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      .'ٓليات Nشجيع املقاوالتية يف اجلزاKر −



ة ــــــــ البحـث يف هـذا اـال إىل يومنـا هــذا أيـن أصـبحت املقاوالتيـة أهـم أســس التنميـة االقتصـادية، وعليـه ميكـن القــول أن ظـاهرة املقاوالتيـة قدميـوالنظريــات العلميــة مــن قبــل البــاحثني والعلمــاء منــذ القــرن الســادس واســتمر  باإلســهاماتمــرت املقاوالتيــة بفــرتات زمنيــة مليئــة  :تمهيــد    أساسيات حول المقاوالتية: الفصل األول       .النظر للمقاوالتية متجددة ، لذلك جند العديد من التعاريف ووجهات
كلمــــة   قــــدمي اســــتعمل أول مــــرة يف بدايــــة القــــرن الســــادس عشــــر  يف اللغــــة الفرنســــية املصــــطلح  :المقاوالتيــــةمفهــــوم  تطــــور  - 1 − )Entrepreneuriat(  ، واملشـــتقة مـــن االجنليزيـــة)Entreneurship (األعمـــال يف بعـــض املصـــادر واملراجـــع، وهـــي  والـــيت تعـــين ريـــادة الت العسـكرية كاألعمـال اهلندسـية هذا املفهوم يف نفس السياق على الرغم من مشوله لألعمال اليت حتمل يف طياـا روح املخـاطرة خـارج احلمـ، وقد تضمن املفهوم آنذاك املخاطرة وحتمل  الصعاب اليت رافقت محالت االستكشاف العسكرية، وبقي ترتكز على إنشاء أو تنمية أنشطة ما وأشـهر رواده   اعتـرب رواد هـذا االجتـاه املقاوالتيـة علـى أـا إجيـاد منظمـة أو مؤسسـة جديـدة ، : المقاوالتية  ظاهرة تنظيمية 1-6-1  :أهم المقاربات الحديثة في مجال المقاوالتية ــــ1  . وبناء اجلسور وذلـك مـن  ،....،  ةاملقاوالتية جمموع األعمال الـيت يقـوم مـن خالهلـا املقـاول بتجنيـد وتنسـيق املـوارد املختلفـة مـن معلومـات مـوارد ماليـة وبشـرياملقاوالتيــة هــي عمليــة إنشــاء منظمــة جديــدة،  فحســب هــذا االجتــاه تشــمل  "أنحيــث يعتــرب  Gartner  William  1988كرتنــر   ، مع بداية التسـعينات مـن القـرن املاضـي   Gartnerويرى أالن فايول أن التعاريف السابقة مل تتناول ما تطرق إليه التعريف الذي جاء به ،  "م يف تغيــري طريقــة النشــاط   ومســايرته ألنشــطة مقاوالتيــة جديــدةأجــل جتســيد فكــرة يف شــكل مشــروع مهيكــل وأن يكــون قــادرا علــى الــتحك عمليــة خلــق منظمــة اقتصــادية مبدعــة مــن أجــل حتقيــق الــربح أو النمــو حتــت "املقاوالتيــة بأــا ) Dollin 1995(عــرف دولنــق  كمــا  .حتمل املسؤولية اجتاه االقتصاد واألفراد -  .إنتاج املنتج -  .تصميم املنتج موضوع الفكرة -  جتميع املوارد -  .البحث عن الفرص -  :  يتكون من جمموعة األنشطة اليت تسمح بإنشاء مؤسسة جديدة، واليت تتمثل فيما يلي  حيث يرى منوذج املقاوالتية مــع مطلــع التســعينيات مــن القــرن العشــرين ظهــر تعريــف املقاوالتيــة علــى أــا ســريورة حتويــل  :المقاوالتيــة اســتغالل للفــرص 2-6-1  . " ظروف املخاطرة وعدم التأكد واالستفادة من فرص جديدة عامة مـن خالهلـا اكتشـاف العمليـة الـيت يـتم " يعرفـان املقاوالتيـة بأـا )  Venkatarman  2000و  Shane(أهم رواد هذا االجتاه و   ."حاليا ويتم حتقيقها واستغالهلا؟ ومن طرف من؟ وما هي آثار ذلك؟فاملقاوالتية كمجال حبث، يتمثل البحث عن فهم كيف يتم اكتشاف الفرص إلنتـاج مـواد وخـدمات ال توجـد " مال، الفرص إىل انطالق األع إدراك المقـاول ى شـكل سـلع مثمنـة، ويـرى أن على اكتشاف الموارد غير المثمنة والتي يقـون بشـرائها ويعمـل علـى تنظيمهـا لبيعهـا علـباإلضافة أيضا إلى إدخال طرق جديدة في التنظيم، وبيعها بسعر أعلى من تكلفة اإلنتـاج، عـن كطريـق المقـاول الـذي يتصـف بالقـدرة تعنــي الحــاالت التــي تســمح بتقــديم منتجــات، خــدمات ومــواد أوليــة جديــدة،  Casson 1982حســب  :الفرصــةتعريــف  -  .  "وتثمني لفرص اليت تسمح خبلق منتجات وخدمات مستقبلية    . لهذه الفرص يولد لدية تصور مقاوالتي إلنشاء مؤسسة بغرض استغالل الفرصة



ينطلــق مــن الفــرد ويعتــربه الشــرط األساســي يف خلــق القــيم فهــو العامــل الرئيســي يف الثنائيــة إذ يقــوم بتحديــد طــرق  :المنظــور األول -  : يندرج ضمن ديناميكية للتغيري ويعرف من منظورين مها  Morinوقد اقرتح     : من منظور خلق القيمة المقاوالتية  3-6-1  .خلق مؤسسة أو مشروع جديد أو سلع وخدمات يتم اكتشافها وابتكارها بواسطة جمموعة من األشخاص املقاولنيعلـى أـا حقـل أكـادميي يســعى لفهـم كيـف تنبثـق وتظهـر الفـرص الـيت تــؤدي إىل  املقاوالتيـة Venkatarman 1997كمـا عـرف  مـوع وقيمه، فعند قيام الفرد بإنشاء مؤسسة أو تقدمي ابتكار فإنه يصبح ملزمـا باملشـروع الـذي أقامـه، أمـا عـن القيمـة املقدمـة فهـي تتمثـل يف جمدة، وهـي قـادرة علـى تغيـري صـفاته املقاواليت لدرجة أنه يصبح معرفا به، وحتتل القيمة مكانة كبري يف حياتـه، إذ تـدفع املقـاول لـتعلم أشـياء جديـيعتــرب أن خلــق القيمــة مــن خــالل املؤسســة الــيت أنشــأها هــذا الفــرد، تــؤدي إىل جعــل هــذا األخــري مرتبطــا باملشــروع : المنظــور الثــاني -  .ولواله لنا ميكن هلذه القيمة أن تتحققوبالتايل املقاول هو ذلك الشخص أو اموعة يف صدد خلق قيمة كإنشاء مؤسسة جديدة، اإلنتاج،  أن هـذه الظـاهرة يمكـن أن  Alain Fayolle، حيـث يـري لقـد تطـور مفهـوم المقاوالتيـة وأصـبحت تأخـذ أكثـر مـن صـورة  .ل معه والفاعلةواألطراف اليت تتعامالنتائج التقنية، املالية والشخصية اليت تقدمها املؤسسة واليت تولد رضا املقاول  صــعوبات مــن طــرف أفــراد مســتقلين أو مــن طــرف أو تواجــه ) ســليمة(اســتعادة نشــاط أو مؤسســة، تكــون فــي وضــع جيــد  -  .إنشاء مؤسسة أو نشاط من طرف أفراد مستقلين أو من طرف مؤسسات -  :تأخذ األشكال التالية بـني الفكـرة وجتسـيد  يعتـربون أن املقاوالتيـة هـي حلقـة ضـائعة بالنسبة لـبعض االقتصـاديني :المقاوالتية من منظور االبتكار 4-6-1  .القيام بتسيير بعض الوظائف أو المسؤوليات داخل المؤسسات -  .في المؤسسات) التي في خطر( تطوير وإدارة بعض المشاريع -  .مؤسسات يف مفهومه، إال أن هناك مفهوم ضيق ومفهوم واسع لالبتكار ، فاملفهوم الضيق يعرف االبتكار على أنه مرتبط باجلوانب التكنولوجية، والعيب ، رغــم أنــه ال يوجــد إمجــاع حــول علــى دور االبتكــار يف العمليــة املقاوالتيــة" التفكيــك الخــالق" مــن خــالل نظريتــه شــومبيتر الفكــرة، فقــد ركــز    توجيه األنشطة للمناطق التنموية املستهدفة -   املسامهة فيي النمو السليم لالقتصاد -    : زيادة القدرة على املنافسة -   : إجياد أسواق جديدة -   : التجديد وإعادة اهليكلة يف املشاريع االقتصادية وتنميتها وتطويرها -   : نقل التكنولوجيا -  .جديدة يف أداء العمل  : اإلسهام يف تنويع اإلنتاج نظرا لتباين جماالت اإلبداع لدى املقاولني -   :خلق فرص عمل جديدة -    :يف مجيع األعمال واألنشطة اإلنتاجيةرفع مستوى  -  : اآلثار االقتصادية  1-2  :  فيما يلي ه، فاملقاوالتية تتسم بدعمها للتنمية االقتصادية ، من خالل الدور الذي تلعبه، وميكن تلخيص خالل اآلثار االقتصادية واالجتماعيةإن االهتمــام الكبــري باملقاوالتيــة يعكــس األمهيــة البالغــة الــيت ميكــن الــيت  تتميــز ــا هــذه الظــاهرة وذلــك مــن  :أهميــة المقاوالتيــة - 2    . لالبتكار هذا املنظور هو تضييق صور ومناذج املقاوالتية، ألن القليل من املقاولني ميكنهم ربطهم ذا التعربف الضيق



