 11250 9623 8323 6930 6063 5389 4712 3990 3446 2843 2222 1594 868 246 2 تيزي وزو
 36543 36142 35257 33427 30080 26787 21164 17713 15404 13586 12597 11704 10750 9592 8851 8266 7445 6315 4520 1713 36 الجزائر
 5114 5012 4736 4170 3582 3037 2255 1571 1169 861 776 739 699 591 524 491 451 328 175 64   الجلفة
 5799 5745 5596 5196 4472 3764 2664 1957 1610 1297 1174 1073 956 839 765 667 545 413 259 139   جيجل
 12688 12440 11995 11136 9709 8180 5933 4261 3016 1917 1494 1243 988 803 710 620 557 486 331 105   سطيف
 9610 9591 9494 8880 7316 5796 3696 2846 2236 1629 1268 1136 951 778 657 534 432 365 263 75   سعيدة

 6747 6639 6318 5756 4915 4210 3298 2509 2152 1715 1314 1055 838 662 538 451 353 241 147 49   سكيكدة
 8755 8610 8256 7783 6931 6194 4260 2776 2042 1445 1225 1130 1067 969 892 815 737 598 400 140 1 سيدي بلعباس

 7828 7762 7456 6968 6191 5009 3830 2904 2407 1790 1580 1414 1268 1077 921 798 678 514 275 75 4 عنابة
 7171 7179 7172 7179 7173 7177 7177 7171 7119 7117 7111 7119 7112 7119 7113 7117 7117 7111 7999 7997 7991 السنة
حصيلة نشاط الوكالة على واليات الوطنتوزيع   
 6993 6913 6749 6360 5595 4830 2606 1400 1118 847 739 656 595 522 455 391 311 251 141 40   قالمة
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 11315 11062 10546 9903 8759 7601 6574 5747 5072 4374 3829 3299 2864 2342 2047 1791 1381 820 338 84   قسنطينة
 5320 5273 5169 4865 4374 3752 2748 1920 1532 1242 1150 1072 1002 857 759 650 536 433 335 172   المدية

 8529 8465 8240 7529 6632 5238 4032 3191 2486 1921 1702 1527 1340 1070 929 821 677 480 280 62   مستغانم
 6147 6108 5834 5391 4749 4128 2766 2046 1645 1288 1121 1038 917 729 629 584 467 386 235 104 2 المسيلة
 8583 8540 8352 7648 6478 5219 3335 2220 1788 1457 1312 1200 1082 952 854 752 673 584 425 148   معسكر

 4634 4604 4562 4427 3964 3404 2582 1966 1600 1220 1048 889 734 566 433 360 306 241 165 55 1 ورقلة
 15907 15792 15235 14345 12855 11337 8537 6594 5946 5205 4716 4313 3780 3167 2918 2651 2335 2056 1649 763 3 وهران
 1777 1767 1753 1710 1592 1471 1141 814 661 459 376 331 291 238 213 201 174 151 119 45   البيض
 1256 1241 1214 1156 987 775 565 357 297 216 193 176 158 119 74 52 37 24 10 1   إيليزي

 5231 5168 4940 4603 4174 3566 2433 1711 1306 994 895 830 717 559 475 377 284 200 83 17   برج بوعريريج
 7944 7886 7727 7384 6847 5899 4685 3741 3342 2888 2582 2371 2079 1735 1556 1443 1248 995 632 196 1 بومرداس
 7201 7126 6931 6500 5704 4976 3417 2838 2440 2030 1915 1818 1746 1593 1444 1364 290 227 144 56   الطارف
 1464 1452 1437 1394 1219 1013 799 567 479 376 297 209 157 103 81 65 51 38 16 3   تندوف

 3713 3671 3561 3355 3044 2522 1372 892 692 510 452 423 390 328 244 198 177 129 71 18   تيسمسيلت
 4324 4239 4081 3888 3394 2692 2012 1451 1155 850 722 649 538 424 359 312 270 233 156 36   الوادي
 7499 7357 7022 5853 4919 4163 2625 1597 1208 932 807 736 657 568 515 489 457 365 220 86   خنشلة

 5027 4966 4774 4375 3774 3160 1927 1333 1035 791 648 577 530 458 392 343 279 205 115 32   سوق أهراس
 10713 10659 10473 9854 8753 7534 5518 4069 3508 3022 2847 2692 2495 2208 2025 1897 1767 1623 1217 392 10 تيبازة
 7772 7705 7500 7011 6061 4875 2760 2020 1492 1089 929 791 667 550 506 467 409 332 191 45   ميلة

 6981 6924 6737 6470 5636 5071 4124 3289 2747 2415 2217 2064 1888 1710 1609 1550 1417 1330 730 200   عين الدفلة
 2159 2127 2048 1924 1714 1526 1154 753 598 462 363 307 257 196 161 129 89 73 38 9   النعامة

 5755 5731 5664 5424 4587 3896 2535 1972 1713 1441 1323 1233 1121 995 874 724 609 469 336 100   عين تيموشنت
 4787 4723 4596 4332 3889 3566 3192 2602 2356 1894 1683 1510 1282 1066 904 670 455 333 183 32   غرداية
 6730 6660 6506 6114 5480 4728 3518 2514 2044 1643 1410 1283 1149 924 806 733 666 583 392 154   غليزان

 372386 367980 356718 333042 292186 249147 183335 140503 117862 97014 86380 78278 69633 59084 52393 46727 39121 31812 21108 7292 69 المجموع
 قسم الدراسات، اإلحصائيات واإلعالم اآليل، املديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، اجلزائر العاصمة.: المصدر
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 الملخص:
يف توجيه املبادرات املقاوالتية احمللية  جهود الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابهتدف هذه الدراسة إىل حتليل 