ها لتحقيـق أهـداف النمـو االقتصـادي، املقاوالتية وتشجيعتلعب ثقافة املقاوالتية دورا هاما يف إرساء العملية : ثقافة المقاوالتية 1-3  :للمقاوالتية  نحو فهم أوسع  -3  .احلد من النزوح الريفي حنو املدن -  : رأةاملسامهة يف تشغيل امل -   :امتصاص البطالة وتأمني فرص العمل -  : عدالة التنمية االجتماعية وتوزيع الثروة -  : على المستوى االجتماعي 2 -2 ي والتقليــدي وتتميــز بتقامسهــا طريقــة التفكــري والســلوك االعتيــاد: "لثقافــة املقاولــة حيــث اعتربهــا  E.Jacquesكمــا جنــد تعريــف إل ليوجــاك .ةقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم املنظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودمـع  يكون هلا دور أساسي يف كيفية ممارسة تلك الشعائر والطقوس واللغة والروتني واملنافسة ودرجة قبوهلم لقادم ومـديريهم ودرجـة مشـاركتهم جمموعــة املعتقــدات اخلفيــة والظــاهرة مــن الطقــوس والشــعائر والرمــوز الــيت يعتنقهــا املشــاركون، الــيت: "ويعرفهــا ســامي فيــاض العــزاوي بأــا  . "التعامل مع تلك املشاكلبشــكل جيـد لدرجــة اعتـربت معهــا كشـيء صــاحل أو كشـيء يلقــن لألعضـاء بوضــعه طريقـة صــحيحة يف اإلدراك والتفكـري واإلحســاس يف دورهـا تبتكرها، تكتشفها أو تصوغها جمموعـة معينـة عنـدما تـتعلم كيـف تواجـه مشـاكل التكيـف اخلـارجي واالنـدماج الـداخلي، وهـي مسـلمات أدت البنية اليت تتشكل من املسلمات األساسية اليت : "لثقافة املقاولة أكثر التعاريف انتشارا وتداوال ويعرفها بـ  E.H.Sheinيعترب تعريف   . ةالعائلة، املدرسة واملؤسس: التخطيط، اختاذ القرارات، التنظيم والرقابة، وترسخ هذه الثقافة من خالل ثالث فضاءات مهمة هيبتطبيقهــــا يف االســــتثمار يف رؤوس األمــــوال بإجيــــاد أفكــــار مبتكــــرة، وهــــي تتضــــمن التصــــرفات، التحفيــــز، ردود أفعــــال املقــــاولني، باإلضــــافة إىل ولـة اسـتغالهلا وذلـك هي جممل املهارات واملعلومـات املكتسـبة مـن فـرد أو جمموعـة األفـراد، وحما :تعريف ثقافة المقاوالتية  1- 1-3  . وهي الثقافة اليت ميكن أن توصف بالثقافة املقاوالتيةأن االقتصاديات اليت شهدت منوا وازدهارا يف أواخر القرن العشـرين كلهـا تتمـع بثقافـة األعمـال   1997سنة  Batmanحيث يرى   . الذاتية يف إعطاء األولوية لتنمية العديد من القيم املقاوالتيةومنظـري الفكــر املقـاواليت أن متــر عمليــة خلـق الثــروة عـرب تطــوير الثقافـة املقاوالتيــة الـيت تفضــل املبــادرة  االقتصــادينيحيـث يقــرتح اليـوم عــدد مـن  وتنفيـذه، إذ ينظـر إليهـا كثقافـة  شاركة  يف ما يراد القيام بـهفهي تعرب عن جمموعة من الصفات واملواقف املعربة عن الرغبة يف املبادرة وامل  .  " واشرتاكها بني أعضاء التنظيم وتعلم تدرجييا لألعضاء اجلدد دف قبوهلم يف املقاولة وميكــن تقســيم الثقافــة املقاوالتيــة إىل ثالثــة . خاصــة خبلــق املشــروعات كوــا تعمــل علــى إنتــاج اجلديــد وإحــداث التغيــري، أو كثقافــة إنشــاء وبنــاء   : عناصر
تساعد على ظهور االستعدادات ، واليت يكتسبها الفرد من حميطه واليت املعارف املتقامسة بواسطة أفرادوهي جمموع :  المسبقات �  .عند األفراد
اإلبـداع، الشـعور باملسـؤولية، املواقف،(الـيت تظهـر عنـد املقـاول  املواقـف والقـيموهي جمموع اخلصـائص النفسـية ،  :االستعدادات �  ....)الثقة بالنفس، التضامن، الريادة،
  :تتمثل فيما يلي: أهمية ترقية ثقافة المقاواتية - .مع اآلخرين خاصة يف العملية املقاوالتية  حسن التصرفومدى  :مهارات الخبرة والمعرفة �

 . جعل املقاوالتية خيارا مرغوبا يف املسار املهين خاصة لالئك الذي لديهم مهارات وقدرات خاصة وغري عادية �
 .استدراك التأخر يف خلق املؤسسات مقارنة ببلدان أخرى �
 .االقتصادية خاصة البشرية، واستغالهلا خللق الثروةتثمني الثروات  �



 .حتفيز التنافسية، االبداع واالبتكار من أجل زيادة اإلنتاجية والنمو اإلقتصادي �
 ح يعيشها العامل يف شىت ااالتحتسني قدرة األفراد على التأقلم واالستجابة للتغريات السريعة اليت أصب �
الكثــري مــن القــيم واملعــايري، فقــيم العمــل  يعتــرب الــدين مــن بــني العوامــل االجتماعيــة الــيت يســتمد منهــا الفــاعلون االجتمــاعيون: الــدين -  .التنمية من خالل انفتاحها على املقاوالتية وثقافة املقاوالتية لدى التالميذ والطلبةلتكــويين والرتبــوي املعتــاد يتعــني عليهــا أن تقــيم جســور االلتقــاء مــع املقاولــة وبالتــايل تشــكل قــاطرة باالضــافة إىل دورهــا ا: المدرســة -  .كان هؤالء اآلباء ميتلكون مشاريع خاصة عن طريق تشجيع األطفال منذ الصغر على القيام ببعض النشاطات وحتمل بعض املسؤولياتميكن لألسرة أن تعمل على تنمية القدرات املقاوالتية ألبنائهـا ودفعهـم لتبـين إنشـاء املؤسسـات كمسـتقبل مهـين خاصـة إذا  : األسرة -  .يعترب احمليط االجتماعي عنصرا مهما يف الدفع حنو إنشاء املؤسسة نظرا لرتكيبته املعقدة والثرية: المحيط االجتماعي -  : تتمثل هذه الثقافة يف جمموعة من العوامل ميكن تلخيصها فيما يلي: مقومات ثقافة المقاوالتية 2-1-3  .يةاكتشاف قدرات ومميزات األشخاص القادرين على القيام بالعملية املقاوالتاملهـــارات والســـمات العامـــة هلـــا، لـــذلك البـــد مـــن اســـتثمار دور التعلـــيم يف تنميـــة روح املقاوالتيـــة يف ســـن مبكـــر،  مـــن أجـــل امــل التعلــيم عــرب خمتلــف األطــوار، حيــث يعتــرب حمــورا أساســيا يف تنميــة املقاوالتيــة وتطــوير وينــدرج حتــت الثقافــة املقاوالتيــة ع � م روح املقاولة هلم إرادة جتريب أشياء جديدة مل تكن سابقا، والقيـام بأشـياء بطريقـة ختتلـف عمـا هـو مـألوف بفضـل متيـزهم بقـدرم وإمكـانيتها امليزة اليت جتعل األفراد أكثر ارتباط باملبادرة والنشـاط، فـاألفراد الـذين ميلكـون تعرف روح املقاوالتية على أ:  روح المقاوالتية 2-3 . والرعي مع أبنائها كنشاط يقتاتون منه، أما الصناعات  التقليدية واألنشطة التجارية فيتوارثها األجيالتعترب العادات والتقاليد من العوامل املؤثرة على التوجه حنو إنشاء املؤسسات، فاتمعات البدوية متارس الزراعة : العادات والتقاليد -  .إخل .....ول على القوت وإتقانه وكذا االعتماد على النفس يف احلص ونفس . ، وتعين الشخص الذي التزم أو باشر ، أو تعهد )Entrepreneur(واستعملت الكلمة أول  مرة يف القرن السادس عشر بفرنسا    :تعريف المقاول -1  ومهاراته المقاول، صفاته: الفصل الثاني  . حتويلها إىل مشروع مقاواليتخاصـة للتماشــي والتكيــف مــع التغيــري ، وهنــاك مـن يــرى أن روح املقاوالتيــة تتجســد يف حتديــد الفــرص ومجـع املــوارد الالزمــة واملختلفــة مــن أجــل يف إنشـاء مؤسســة، أو تكـوين مسـار مهــين مقـاواليت، ألن هـدفهم يســعى لتطـوير قــدرات  أن يكـون هلـؤالء األفــراد رغبـةولـيس بالضــرورة . للتغـري مصــطلح   1723املصـطلح اسـتعمل يف اللغـة االجنليزيـة توحيـدا للمعـىن  وقـد تنـاول القـاموس العـام للتجـارة الـذي نشـر يف فرنسـا ببـاريس سـنة    . أعطى تعريفا موسعا، وعرف املقاول على أنه الشخص الذي يعظم الفرص ويستغلها 1964سنة  دركر أما  -   . لرأمسايل، واعترب أنه  املقاول املبدع هو الذي أدى إىل انتقال االقتصاد الرأمسايل من حالة ثبات إىل حالة ديناميكيةااعتـــرب أن املقـــاولني يقـــودون التطـــور الصـــناعي والنمـــو االقتصـــادي علـــى املـــدى الطويـــل، واســـتعمل مصـــطلح التفكيـــك اخلـــالق يف ظـــل النظـــام فهــو  ، عـرف املقـاول علـى أنـه الشـخص املبتكــر  الـذي يـأيت بشـيء جديـد خاصـة يف اـال التكنولـوجي 1950سـنة  شـومبيترأمـا  -  .ع واختاذ القرار بشكل سليمالعملية اإلنتاجية وينظم عناصر اإلنتاج، وقدرته على إدارة أموال املشرو فقـد ميـز املقـاول علـى أنـه الشـخص املبـدع الـذي  لـه قـدرة فائقـة علـى اإلدارة، يـدير   -مـن أوائـل املنظـرين هلـذا املفهـوم  - سـايأما -  .املقاول على أنه الشخص الذي يتحمل املخاطر ويتوىل متويل رأس املالون كونتيلويف القرن الثامن عشر عرف   -  .تعين الشخص الذي يباشر عمال أو مشروعا ما: Entrepreneur -  .إخل...........تعين حتمل مسؤولية عمل ما، أو مشروع أو صناعة : Entreprendrez -  : وعرفة على النحو التايل) entreprendre et entrepreneur(املقاول وفق الكلمتني



األعــوان الطبيعــني، رأس املــال (إلنتــاج عــرف املقــاول أنــه كــل فــرد يــدير مؤسســة حلســابه اخلــاص، ويضــع خمتلــف عوامــل ا :التعريــف الثالــث -  .يعرف املقاول أنه الفرد الذي يكلف بتنفيذ عمل :التعريف الثاني -  .موافق للتعريف الذي قدمة القاموس الفرنسي كما ذكرناه سابقا: التعريف األول -  :ملصطلح املقاول على النحو التايل ثالث تعاريف  Petit Robertكما أعطى - أمر ضروري الميكن االستغناء عنه ألن عمليـة إنشـاء مؤسسـة تتطلـب بـذل جهـد البـأس بـه ويئـة الوقـت والطاقـة الالزمـة : الطاقة الحركية -  : الخصائص الشخصية 1 -2  : خصائص المقاول - ،.    2دف بيع سلع أو خدمات...)والعمل، مـن الضــروري لصــاحب الفكــرة أو املشــروع القيــام مبجموعــة مــن األعمــال يف الوقــت احلاضــر، والــيت : القــدرة علــى احتــواء الوقــت وتنظيمــه -  .للقيام باألعمال أهم ما جيب أن يتمتع املقاول هو الشجاعة واملخاطرة، بالعمل الشاق وانتهاز الفرص الساحنة دون  إن : االستعداد والميل نحو المخاطر -   : االلتزام  -   : االندفاع للعمل -   : الثقة بالنفس -  :  كما أن هناك صفات أخرى جيب أن يتمتع ا املقاول، وميكن تلخيصها فيما يلي   : التجديد واإلبداع -   قياس المخاطر -  ,التفاؤل وتقبل الفشل -   : القدرة على حل مختلف المشاكل -  . فال ميكن أن نتصور جناح املشروع دون التفكري يف املستقبل وحتديد الرؤية على املدى املتوسط والطويل. يكون هلا تأثري يف املستقبل شـكالت وتنميـة اإلبـداع وإقامـة قنـوات والعملية اإلنتاجية، والسـعي إلجيـاد بيئـة عمـل تفاعليـة تسـتند إىل التقـدير واالحـرتام واملشـاركة يف حـل املوتتمثل هذه املهارات اإلنسانية من حيث بناء وتكوين عالقات إنسانية بني العاملني واإلدارة واملشرفني على األنشطة : المهارات التفاعلية -  : من املهارات السلوكية، وهيميتلك املقاول نوعني : الخصائص السلوكية 2-2  .كما أن هناك جمموعة منها الرغبة يف النجاح، االستعداد الطوعي للعمل ساعات طويلة كما جيب أن يتميز باملنهجية والنظام  .كلل أو ملل   .بيئة أعمال ترتكز على اجلانب السلوكي واإلنساين مما ينعكس على أداء املشروعام الـذات واملشـاعر اإلنسـانية والكيفيــة الـيت يـتم فيهـا اســتثمار الطاقـات مـن خـالل بنــاء  األجـواء اخلاصـة بتقـدير واحــرتام الـذات فضـال عـن احــرت وتتمثل يف املهارات اخلاصة بالتعامـل اإلنسـاين والرتكيـز علـى إنسـانية العـاملني، ظـروفهم اإلنسـانية واالجتماعيـة ويئـة : المهارات اإلنسانية -  :   وتتمثل هذه اخلصائص فيما يلي :الخصائص اإلدارية -  .الفعاليات بني الوحداتخلية عمل متكاملة وتضمن إنسانية األعمال و جيب أن يسعى املقاول باستمرار إىل تنمية مهارام التكاملية بني العـاملني، حيـث تصـبح املؤسسـة أو املشـروع وكأنـه : المهارات التكاملية -  .اتصال فعالة وهذه املهارات توفر األجواء لتحسني األداء



ـــة - لتخطيطيـــة والرؤيـــا إلدارة تتطلـــب إدارة املشـــروعات جمموعـــة املهـــارات الفكريـــة وامـــتالك املعـــارف واجلوانـــب العلميـــة وا: المهـــارات الفكري يانة األعمال خاصة ما يتعلق بتصميم املنـتج وكيفيـة حتسـني أدائـه  وكـل مـا يـرتبط باجلوانـب الفنيـة والتشـغيلية ومعرفـة كيفيـة تركيـب األجـزاء وصـهارات األدائية ومعرفة طبيعة العالقـات بـني املراحـل اإلنتاجيـة واملهـارات التصـميمية للسـلع ومعرفـة كيفيـة أداء تتمثل يف امل: المهارات الفنية -  .للمؤسسة، وكذلك حتليل سلوكيات املنافسني وتصورام املستقبلية وسلوكيات املستهلكني وأثر ذلك على احلصة السوقية للمشروعاصة بالبيئة الداخليـة للمشـروع، والتهديـدات احمليطـة باملشـروع يف البيئـة اخلارجيـة، وحتديـد ذلـك علـى املركـز التنافسـي عناصر القوة والضعف اخلوــتم بتفســري العالقــات بــني العوامــل واملتغــريات املــؤثرة حاليــا ومســتقبليا علــى أداء املشــروع وحتليــل األســباب وحتديــد : المهــارات التحليليــة -  .مشروعه والقدرة على حتديد السياقات والنظم وصياغة األهداف على أسس رشيدة وعقالنية يف مؤلفهمــا املقاوالتيــة أهــم الصــفات والســلوكيات الــيت يتصــف ــا املقــاول  Peters ,Mو Hisrich,R|ويلخــص كــل مــن    . أخذ املخاطر احملسوبة -  .ن أجل استثمارهاالسعي لتجميع املوارد واجلهور م -  .حتمل املسؤولية -  .إمكانية اإلدارة الناجحة مع احلكم الذايت -  .السعي حلل املشكالت واالبداع -  .أخذ املبادرات -  .البحث عن مصادر الفرص -  : هناك جمموعة من السلوكيات اليت يتمتع ا املقاول الناجح ميكن تلخيصها فيما يلي: ت المقاول سلوكيا 3-2  .بعض املعدات         : الناجح من خالل اجلدول التايل



. مهــا مــن األدوات األساســية يف تطــوير األعمــال و املؤسســات) علــى إختالفهمــا( االبتكــارإلبــداع و ا :واالبتكــار أهميــة االبــداع -1     كمحور للمقاوالتية  االبداع واالبتكار: الفصل الثالث أمــا اإلبتكــار فإنــه كفيــل خبلــق ثــورة يف املنتجــات أو . فاإلبــداع قــد يثــري الشــركة أو املنــتج أو اخلدمــة بأفكــار تعطــي ميــزة تنافســية تزيــد املبيعــات كة مـن خـالل إعـادة تصـميم بيئـة العمـل احلاليـة إلدخـال تعـديالت علـى املنـتج أو إبتكـار منـتج جديـد مـن املـواد و اخلدمات اليت تطرحهـا الشـر  هــي عمليــة اســرتاتيجية هامــة لالقتصــاد، ألــا حتــرك النشــاط  واالبتكــارلقــد بينــت الدراســات واألحبــاث االقتصــادية أن عمليــة اإلبــداع    .األدوات املوجودة أصال يف أخرى هو تطوير األفكار االبتكارية اليت تعكس احلاجات املدركة وتستجيب للفرص يف املنظمة، وهو يعترب الفكرة األوىل لالبتكار ويساهم إىل أن االبداع هـو القـدرة علـى مجـع أو مشـاركة املعلومـات بطـرق تطـوير أفكـار جديـدة، وبعبـارة )  Noe و Daft( وأشار الباحثان  .البعض أن مفهوم اإلبداع هو املبادرة اليت يبديها الفرد بقدرته على اخلروج عن املألوف والروتنيهــو عمليــة ذهنيــة ــدف إىل خلــق أعمــال أو أشــياء جديــدة مل تكــن موجــودة مــن قبــل وغــري مألوفــة، ويــرى :  تعريــف االبــداع 1 -2  : مفهوم اإلبداع -2     .اإلبداع واالبتكار والتطوير اللذان يرتكزان على عملييتاملؤسسات لكسر الروتني واخلروج من حالة املنافسة التامة وكسب ميزة تنافسية للحصول على مكانة وحصة هامة يف السوق، فتعتمد البحـث احملـرك الرئيسـي للنشـاط املقـاوليت، ألنـه يف الواقـع تسـعى )  Innovation(واالبتكـار )  Invention( اإلبـداع وتعتـرب عمليـيت. حنـو النمـووعدد كبري من األعمال وعليه أصبحت معظم االقتصاديات متنح فرصا لتشجيع رواد األعمال حنو ابتكار منتجات وخدمات تدفع باقتصادها يف املنتجات واخلدمات ويسامهوا يف إجياد فرص عمل جديدة  نحه نفسا قويا، فرواد األعمال الصغرية واملتوسطة هم من يبتكرو االقتصادي ومتن بأنـه الحصـيلة "فـي االقتصـاد كمـا رأينـا سـابقا، وعـرف مصـطلح االبـداع  أول من ركـز علـى االبـداع  Schumpeterيعتبر   : وهناك عدة تعريف منها  .  مجع أفراد الس معا لتطوير أفكار جديدة حبرية وعفوية دون انتقادل، كمـا أنـه حيسـن مـن عمليـة صـنع القـرار مـن خـالل تشـجيع العصـف الـذهين كأحـد األسـاليب املسـتخدمة يف جناح املنظمة على املـدى الطويـ   .واملتنوعة واليت ميكن تركيب بعضها البعض لتصل يف النهاية لألفكار اإلبداعية اإلبتكاريةوبذلك مينح العقل القدرة على توليد عدد كبري من األفكار والبـدائل والتصـورات املتعـددة .لواحدة وسهلة بل يبحث يف األعماق إلجياد البدائاألسرة، حيث ينتمي شخصان لنفس األسرة إال أن أحدمها يتمتع بعقل متسائل بينما الثاين ال يتمتع بذلك، فهو عقل خالق ال يقبل بإجابة وهــي صــفة تولــد مــع اإلنســان وتعززهــا الرتبيــة والتــدريب املبكــر فهــي صــفة حمــرية ألــا تتحــدى فضــول  :العقــل المتســائل الخــالق -  :  ومن الصفات األساسية للمبدعين نذكر  . إيجاد تنظيم جديد -  .اكتشاف مصدر جديد للمواد األولية -  .إيجاد منفذ جديد لتصريف المنتجات -  .رائق جديدة في اإلنتاج لم تكن معروفة من قبل تسهم في تخفيض التكاليفالكشف عن ط -  .إنتاج منتجات جديدة استجابه لطلبات مستقبلية -  : وقد صنف شومبيتر االبداع إلى خمسة أصناف، وهي  . "الناتجة عن ابتكار طريقة أو نظام في اإلنتاج يؤدي إلى تغيير مكونات المنتج وكيفية تصميمه