، باعتبارها املقاوالتية املستدامة يف اجلزائرفعالية سياسة دعم واليت تعكس مدى  ستدامة،املتنمية الالنشطة حنو حتقيق 
نقلة نوعية يف  الوكالةعرفت  .الفئة العمرية اليت تتبناها وكذا االمتيازات اليت متنحهاواحدة من أهم أجهزة الدعم مقارنة مع 

اسرتاتيجيتها املتبعة، بإدراكها أن إدماج املؤسسات املصغرة ضمن مسار التنمية املستدامة يتطلب توضيح البعد االقتصادي 
، وحتويلها إىل فرص استثمارية منطقةفر عليها كل للمحيط اإلقليمي وتشخيص النشاطات ذات العالقة باملوارد اليت تتو 

 تدرجيي نيحتستساهم يف ابتكارات اجتماعية واقتصادية  حنو ذات قيمة مضافة عالية، كمرجع لتوجيه أصحاب املشاريع
 .يف نوعية احلياة

، بابالوطنية لدعم تشغيل الشتوصلت الدراسة إىل ضعف مسايمة املؤسسات احملدثة يف إطار جهاز الوكالة 
أنشطة مكررة والنفع منها حمدود، مت إحداثها بصورة (، يف حتقيق التنمية املستدامة، كوهنا 7171-7991خالل الفرتة )

 األجهزةعلى مثل هذه . وعليه، رئيسية يف قطاعات تتميز باخنفاض مستوى احلواجز عند دخوهلا ومبحدودية متطلباهتا
الشباب قدرة تطوير حيوية وابتكارية واليت تكتسي أيمية مركزية يف حتقيق االستدامة،  الرتكيز على املشاريع املقاوالتية األكثر

ويساهم يف  مناسبة الحتضان املبادرة املقاوالتيةمن شأنه أن ينمي بيئة  االستثمار يف كل ماو  املقاوالتيةيف جمال  املبادر
 .لزيادة فرص جناحهم املقاولني اجلدددعم وتوجيه 

 ، مقاوالتية، تنمية مستدامة، مقاوالتية مستدامة، مؤسسة مصغرة.مقاول المفتاحية:الكلمات 
 

Résume : 

La présente recherche a pour objectif d’analyser les efforts déployés par l’ANSEJ pour 

orienter les initiatives entrepreneuriales locales actives en faveur du développement durable, 

ce qui témoigne de l’efficacité de la politique de soutien à l’entreprenariat durable en Algérie, 

en tant qu’un des plus importants dispositifs de soutien par rapport aux groupes d’âge adoptés 

et aux avantages accordés. L'Agence a connu un changement qualitatif dans sa stratégie, 

reconnaissant que l'intégration des micro-entreprises dans la voie du développement durable 

nécessitait de clarifier la dimension économique de l'environnement régional, d'identifier les 

activités liées aux ressources de chaque région et de les transformer en opportunités 

d'investissement à forte valeur ajoutée. Ceci, afin de guider les entrepreneurs vers des 

innovations sociales et économiques qui contribuent à l'amélioration progressive de la qualité 

de la vie 
 

L'étude a révélé une faible contribution des micro-entreprises mises en place par le 

dispositif ANSEJ au développement durable, durant la période (1997-2017). Il s'agit 

d'activités répétées avec un bénéfice limité, créées principalement dans des secteurs 

caractérisés par de faibles barrières à l'entrée et aux conditions limitées. Par conséquent, ces 

dispositifs devraient se concentrer sur les projets d’entreprenariat les plus vitaux et les plus 

innovants, indispensables à la durabilité, développer la capacité entrepreneuriale des jeunes 

porteurs de projets, investir dans tout ce qui permettra de créer un environnement propice à 

l’initiative entrepreneuriale et contribuer à soutenir et guider les nouveaux entrepreneurs pour 

augmenter leurs chances de réussite. 
 

Mots-clés: Entrepreneur, Entrepreneuriat, Développement durable, Entrepreneuriat 

durable, Micro-entreprise. 
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Absract : 

This study aims to analyze the efforts of the National Agency for Supporting Youth 

Employment in directing local active entrepreneurial initiatives towards achieving sustainable 

development, which reflects the effectiveness of the policy of supporting sustainable 

entrepreneurship in Algeria, as one of the most important systems of support compared to the 

age group adopted and the privileges granted. The Agency recognized a paradigm shift in its 

strategy, recognizing that integrating micro-enterprises into the sustainable development path 

requires clarifying the economic dimension of the regional environment, identifying activities 

related to the resources of each region, and turning them into high value-added investment 

opportunities, as a reference to guide entrepreneurs towards social innovations, and 

economical contribute to the gradual improvement in quality of life. 
 

The study found that the contribution of the micro-enterprises established within the 

framework of the National Agency for Supporting Youth Employment during the period 

(1997-2017) to the achievement of sustainable development was weak, as they are repeated 

activities and of limited benefit, were created mainly in sectors characterized by a low level of 

obstacles and limited requirements. Therefore, such agencies should focus on the most vital 

and innovative projects that are central to achieving sustainability, developing the 

entrepreneurial capacity of young entrepreneurs, investing in all that will develop a suitable 

environment to embrace the entrepreneurial initiative and contribute to support and guide new 

entrepreneurs to increase their chances of success. 
 

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Sustainable Development, Sustainable 

Entrepreneurship, Micro-enterprise. 
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