ظة اإلبداع هو التوليفة اجلديدة، وهو االتيان باجلديد كليا أو جزئيا يف مقابل احلالة القائمة، كما ميثل مصدر التجدد من أجل احملاف -  .حصة املؤسسة يف السوق وتطويرهااإلبـداع وهـو ميثـل اجلديـد كليـا أو جزئيـا يف مقابـل احلالـة القائمـة، كمـا ميثـل مصـدر التجديـد للمحافظـة علـى :  الجدية و الحداثـة -  .االستجابة املتفردة حباجاا عن طريق االبداع التمـــايز وهـــو اإلتيـــان مبـــا هـــو خمتلـــف عـــن اآلخـــرين مـــن املنافســـني املباشـــرين، ـــدف إنشـــاء شـــرحية ســـوقية مـــن خـــالل اإلبـــداع يعـــين -  : خصائص االبداع 2-2  : المرونة -  : النشاط المتميز -  : القدرة على التحليل - ة للحاجــات االبــداع هــو القــدرة علــى اكتشــاف الفــرص وهــو ميثــل منطــا مــن أمنــاط اإلبــداع الــذي يســتند علــى قــراءة جديــدة وخمتلفــ -  .اإلبداع هو أن يكون الفرد  املبدع هو الذي يتحول يف السوق، ألنه األول قبل اآلخرين الذي توصل إىل الفكرة واملنتج والسوق -  .على حصة الشركة السوقية وتطويرها وجود ابتكاره من خالل التجريب، وقد جيري بعض التعديالت أو التغيريات من خيترب املبدع يف هذه املرحلة صحة : مرحلة التحقيق -  .يظهر احلل يف هذه املرحلة بشكل فجائي غري متوقع: مرحلة االلهام-  .حمددة، كاالستيقاظ من النوم أو عند ممارسة نشاط ماميـز هـذه املرحلــة بـالتفكري الالشـعوري للمشـكلة، عـن طريـق حتويــل التفكـري إىل أشـياء أخـرى يف حلظـات غــري تت :مرحلـة االحتضـان -  .ويتم يف هذه املرحلة االحاطة اجليدة جبوانب املشكلة، دون وجود بوادر حللها:مرحلة التركيز -  .يسمح له بتكوين وجتسيد قاعدة تشكل منطلقا ألفكار جديدةبـإدراك الشـخص لوجـود مشـكلة، اسـتنادا إىل مكتسـباته ومعارفـه العلميـة وخربتـه يف امليـدان، ممـا  ملرحلـةتنشأ هـذه ا :مرحلة االعداد -  :هناك أربعة مراحل أساسية مير ا االبتكار: مراحل االبداع 3-1  .االبداع هو ورؤية خالقة الكتشاف قدرات املنتج اجلديد يف خلق طلب فعال واكتشاف السوق اجلديد الذي هو غري موجود -  .القيمةلمنفعة أو ل االبداع هو خلق   -  .والتوقعات عمل تبحث عن التميز، حيث أم على أساس عملية االبتكار يقومون باحملافظة على دميومـة املؤسسـة، فاالبتكـار مهـم للمؤسسـة وال ميكنهـا هنــاك عالقــة تالزميــة بــني اإلبــداع واالبتكــار، أي أن وجــود أفكــار مبدعــة ال يكــون إال مــن خــالل أفــراد مبتكــرين وفــرق  :االبتكــار -   .  نشاطات البحث و التطوير ، قصد التحسني املستمر ملنتجاا، وبالتايل متديد دورة حياا يــؤدي اإلبــداع التكنولــوجي إىل قــدرة املؤسســة علــى مواكبــة التطــور التكنولــوجي، وذلــك مــن خــالل تكثيــف :التكنولــوجي مواكبــة التطــور  -   جودة املنتجات و تقليص التكاليف أي ختفيض األسعار ، يعمل اإلبداع على إكتساب املؤسسة مزايا تنافسية تعزز مركزها التنافسي يف السوق، و هذا مـن خـالل حتسـني :تدعيم تنافسية المؤسسة  -  .سسةيعمل اإلبداع على ترسيخ العمل اجلماعي بني أفراد املؤس :تحسين التنظيم اإلداري في المؤسسة  -  :المؤسسة  أداءتحسين  -  : وميكن تلخيص اآلثار اإلجيابية لالبداع فيما يلي :آثار اإلبداع في المؤسسة 4-2  .أجل حتسني ابتكاره



: إال من خـالل اعتمـاد االبـداع واالبتكـار، وهنـاك مـن يعـرب عـن العالقـة بـني االبـداع واالبتكـار بالعالقـة التاليـةاحملافظة على حصتها يف السوق  ان مجيع االبتكارات تبدأ أصال بأفكار إبداعية حيث يعمل االبتكـار علـى هـذه األفكـار بإحـداث تغيـريات معينـة ملموسـة يف املنـتج،    .االبتكار يساوي االبداع والتطبيق  االتيان باجلديد  الذي مل يكن معـروف مـن قبـل "ال يوجد اتفاق على تعريف االبتكار إال أنه ميكن تعريفه على أنه: تعريف االبتكار     1.فعاليتها والعمليات املرتبطة ا وطرق إدارة هذه العمليات بأقل تكلفة وجهد أرض الواقع للتعرف علىاألفكار اإلبداعية انطالقة لالبتكـار، فهـو ضـروري لالبتكـار ولكنـه غـري كـاف يف حـد ذاتـه حيـث ينبغـي أن يـتم فحـص األفكـار وجتريبهـا علـى التطبيقــات الناجحــة لألفكــار اإلبداعيــة يف أي مؤسســة أو منظمــة ، ومــن هنــا يكــون اإلبــداع أو  Innovation هكــذا يصــبح االبتكــارو  ويشـكل اإلبـداع أحـد مـدخالت اإلبتكـار ، حبيـث اإلبـداع هـو عمليـة عقليـة  والذي هو نقطة بداية االبتكار فاألول ضروري لكنه غـري كـاف،كـل ابتكـار يبـدأ بأفكـار مبدعـة، واإلبـداع يكـون إمـا مـن طـرف األفـراد أو الفـرق ف. 3املؤسسة من طرح منتجـات جديـدة أو حمسـنة يف السـوق  متكــن التعــاون االقتصــادي والتنميــة االبتكــار يف املؤسســات علــى أنــه جممــوع مــن الطــرق العلميــة، التكنولوجيــة، التنظيميــة، املاليــة والتجاريــة الــيتوتعـرف مؤسسـة . و إنشاء قيمة مضافة بتطوير أعمال أو أشياء مت اخرتاعهـا مـن قبـل ، وهو عملية تطبيق لالبداع2" وتطبيقه على أرض الواقع   : وهو على النحو التايل: تصنيف االبتكار حسب نمط النشاط في المؤسسة  -  . اإلبداعية  األفكاريب لتلك أما اإلبتكار هو عملية التطبيق اإلجيا. تؤدي إىل إنتاج أفكار جديدة 
 تج خصائص جديدة على الزبائن مزايا جديدة،موجودة بطريقة متطورة أو خمتلفة، حبيث يعرض املنيظهر االبتكار يف كل جماالت اإلنتاج، فقد يتمثل يف خلق مشروع جديد أو إعـادة تشـكيل منتوجـات كانـت : االبتكار في اإلنتاج •
 .جتهيزات جديدة لإلنتاج، أو إدخال مادة أولية خمتلفة، أو تنسيق جديد بني خمتلف التجهيزاتميكن صنع املنتوج بتكنولوجيا جديدة، أو سريورة إنتاج غري معروفة، فقد يتجسد االبتكار يف شكل : االبتكار في إجراءات اإلنتاج •
 يؤدي إىل تشجيع العمل اجلماعي ويضمن مرونة كبرية يف إجناز املهام،ميكن لالبتكار أن حيول التنظـيم إىل تنظـيم يسـتجيب بسـرعة لتـدفقات الطلـب وتقلـيص التخـزين يف آن واحـد، : نظيمياالبتكار الت •
هناك جمموعة من العوامل اليت تؤثر بشكل مباشـر علـى مسـتويات : العوامل المساعدة على  اإلبداع واالبتكار في المؤسسة  -1  محفزات االبداع واالبتكار:  الفصل الرابع  .وغريها واملستودعاتميس االبتكار يف التوزيع كل العناصر التجارية للمؤسسة، وكذا النقل : االبتكار في التوزيع • للفرد املبتكر، فهم يتميزون مبجوعة من السمات ختتلف عن غريهم تلعب اخلصائص الشخصية دورا مهما : الخصائص الشخصية -  :االبداع والبتكار يف املؤسسة منها   : وتتمثل هذه العوامل فيما يلي،  :مجموعة العوامل التنظيمية -  .يأتوا بتصورات جديدة يف طرق مواجهة املشاكل والفرص -  .يفضلون النظر إىل أبعد من اإلطارات املرجعية والتفكري-  .يتحدون الطرق التقليدية ألداء األشياء -  .حب االطالع -  :أمهها
ــادة �   . 310ص  - مرجع سبق ذكره - "واقع وحتديات -االبداع واالبتكار يف املؤسسات االقتصادية" صندرة ساييب،   Rachid Zammar,op,cit,p06. 3 2  .6ص  -مرجع سبق ذكره -نيفني حسني حممد ، ندى اهلامشي  1"                                                              . بالصفات القيادية الكفأة ، و تعمل على حتفيز املشاركة تكون فيها القدرة على اإلبداع عالية تعتــرب طبيعــة القيــادة مــن أهــم العوامــل الــيت تــؤثر يف القــدرة اإلبداعيــة للمؤسســة حبيــث املؤسســات الــيت هلــا قــادة يتمتعــون :  القي



ذلك من خالل الطريقة اليت قدرة على اإلبداع يف املؤسسة ، و يؤثر اهليكل التنظيمي تأثري مباشر على مستوى ال:  الهيكل التنظيمي �   . كانت بطريقة ال مركزية أو مركزيةيتم مبوجبها تنظيم املؤسسة سواء  
ختصـني أن التغيــري التنظيمــي تشــكل ثقافـة املؤسســة كمــؤثر علـى القــدرة اإلبداعيـة ، و أصــبح شــيء مؤكـد عنــد امل:  ثقافـة المؤسســة � قافيــة يف التفاعـل  علــى مســتوى األســرة الــيت تشـكل البيئــة املــؤثرة األوىل للفــرد املبتكــر، مث يـأيت بعــدها دور املؤسســات واملنظومــات التعليميــة والثتطـور سـلوكه، وينطلـق هـذا الذي حيدد شخصية الفرد املبتكر و التفاعل القائم بني الفرد واتمع هو : البيئة االجتماعية والسياسية-   .يشمل على التغيري الثقايف   :مكانة الباحثني املتميزين واملبتكرين يف اتمع، وتنقسم هذه املؤسسات إىلتلعب مراكز البحث واجلامعات دورا مهما يف تشجيع البحـث مـن خـالل خلـق وتعزيـز :سات البحث والتطوير في المجتمعمؤس -  يف واحلوافز، واالبتكار من خالل وسائل الرتبية والتوجيه الثقا باإلبداعحتفيز الفرد على االهتمام 
ملؤسسات االقتصادية العمومية، قي يف امديريات البحث التطبيحث والتطوير التابعة للدولة و مؤسسات الب وتشمل: الهياكل العمومية •  .تضم املخابر العلمية يف اجلامعات، مراكز البحث التطبيقي اجلهوية والوطنيةو 
 .االبداع األحرار ذوي املواهب والقدراتوتشمل مقاوالت القطاع اخلاص واليت تنشأ هياكل البحث، االخرتاع واالبداع التكنولوجي، باالضـافة إىل املبـدعني : الهياكل الخاصة •
 .املبتكرين واملؤسسات االبتكاريةكمـــا يلعـــب نظـــام بــراءة احلقـــوق الفكريـــة وبــراءة االخـــرتاع دورا فعـــاال يف إجيـــاد البعــد املؤسســـي حلمايـــة حقـــوق : نظــام بـــراءة االختـــراع •
رات ذات املخاطر العالية حيث يلعب وجود رؤس األموال وآليات الدعم املايل دورا مهما، خاصة ما يتعلق باالبتكا  :التمويل الالزم •     .، مما يعمل على حتقيق اإلبداع يف املنتجات و األساليب الذي يتعلق يتلك اهودات املوجهة حنو زيادة املعرفة العلمية، و إستخدامها يف تطبيقات جديدة يف النشاط اإلنتاجي  البحث و التطوير و -   .التصاميم و التحسني و غريها يف خمتلف املؤسسات إجيابـا علـى أنشـطة اإلبـداع و التطـوير حيـث تسـاهم اإلنرتنـت مـثال يف تقـدمي خـدمات يف جمـال  انعكستطور تكنولوجيا املعلومات و الذي  -  .األفراد ألفكارهم اإلبداعية ، و ذلك من خالل حوافز مادية و معنوية  مكافأةمتابعة و -  .بالفروقات الفردية يف املؤسسة  االعرتاف -  .وضع هيكل تنظيمي يشجع حرية التفكري و تنمية روح املبادرة و املشاركة و احرتام افكار العمال  -  :   أما على مستوى المؤسسة البد من .جدا



ل املؤسسـات الصــغرية واملتوســطة والعمــل علــى اســتمراريتها ودميومتهــا، ممــا يتوجـب علــى املؤسســات واألفــراد التعامــل مــع ظــاهرة املقاوالتيــة بشــكتفرض التغريات احلالية على املؤسسات أن تركز أكثر فأكثر على احلرف واملهارات األساسية الفردية يف نشاطها، والتوجه حنـو تنميـة    المقاوالتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الفصل الخامس ملقاوالتيــة عــن بقيــة تتميــز املشــاريع ا ختــدم وحتقــق خمتلــف الوظــائف االقتصــادية وتــؤمن فرصــا للعمــل والنمــو االقتصــادي واالجتمــاعي، حيــث هناك تشابه بني املشاريع املقاوالتية واملشاريع الصغرية فكل منهما متتلك مزايا :الفرق بين المقاوالتية والمؤسسات الصغيرة   - 1-  .خل املؤسسة لتحقيق هذه الغايةإجيايب دا املشـاريع الصـغرية   :،وقد اشار العديد من االقتصاديني إىل وجود نوعني مـن املشـاريع الصـغرية ومهـا املشاريع باعتمادها على اإلبداع واالبتكار    ال ترتبط باالبداع  نشاطهاتـــــــــرتبط املقاوالتيـــــــــة باالبـــــــــداع يف  -  االبداع   المؤسسة الصغيرة   المقاوالتية   المعيار  المعيار   أوجه االحتالف   أوجه التشابه    ةأوجه التشابه واالختالف بين المقاوالتية والمؤسسات الصغير : الجدول   .بعض املشاريع الرياديةاملشاريع الصغرية النامية أو هي املشاريع املقاوالتية  أو غري النمطية وكما يسميها الو التقليدية أو النمطية 
ص .أهـــــدافها أكـــــرب مـــــن أهـــــداف م  األهداف  قلدت منتجاا بشكل واسعقـــد تصـــبح املؤسســـة املقاوالتيـــة مؤسســـة منطيـــة إذا   الصغرية بالنمو السريعال ــــــــــــــــــتم املؤسســــــــــــــــــات   تم املقاوالتية بالنمو السريع   النمو  إنشاء مؤسسة بصفة قانونيةكالمها عبارة عن    أهداف بسيطة  فأهدافها اسرتاتيجة 
  سوقها يف الغالب حملية  والتسويق حمليــــــــــة ودوليــــــــــة حســــــــــب الطلــــــــــب   السوق  يسعى صاحب كل منهما إىل حتقيق ربح   صغري احلجم  قد يكون يف البداية وقد يكون كبري   الحجم  خماطرةكالمها له نسبة 

ـــــأيت   المخاطرة  تلعبان دورا مهما يف النمو االقتصادي    عنصر املخاطرة أقل   باجلديد ارتفـــــاع نســـــبة املخـــــاطرة ألـــــا ت
  أرباحها عادية   االبتكار أربــــاح احتكاريــــة ناجتــــة عــــن حقــــوق   األرباح  
  جملس اإلدارة   فردية يف غالــــب األحيــــان تكــــون مؤسســــة   التسيير   

هـذه الـدول تعطـي  يف الدول النامية تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة مشاريع مقاوالتية، ألن مرحلة النمو اليت متر ا: مالحظة    ار إجيابيـة أصبح يشهدها العامل، وقد متيزت احلقبة األخري خصوصا مع بداية القرن احلايل ميوال كبريا لالقتصاديات حنو املقاوالتية ملـا هلـا مـن آثـضـرورة يف ظـل التغـريات العميقـة الـيت  أصـبحت املقاوالتيـة :الحاجة إلى المقاوالتية للمحافظة على ديمومة المشاريع الصـغيرة -2    . للمؤسسات الصغرية التقليدية العديد  من ميزات املشاريع املقاوالتية   .من حيث النمو ومحاية االقتصاد من صدمات الشركات العظمى



التغيــري، ( ظهــر وتفــرض بقــوة علــى املؤسســات والقــائمني عليهــا بعــض املصــطلحات كمــا أن التحــواليت االجتماعيــة ت. اجلزئــي، والعمــل املقســمواملتوســطة، أمــا بالنســبة لألفــراد فقــد ظهــرت أشــكال جديــد لتنظــيم العمــل منهــا عمــل حــر أو مســتقل، العمــل يف املنــزل، العمــل بنظــام الــدوام ات تركـــز أكثـــر فـــأكثر علـــى احلـــرف واملهـــارات األساســـية، والتوجـــه حنـــو منـــو املؤسســـات الصـــغرية هـــذا التغـــري جعـــل الـــدول واملؤسســـ    لــذلك البــد علــى علــى املقــاول أن يســتثمر التغــريات . والــيت تفــرض ضــرورة مواكبتهــا والتماشــي معهــا) التطــوير، عــدم التأكــد التعقيــد، االبتكــار ة أو طرح أفكار وثقافة جيدة بني أفرادها، فاملقاول الناجح دوما على اطالع بآخر املستجدات يف عامل األعمال واالستثمار  على كل األصعدا من خالل ممارس ريادية مبدعة، كإدراج تقنيات حديث يف عمل مؤسسته والتطورات واليت تساعده على الربوز والظهور، إذ البد من استغالهل وقـد . الداخلية، واليت متثل املقاول داخـل املؤسسـة أو التنظـيم، أو عمـل املشـاريع التابعـة للمؤسسـة أو مسـتوى املقاولـة املؤسسـية داخـل التنظـيملقـــد تعـــددت املفـــاهيم واملصـــطلحات واملرتادفـــات اخلاصـــة باملقاولتيـــة املؤسســـية، فمنهـــا يســـميها املقاولـــة :ؤسســـيةالمقاوالتيـــة الم -3 .إخل، ويسعى دائما ملواكبتها ....التقين، االداري أن املقاولــة املؤسســية هــي  Camille.Fوقــد اختلــف العديــد مــن البــاحثني يف حتديــد مفهــوم املقاولــة املؤسســية وحتديــد طبيعتهــا، حيــث يــرى مفهوم املقاولة املؤسسية على أا مقاوالتية يعمل ـا يف منظمـة قائمـة باألصـل،    Gifforrd Pinchotويربز : مفهموها 1-3  . على التميز والتفرد واإلبداع واالبتكار، وهو ما دفع إىل ظهور ثورة العمل على خلق الروح املقاوالتية وإذكائها داخل املؤسسةيجة اشتداد املنافسة واحتـدامها بـني املؤسسـات، ونتيجـة ظهـور بعـض الثقافـات الفرديـة بـني املـوظفني والـيت تشـجع ظهرت املقاولة املؤسسية  نت فـراد تسهل خلق واكتشاف الفرص املدركة يف بيئة املؤسسة التنافسية، وهناك من يعرفها على أا الصريورة اليت يقـوم ـا فـرد أو جمموعـة مـن األدى واسـع مـن االبتكـارات اجلديـدة خالل إعادة توافق املوارد املؤسسية بشـكل جديـد ومـتقن، حيـث حتـوي املقاولـة املؤسسـية إنشـاءا وتطبيقـا ملـاملقاولــة املؤسســية غلــى أــا امتــداد لنطــاق املؤسســة التنافســي  وتنســجم معــه يف انتهــاز الفرصــة املختلفــة مــن  Birgelmanويعــرف   . وتعزيز وضعها التنافسي يف السوق اوتطوير أدائهصريورة خلق مشروع جديد تابع للمؤسسة، من أجل زيادة رحبيتها،  اإلبــداع : كمــا تعــرف املقاولــة املؤسســية علــى أــا صــريورة جتديــد مؤسســي وحتــوي بعــدين رئيســيني مــرتبطني ببعضــهما مــع بعــض، ومهــا    .نظمةاملرتبطني مع مؤسسة قائمة حيث يقومون خبلق منظمة جديدة أو يدعمون عملية التجديد واإلبداع يف تلك امل ويتعلق البعد األول بتطوير البعد السوق، أو تقدمي منتج جديد، أو أي عملية حتوي . وأنشطة املشروعات اجلديدة، وبعد التجديد االسرتاتيجي التجديــد لــه أوجــه عديــدة منهــا إعــادة تعريــف املشــروع، إعــادة التنظــيم وتقــدمي نظــام  -قــدرة املؤسســة، أو الشــروع يف املنافســة وركــوب املخــاطر ت إدارية أو تكنولوجية جديدة دف زيادة الرحبية وتعزيز الوضع التنافسي يف السوق، أما البعد الثاين حيوي أنشطة جتديدية من خالل ابتكارا ـــــة أقـــــل خمـــــاطرة ومصـــــاعب   حتمل املخاطر والصعاب   .تشغيل وإدارة مؤسسة قائمة من قبل  .ابتداءا من مشروع صغري احلجم وإدارته  طبيعتها ومهمتها  .نلتمسها أكثر يف املنظمات الكبرية احلجم  نلتمسها أكثر يف املنظمات صغرية احلجم  واقع املمارسة  املقاولة املؤسسية  املقاولة األصلية  جمال االختالف  أوجه االختالف بين المقاولة األصلية والمقاولة المؤسسية: الجدول      . التحسينات وتطوير األفكار لألعمال احلقيقية اليت يقومون افاملقاولــة املؤسســية هلــا دالالت ملموســة بالنســبة للمــوظفني مــن حيــث االبتكــار والتغيــري، وكــذلك إجــراء .-امل للتغيــريات اإلبداعيــةواســع وشــ مقارنـــــة مـــــع املقاول   .أقل سيطرة على البيئة اليت يعمل ا  .وخصوصا البيئة الداخليةأكثـــــر ســـــيطرة علــــــى البيئـــــة الــــــيت يعمـــــل فيهــــــا   رقابة البيئة اخلارجية   .خيضع إلجراءاا وقوانينهالـــيس مســـتقال بذاتـــه وإمنـــا تـــابع ملؤسســـة معينـــة   .نفسه يف إدراته ملؤسستهاملقـــاول األصــــيل مســـتقل بذاتــــه ويعتمـــد علــــى   النفساالســـــــتقاللية واالعتمـــــــاد علــــــــى   .وخصوصا املخاطرة املاليةأكثـــــر صـــــعوبة وخمـــــاطرة مـــــن املقاولـــــة األصـــــلية   .املؤسسية



سسية إال مـن خـالل عمـل المؤسسـات علـى القيـام بمجموعـة مـن اإلجـراءات والمعالجـة وال يمكن إيجاد مقاولة داخلية أو مؤ   . عن الفرص واالهتمام بإنشاء الفرق، كما أما حتتاجان إىل الدعم واملساندة من اآلخرين يف اتمع واملنظمةوكالمها يهدفان إىل زيادة اإلنتاجية ودعم اجلهود اليت تؤدي إىل خلق قيمة ألعضاء املؤسسة، والدافع عندمها يتمحـور حـول البحـث واإلبداع، رغم أوجه االختالف بـني املقاولـة األصـلية واملقاولـة املؤسسـية إال أن هنـاك أوجـه تشـابه بينهمـا، فكليهمـا يعتمـد أساسـا علـى االبتكـار    تؤســس ثقافــة املقاولــة الداخليــة باســتخدام اموعــات وباهتمــام املــديرين لتــدريب العمــال واملــوظفني ومشــاركتهم  تسـتطيع املنظمــة أن -  .العمل على استخدام التكنولوجيا بنجاح يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وحىت يف املؤسسات الكبرية -  .حتديد وتعريف األفكار ومناطق العمل املستهدفة اليت تقع حتت اهتمام دعم املديرين، وتقييمها بالطرق املختلفة -  .املديرين، وتقييمها بالطرق املختلفةحتديد وتعريف األفكار ومناطق العمل املستهدفة اليت تقع حتت اهتمام دعم  -  . تشجيع االلتزام باملقاولة املؤسسية فيها بواسطة املديرين وعلى كافة املستويات اإلدارية -  : التي تؤممن ذلك، وهي      .  تطور املعارف االنسانية يف جمال العلوم السلوكية -  . أسلوب التعامل مع العامل وإفساح اال له للمشاركة يف اختاذ القرارات املالئمة للمؤسسةإدراك أمهية الصلة بني -  .ارتفاع مستوى املنافسة بني التنظيمات االدارية  -  .التطور احلاصل  يف األساليب املستخدمة يف العمل -  .تغري نظر اجلمهور وتوقعاته عن املؤسسات التقليدية -  .تطور وعي العاملني وتنامي طموحام ودوافعهم للتغيري االجيايب يف املؤسسة -  .والقواننيالتغيري يف السياسات واألنظمة  -  .ظهور أفكار إدارية جديدة كمفهوم اجلودة الشاملة وهندسة نظم العمل وغريها من أفكار اليت تتطلب التغيري -  .التغيري يف نوعية وجودة حياة العمال -  .التغيري يف تركيبة اليد العامل -  .التقادم السريع للمنتجات -  .يادين املعرفيةاملعرفية والنمو السريع يف مجيع امل ةالثور  -  .التطور التكنولوجي السريع -  .وغريها... ل على املوارد املاليةاملشاكل الداخلية واملرتبطة بالقوى العاملة وتنمية املهارات يف ظل التغريات، واحلصو  -  .ل الناجتة عن إدراك العمال لكيفية معاملة املقاول هلم وتغري نظرم إليهمشكالت تتعلق بالقوى العاملة للمنظمة كتلك املشاك -  .مميزات صاحب املؤسسة وميوله لإلبداع واالبتكار يف نشاطه -  :هناك العديد من القوى واملسببات اليت تدعو إىل التوجه حنو اعتماد الفكر املقاوليت، ألن املؤسسات الصغرية تواجه الكثري منها    :المؤسسات الصغيرة والمتوسطةأسباب اعتماد التغيير والتطوير في  -3  .  تأسيس هياكل داعمة قوية للمقاولني الداخليني، عن طريق توفري الدعم املايل وتوعية العمال يف اخلط األسفل على مساندة ذلك -  .أن تعمل املؤسسة املقاولتية على حتقيق أكرب قدر ممكن من اإلنتاجية وبأقل املوارد املمكنة  -  .اب منهبالوصول إىل املستهلك واالقرت تطوير طرق تكون قريبة من املستهلكني، ويساعد  ذلك توفري قاعدة بيانات يف املؤسسة، ومسـاعدة التجـار املتعـاملني مـع املؤسسـة  -  .خبربام



النمطية  وهناك جمموعة من العوامل اليت البد من التفكري ا حىت ميكن أن نضفي صفة الريادة أو املقاوالتية على املؤسسات الصغرية      .آخرأن يكــون لديــه قناعــة بــأن األهــداف الرئيســية مــن مشــروعه ســوف تكــون مقنعــة للزبــائن وعلــى العكــس مــن ذلــك ســوف يــذهبون إىل مكــان  -  .واستمرار يتهسوف يكون ناجحا بقدرته على  ضمان تطبيق فكرة املشروع أن يأخذ باعتباره تنظيم املوارد لديه وكذلك كيفية الرقابة عليـه، ومعرفـة نقـاط القـوة والضـعف لديـه، وأن ينمـي اإلحسـاس لديـه بأنـه  -  :املؤسسة الصغرية يف االستمرارية والدوام البد أن يأخذ بعني االعتبار أمرين مهمني مهاومن أجل ضمان جناح صاحب    : المحافظة على التدفقات النقدية -  : الناجحة الرغبة في إنجاز األعمال -  : المحافظة على اإلنتاج -  : البيع بكميات مناسبة لتحقيق الدخل المطلوب -  : أن تكون الشركة قادرة على إبقاء هوامش الربح العالية -  : ، ميكن إجيازها فيما يلي



          



يف  وتسمى إنشاء مؤسسة عن طريق التفريغ،  :« La création par essaimage »إنشاء مؤسسة عن طريق المرافقة  2-1  .قد ال تتوفر لدى املقاول اخلربة الكافية ملنع وتفادي كل األخطاء، ومواجهة القيود واألزمات واملخاطر اليت قد دد املؤسسة -  .شرية املناسبةحيتاج إىل تكلفة تأمني املوارد واإلمدادات الفنية واملعلوماتية والب -  .قد حيتاج إىل قدر كبري من السيولة النقدية لتوفري األموال الكافية -  .حيتاج إىل فرتة قد تكون طويلة لكي يبدأ بتحقيق اإليرادات املستهدفة -  .يتطلب تكاليف عالية إلجراء دراسات تفصيلية مسبقة -  .هديتطلب إعداد املشروع الكثري واملزيد من الوقت واجل -  :نقاط الضعف -ب  .املقاول لديه الفرصة الختيار املشروع اجلديد الذي طاملا خطط له وحبث عنه -  .ميكن للمقاول السيطرة على اجلوانب واملواقف واملستجدات املتعلقة باملشروع -  .ميكن للمقاول اختيار املوقع املالئم -  .  تهميكن للمقاول أن خيتار املشروع املتوافق مع خرباته، مؤهالته ورغبا -  .ميكن للمقاول اختيار املشروع املتوافق مع إمكانياته املادية والفنية -  .القاول لديه الفرصة إلعداد دراسة تفصيلية متكاملة عن املشروع، وحتديد جدواه ونسبة جناحه قبل البدء بتنفيذه -  : نقاط القوة -أ   : « La création ex-nihilo »إنشاء مؤسسة من العدم  1-1  :  خلق مؤسسة جديدة - 1    المواقف المقاوالتية: الفصل السابع اختيـار وضـع ( مسؤول املؤسسة  ميكن أن يعلم هـؤالء املـوظفني مبختلـف اإلجـراءات وإطالعهـم علـى أفضـل احللـول : دور إعالمي -  :و ميكن أن يأخذ هذا الدعم عدة أدوار منها.وذلك دف التقليل من احتمال الفشل واملخاطر أشكاال خمتلفة من الدعم واملرافقةتسمح للعامل بإنشاء مؤسسته اخلاصة أو بشراء مؤسسة موجودة بشكل مسـتقل عـن مؤسسـته الـيت كـان يشـتغل فيهـا، والـيت تقـدم لـه باملقابـل األجــراء مــن خــالل الــدعم املقــدم هلــم مــن طــرف املؤسســات الــيت يعملــون فيهــا بإنشــاء مؤسســام اخلاصــة واملســتقلة، حيــث يقــوم  هــذه احلالــة حيــث ميكــن للمؤسســة األصــلية مــنح قــروض وأمــوال هلــؤالء املــوظفني مــن أجــل مســاعدم يف انطــالق : دعــم لوجســتيكي ومــالي -  .حيث أن اإلدارة والتسيري واحملاسبة زززكلها أشياء حيتاج أن يتقنها صاحب املؤسسة قبل انطالقها يف النشاط: تدريبيدور  -  ... .، وعلى طريقة تصميم أو خمطط العمل)قانوين للمؤسسة حـق االمتيـاز هـو أحـد اخليـارات املهمـة أمـام   : « La création en franchise »الحصـول علـى امتيـاز  3-1     .املؤسسة اجلديدة احلـق يف إنتـاج، ) مشرتي االمتيـاز( مبنح أفراد آخرين ) املاحنة لالمتياز( املقاول إلنشاء مؤسسته،وحق االمتياز يعين أن تقوم من خالله الشركة  ا يف ذلــك قيــام الشــركة املشــرتية لالمتيــاز باســتخدام اســم الشــركة املاحنــة لالمتيــاز بيــع، توزيــع وتســويق  منتجــات أو خــدمات الشــركة األصــلية مبــ ثـل حـال للمقـاولني الـذين لـيس هلـم أفكـارا خاصـة ـم أو الـذين لـيس هلـم اإلمكانيـات لالمتياز مقابل دفع مبلغ معـني، وـذا فعقـود االمتيـاز مت، فهــو اتفـاق جتــاري بــني مؤسسـتني مســتقلتني قانونيـا وماليــا، ويسـتفيد املقــاول مــن دعـم مــن طـرف املؤسســة املاحنــة  وعالمتهـا التجاريــة ومسعتهـا   .الضرورية لالبتكار



  : نقاط القوة -  :5هذه املشروعات، وهي على النحو التايلوعند احلصول على االمتياز ال يعين ذلك أن املقاول سيباشر نشاطه بسهولة بل جيب عليه أن دراسة جوانب القوة والضعف يف مثل    .كما ميكن أن حتدد معايري أخرى حسب طبيعة النشاط والبيئة احمليطة  -  .اجلهد اإلعالين واحلمالت الرتوجيية ملنتجات الشركة املاحنة -  .القوة املالية للشركة املاحنة -  .مستوى اإلقبال على منتجات وخدمات الشركة املاحنة  -  .واملالية واإلدارية والتسويقية لدى الشركة املاحنةاألنظمة الفنية  -  .رسوم استغالل حق امللكية -  . عدد احلاصلني على االمتياز من الشركة املاحنة -  .مستوى جناح احلاصلني على حق االمتياز منها سابقا -  .مستوى االنتشار يف السوق اخلارجي -  .  مستوى االنتشار يف السوق احمللي -  . عمر الشركة املاحنة -  .المة التجارية قوة اإلسم التجاري والع -  : 4اإلمتياز، أمههاعند رغبة أي مقـاول يف احلصـول علـى امتيـاز مـن أجـل إنشـاء مؤسسـته البـد أن يأخـذ يف احلسـبان جمموعـة مـن املعـايري املتعلقـة مبـانح  
 .االستفادة من خربة مانح االمتياز �
 .توفري الدعم والتدريب املستمر �
 .متويل بتقسيط مبالغ تكاليف بدء التشغيلإمكانية احلصول على  �
 .شراء املنتجات واملواد واملعدات واخلدمات املستخدمة يف املؤسسة بصورة مباشرة من مانح االمتياز بأسعار خمفضة �
 .االستفادة من قوة العالمة التجارية يف جذب العمالء �
  :نقاط الضعف - .مسامهة مانح االمتياز يف عملية اإلعالن والرتويج العام للمنتج �
 . التقيد بعمليات وشروط مانح االمتياز �
 .موقف مانح االمتياز أقوى عند التعاقد �
 .ضرورة دفع قيمة االمتياز من املبيعات مما يقلل من قيمة األرباح �
 .حمدودية التصرف بامللكية بسبب شروط مانح االمتياز وضغوطاته �
 .واملنتجات واخلدمات من مانح االمتياز حىت ولو كانت أغلى من السوقإلزام املستفيد من االمتياز بشراء بعض املواد  �
 .أداء املستفدين من االمتياز يف مواقع أخرى يؤثر على مسعة املستفيد موضوع الدراسة �
  .قد خيسر املستفيد من االمتياز إذا مت سحب االمتياز منه �
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  : صعوبات، ومن خالل اعتماد هذا األسلوب يف االستثمار هناك جمموعة من العيوب واملزايا البد أن تأخذ بعني االعتبار منهاعية جيــدة أو شــراء مؤسســة تواجــه ويف هــذا النــوع مــن النشــاط منيــز حــالتني مهــا إمــا شــراء مؤسســة يف وضــ :شــراء مشــروع قــائم -2 . احلالة حمدودة مقارنة مع احلالة األوىل، لكنه حيظى بتلك االمتيازات املمنوحة لالطارات أو املدراء فيها شروع املقاواليت يف التابع هلا، غري أن املخاطر اليت يواجهها املقاول يف هذه كل له ممهمة امليعمل املقاول لصاحل املؤسسة مو  :إنشاء فرع 1-4
  .القدرة على حتديد جدواه بشكل دقيق -  .واستثمارهااالستفادة من الصورة الذهنية والسمعة احلسنة عن املشروع إذا أحسن املقاول اختياره، وكذلك حسن توظيفها  -  .االستفادة من اخلربات السابقة للمشروع -  .  ميكن للمالك اجلديد أن يبدأ املشروع بسهولة -  .ألن املشروع القائم مسبقا له سوقه وزبائنه، موردوه وموظفوه االستفادة من شهرة احملل، -  . ختفيض املشاكل واملخاطر املتعلقة باملشروع  -  .توفري الوقت، التكلفة واجلهد -  : المزايا •
  .73ص   -مرجع سبق ذكره  - أمحد عبد الرمحان الشميمري ، وفاء بنت ناصر املبرييك   6                                                           فأصــبحت الشــركات حتــرص علـى الوصــول إىل قاعــدة البيانــات املهمــة والنفــاذ لألســواق واحلصــول علــى . مباشـر أو الــيت تعمــل يف نفــس القطــاعفــالثورة املعلوماتيــة والتطــور التكنولــوجي املتســارع أتاحــا الفرصــة للشــركات املتنافســة للعمــل املشــرتك ســواء تلــك الــيت تتنــافس بشــكل . تنافســيةللأن تكــون املنافســة هــي الســمة املســيطرة علــى املمارســات التجاريــة ولكــن التحــديات االقتصــادية املعاصــرة فرضــت منــاذج واســرتاتيجيات جديــدة التعاونية مفهوما حديثا يف قطاع األعمال حيث جرت العادة على   املقاوالتية ويعترب مفهوم  : المقاوالتية التعاونية أو الجماعية -4  .مضافة ضمان أشياء جديدة بواسطة العمال املوجودين داخل املؤسسة من خالل إجياد أنشطة خمتلفة ميكن أن ختلق قيمة -  .العمل على عدم خسارة العمال اخلالقني خاصة يف تكنولوجيا احلاسب والربجميات -  .قدرا التنافسية وإىل تطوير تكنولوجيا داخلية وضمان تقدمي منتجات جديدة وتطويرها احلاجة للحفاظ على  -  : والغاية من املقاوالتية الداخلية هي  :المقاولة الداخلية - 3   :شراء مؤسسة تواجه صعوبات  2-2  :شراء مؤسسة في حالة جيدة 1 -2  ).املعنوية( تقييم  األصول املادية وغري املادية  -  .تقدير القوة االيرادية للمشروع -  .6يبحث عنها املقاول ويتصورهاوقد ال تتوفر يف املشروع اخلصائص واملقومات اليت دراسة أسباب بيعه، قد يتم عـدم اإلفصـاح عـن األسـباب واخلفايـا الكامنـة وراء بيـع املشـروع، والـيت تكـون غـري إجيابيـة وغـري مرضـية،  -  : وجيب اتباع خطوات متعددة لتقييم املشروع القائم وشرائه وهي  .وجود غش يف السجالت والدفاتر احتمال -  .تقادم املعدات واملنتجات -  .قد تكون تكلفة الشراء مرتفعة ألن السعر الذي سيطلبه البائع سيضمن حق امللكية والشهرة -  .احتمال السمعة غري الطيبة للمشروع -  .احتمال سوء املوقع املقام عليه املشروع -   : العيوب  •



ومنـه نسـتنتج  .واملنـافع املشـرتكة اإلسـرتاتيجيةكثر من التمسك مبلكية املعلومات واحتكارها فأبرمت االتفاقيـات الـيت تضـمن الشـراكات املوارد أ يتمثل هذا النوع مـن املقاوالتيـة  :Entrepreneuriat solidaire et socialالمقاوالتية التضامنية واالجتماعية  -5  .بتجميع املوارد املختلفة من نشاط مقاواليت اقتصادي حبت، وهي تركز باألساس على املوارد البشرية، االجتماعية والعالقاتيةالتعاونيــة أو اجلماعيــة تعــىن  إخل، فاملقاوالتيــة... أنــه تــوفر املؤسســات اجلماعيــة والتعاونيــة طرقــا بشــأن خيــارات بشــأن األنشــاء، التســيري، التطــوير داخــل اتمــع ميكــن أن  اجتماعيــةاإلجابــة علــى حاجــة ف  .د فأغراضــها إنســانية، وهــي مــا تعــرف عمومــا جبمعيــات اتمــع املــدينحقــوق األفــراللربح، واليت ختتلف عن املؤسسات االقتصادية من حيث أن هدفها األساسي ليس ربح املال واملنافسـة بـل خدمـة الصـاحل العـام أو الـدفاع عـن وممارسة األنشطة التطوعية، أو االبتكار والتحسني يف جماالت األنشطة التطوعية القائمة فهي تعين إنشاء وتطوير منظمات غري هادفة يف خلق      .    .لوقتتصبح فكرة مقاوالتية قابلة للتحقق و حتقيق أرباح مادية و معنوية يف نفس ا



البيئـة  فإنه يأخذ بعني االعتبار أن هذه الفكرة  قابلة للتطبيق وممكن حتويلها إىل مشروع واقعي وناجح، واألفكار اجليدة هي تلك املتناسبة مـعة واألساس لنجاحه، فعندما يصل شخص ما إىل فكرة معينة، إن الوصول إىل فكرة املشروع الصغري هي نقطة البداي: توليد األفكار -   : مراحل إيجاد الفكرة -1-1   اليت تلتزم من أجل اختاذ القرارات السليمة ، كرة ويقصد هنا بدراسة اجلدوى اليت تبدأ بتحديد املصادر اليت ميكن االعتمـاد عليهـا يف تـوفري البيانـات واملعلومـات الالزمـة هلـا جدوى هذه الف صغري، وامثل فكرة املنتج الذي ستقدمه املؤسسة الصغرية أهم عوامل جناحه، وعند االعتماد على فكرة معينة ويقع على االختيار جيب دراسـةيف ذهن املقاول فكرة أو جمموعة من األفكـار الـيت يلـزم ترمجتهـا إلنشـاء مشـروع  بداية تتولد: االنتقال من الفكرة إلى الفرصة -1     خطوات إنشاء مؤسسة صغيرة : الفصل الثامن لـة والوقت احملدد، فال فائدة من وضع أفكار يستحيل حتقيقها لعدم واقعيتها أو أا ضرب من األماين واخليال الواسع، كما جيب أن تكـون قابواقعية ممكنة التحقيق يف حدود اإلمكانات املتاحة والقدرات املتوفرة  فيجب أن ال تكون الفكرة املراد تنفيذها بل جيب أن تكون فكرة  .حمددة -  .قابلة للقياس -  .واقعية -  : واألحسن، ويشرتط أن تكون الفكرةيعـــرض املقـــاول عـــدة أفكـــار متشـــاة تصـــب يف جنـــب واحـــد ولكـــن مـــع بعـــض االخـــتالف بينهـــا مـــن أجـــل صـــياغة واختيـــار الفكـــرة األنســـب  هـذه املرحلـة ميكـن أن ويتطلب التعبري  عن الفكرة مشاركة اآلخرين حىت تنضج وميكن وضع  تعريف هلا، مث تصنيفها وفقـا ـال النشـاط، ويفيقصـــد بصـــياغة الفكـــرة القـــدرة علـــى شـــرح الفكـــرة والتعبـــري عنهـــا بشـــكل واضـــح حيـــدد معاملهـــا ويصـــف مكوناتـــه، : صـــياغة الفكـــرة -  .اعتبار للفوارق واملعطيات السائدة يف البيئةوالنابعة من شخص املقاول نفسه ويعمل على تطويرها بذاته وليست املقلدة دون  بـد أن ختضـع للتقيـيم حـىت إىل ذهنك من املمكن أن تتطور لكي تصبح فرصة استثمارية ملشروع ناجح، فالفكرة مهما حتمس إليها صاحبها الليس بالضرورة أن تكون كل فكرة مشروعا ناجحا وأن تكون فرصة استثمارية جيدة، مبعىن أنه ليست كل فكرة ترد : تقييم األفكار -  .  أو عدم تقدم أو احنراف عن املسار املطلوبللقياس واملتابعة حىت يتم تقوميها ومعرفة ما إذا كان هناك تفسري  معـايري حمـددة تسـاعد علـى االختيـار السـليم للفكـرة املناسـبة، وميكـن تقيـيم الفكـرة مـن خـالل  وفقالفكرة للتقييم  خضوعلذا البد من   .ال يؤدي هذا احلماس إىل الفشل، ويتطلب ذلك إجراء فرز أويل سريع لألفكار أو إعداد أفكار جديدة أفضل  تيب األفكار وإعداد جدول زمين حمدد األهداف واإلجراءات من اخليارات، فاالستشارة تنوير وتوضيح للمسرية، ومن املهم أن يقوم املقاول برت يف هذه املرحلة يتم حتديد اخليار املناسب، مث القيام بزيارة واستشارة أشخاص يديرون أو ميلكون مثل هذه األنواع : اختبار الفكرة  -  .خربات ومعرفة املقاول يف جمال املشروع: المعيار المعرفي -  .مدى محاس املقاول ورغبته يف القيام باملشروع:الشخصي املعيار  -  .جاذبية الفكرة ووجود طلب كايف يف السوق للمنتجات :المعيار التسويقي -  .توفر الكفاءات البشرية للمشروع:المعيار البشري -  .مدى قدرته املالية لتحويل الفكرة إىل مشروع :المعيار المالي -  : التاليةاملعايري اخلمسة    :واختبار الفكرة جيب أن يتضمن العناصر التالية.واألمور الواجب إجنازها لكل مرحلة من مراحل املشروع
 .البحث عن العوامل األساسية للنجاح �
 .دراسة التطوير املتوقع هلذه العوامل  �



 .القوة والعكس

،  رن إحصــاءها كلهــا ألــا ختتلــف مــن بيئــة ألخــ  
ة جديـدة، فقـد تكـون فرصـة مـا مرفوضـة أو غــري 
ص االســـتثمارية يف االقتصـــاد وكـــذلك إرشــــادات 
وع املنـتج إىل األحسـن أو اعتمـاد خدمـة مكملـة صـدر إهلـام ألفكـار اسـتثمارية جيسـدها يف شـكل 
وليــد األفكــار لــدى بعــض املقــاولني، فحماســهم 

حاجــة مــا كثــري مــن األفكــار  تتولــد لغايــة إشــباع 
ن، التصــنيع أو التعبئــة هــذه املشــاكل كلهــا تــوحي 
يولد أفكار الستغالل فرصة استثمار هذه املوارد 
العاملية بالتوءمة مع جامعة  ST-Clementsإىل جامعة                                                            

  حل تحويل الفكرة إلى فرصة ع مستقبلي يف حالة توقع اخنفاض نقاط الضعف وزيادة نقاط القوة .لقوة ونقاط الضعف للمشروع

تتولــد لــدى الفــرد بعــض األفكــار نتيجــة عــدة عوامــل، ال ميكــن إ:  عـــن الفـــرص احيـــث تنشـــر بعـــض املنظمـــات واهليئــــات جـــداول :   ,تصبح الفكرة مقبولة ن رمبا يف ظل التطور التكنولوجيوالـيت تسـاعد كثـريا يف إجيـاد فـرص اسـتثمارية ج: رات التكنولوجيـة    دورا مهمــا يف توليــد) امليــول والرغبــات( تلعــب اخلصــائص النفســية    ملنـتج غـري موجـود يف بيئتـه أو تغيـري نـوع احظتـه حاجـة املسـتهلكنيقد يستغل املقاول خربته يف العمل أو يف احلياة لتكون مصـد: ول  .ة وإمكانية جناحها إن املســتهلكني مــن أهــم مصــادر خلــق األفكــار ، ألن الكثــري: ئن  .مميكن أن يدفعهم إلنشاء مؤسسة وحتقيق طموحاني 
قية مثــل النقــل، التخــزين، التإن نقــص التســهيالت التســوي: ســويقية  ,جدة على مستوى السوق

إن وجود موارد مادية، بشرية ومالية غري مستخدمة، يولد: مستغلة
أطروحة دكتوراه مقدمة إىل " عات إزاء اجتاهات التغيري والتطوير للفرص االستثمارية .  

تقدير نقاط القوة  �
مراحل ت: الشكلتصور املشروع مس �

: مصــادر الفكــرة 1-2 : 7ميكن أن نذكر أمهها فيما يلي المؤسسات المتواجدة  -  للمستهلكني،المســتهلكون والزبــائن -وميوهلم إىل النشاط يف جمال معني تلعــ: الميــول والرغبــات -  .للمنتجات املوجودة يف املؤسسةمشروع نـاجح، مـن خـالل مالحظتـهالخبرة الذاتية للمقاول -ومقرتحات حول املشاريع املالئمة وإ: النشـــرات والتقـــارير -مرغوبة يف فرتة من الفرتات، لكن رمبالتطـورات واالبتكـارات  - توفر الموارد الغير مستغ -  .لألفراد بأفكار استثماريةبعــض المشــاكل التســوي -    .العاطلة
إدارة املشروعات"الطيف  انظر أوس نايف  7 .55، ص 2009، حضرموت، فلسطني 



ا، اكتشافهم لسلع وخدمات غري معروفة يف البلد الذي يعيشـون فيـه، وطريقـة إنتـاج أو أسـلوب يف التنظـيم أو غريهـا مـن األمـور الـيت ال يعرفوـإن السفر إىل خارج االقتصاد مينح لألفراد فرصة الجياد أفكـار اسـتثمارية مـن خـالل : األفكار المأخوذة من السفريات والزيارات -  تبين أفكار استثماريةمؤسسات صغرية، من خالل دراسة أسباب األزمة ومراقبة النقائص اليت تولدها، فهذا الرفض هلذه املواقف يؤدي إىل ب األزمــات أو املواقــف الطارئــة دورا مهمــا يف توليــد أفكــار لــدى بعــض األشــخاص إلنشــاء قــد تلعــ: األزمــات والمواقــف الطارئــة - يف بعـض األحيـان ال ميتـك الفـرد فكـرة مقنعـة أو جـاهزة للتحليـل، ممـا يدفعـه للبحـث عـن الفكـرة أو االعتمـاد : بحث عن األفكـار -  . مصدرا لألفكار االستثمارية مما جيعل هذه السياساتمنها تشجيع إقامة مشاريع جديدة يف قطاعات معينة أو تقدمي دعم لألفراد على إقامة مشاريع مـا حيفـزهم علـى إظهـار أفكـارهم وطموحـام، قد تؤدي املشاكل اليت تعرتض عملية التنمية إىل تبين سياسات اقتصادية من طرف الدولة الغاية : سة االقتصادية في الدولةالسيا - . إدخال هذه األمور اجلديدةفتتولد لديهم فكرة  ردهــا لإلبــداع مســتوى املخــابر، اجلامعــات، مراكــز البحــث، مراكــز االبتكــار وحــىت علــى مســتوى املؤسســات الكبــرية الــيت ختصــص جــزءا مــن مواقد تولد فكرة املشروع نتيجة االبتكارات التقنية الناجتة عن األحباث العلمية أو التكنولوجية واليت غالبا ما تتم على : اإلبداع البحثي -  .  ستفادة كن اخلرباتاألفكار واالللدوريات واالت واالعالنات املتخصصـة علـى شـبكة االنرتنـت ، وكـذلك زيـارة املعـارض االقتصـادية وغـرف التجـارة واملهرجانـات الكتسـاب إن احلصــول علــى أفكــار مــن هــذا النــوع يتطلــب االطــالع الواســع واملســتمر : اإلبحــار فــي وســائل اإلعــالم والشــبكة العنكبوتيــة -  ... . خرتاعاستغالل أو براءة ا وذلك بالدخول مع شخص ما ميلك فكرة مغرية يف شراكة ، أو إبرام عقد) أفكارهم ومعارفهم( على اآلخرين  يـد مـن األغـراض، حيـث جيـري تعيـني املـدير للجلسـة تسـتخدم حلقـات النقـاش يف العد: حلقات النقاش أو مجموعـات التقـارب  -  :8طرق إنشاء األفكار  3-1  . نتائج البحث يف مؤسسات جديدةكما أن بعـض اجلامعـات ومراكـز البحـث ال يقـوم باالسـتثمار التجـاري إلبـداعام وبالتـايل ميكـن احلصـول علـى  الـرباءات السـتثمار .واالبتكار   :10جمموعة من األفكار اجلدية، ويعتمد هذا األسلوب على اتباع القواعد التاليةجديدة من املنتجات واخلدمات، ويتم ذلك من خالل جلسة مفتوحة يشارك فيها جمموعة من األفراد يف طرح األفكار حبرية، من أجل تطـوير  يساعد العصف الذهين على تقدمي األفكار اجلديدة بصورة مجاعيـة يف حماولـة للوصـول إىل حلـول جديـدة وأمنـاط: العصف الذهني -  .9األفكار اجلديدةاإلجــراءات لتحليــل وتقــدمي النتــائج بطريقــة أكثـــر كميــة، وبفضــل هــذه التقنيــة أصــبحت جمموعـــات التقــارب الطريقــة األكثــر اســتعماال لتســـيري د مــن إضــافة إىل ذلــك فإنــه إلنشــاء أفكــار جديــدة، تعتــرب جمموعــة التقــارب طريقــة ممتــازة للفــرز األويل لألفكــار واملفــاهيم، وتوجــد العديــ  . أو املفاهيم اجلديدة من خالل حتليل النتائج، بعد طرح أسئلة من أجل استقطاب اإلجابة من طرف احلاضرينات اليت تتعلق باملنتجات واخلدمات اجلديدة، عادة يف مثل هذا النوع من اجللسات طرح األفكار ومناقشتها وتقييمها دف الوصول إىل القرار مشـاركا، ويـتم املناقشـة مـن خالهلـا بعمـق وحبريـة وانفتـاح كامـل وجيـري ) 14-8(اليت تتكون عادة من جمموعة مـن األفـراد يبلـغ تعـدادها مـا بـني
 .ال جيوز تأييد أو نقد األفكار املطروحة •
 .وبساطة، وال جيوز استخدام لغة اهليمنةطرح األفكار بكل حرية  •
 .كلما كثرت األفكار كانت الفرصة للوصول إىل نتيجة أفضل •
   .17ص  -مرجع سبق ذكره -فايز مجعة صاحل النجار، عبد الستار حممد العلي  10  .17مرجع سبق ذكره ،ص  -املقاوالتية -  صندر صاييب  9  .17ص  -مرجع سبق ذكره -فايز مجعة صاحل النجار، عبد الستار حممد العلي  8                                                            .جيوز تطوير األفكار املطروحة أو البناء على أفكار اآلخرين •



يـدة الرتكيز على املشاكل القائمة، خاصة عندما حتلل املشاكل الـيت تتعلـق مبنـتج أو خدمـة معـروفني ممـا يسـهل حماولـة الوصـول إىل األفكـار اجلديعترب أسلوب حتليل املشاكل من األساليب الناجحة للحصول على األفكار واحللول اجلديدة من خالل : أسلوب تحليل المشاكل - .فأسلوب العصف الذهين جيب أن يكون حبرية وعفوية دون سيطرة أي طرف على األفكار املطروحة بشكل أوسع قدر املستطاع األسـاس تعترب دراسة الطلب على منتجات املشـروع مـن أهـم عناصـر الدراسـة التسـويقية وهـي احلجـر :  الدراسة التسويقية 1-1-2  :تعترب دراسة السوق مهمة يف اإلعداد إلنشاء مشروع وتتضمن هذه الدراسة :دراسة السوق 1-2  : الضرورية واليت سيواجهها املشروع أثناء نشاطه وأهم هذه الدراساتجوهري يساعد على التعرف على السيناريوهات سواءا كان األمر يتعلق بإنشاء مشروع جديد أو شراء مشروع قائم، فإن الدراسة االقتصادية واملالية للمشروع مهمة جدا، كوا عامـل   : الدراسة االقتصادية والمالية للمشروع  -  2 : األفكار الصحيحة والخاطئة 4-1 .طوير املنتج اجلديداليت تقود إىل ت   :الختبار الفكرة االستثمارية، وتتضمن هذه الدراسة النقاط التالية
 .دراسة العوامل احملددة للطلب والعرض بالنسبة للمنتج الذي سيقدمه املشروع اجلديد �

 .التعرف على هيكل السوق وحجمه وخصائصه واإلجراءات املنظمة للتعامل فيه �
مســـتورد أو إنتـــاج حملـــي، حجـــم املبيعـــات، مـــدى اســـتقرار األســـعار، السياســـات حتليـــل العـــرض الســـابق وحلـــايل مـــن حيـــث مصـــدره  �  ... .التسويقية للمنافسني
  : 11وم بتحليل جمموعة مت العناصر املهمة، منهاو من خالل حتليل السوق فإن املقاول يق .املقرر اتباعهاتقدير نصيب املشـروع يف السـوق علـى ضـوء الطلـب والعـروض وظـروف املشـروع أمـام املنافسـني لـه وحتديـد معـامل السياسـة التسـويقية  �
 .مثل القدرة الشرائية لدى العمالء احملتملني، وهل من السهل التوصل إليهم، وأساليب إنفاقهم: البيئة االقتصادية •
 ... .مثل أعمار العمالء، وتركيبة األسرة، عدد األطفال وأماكن متركزهم،  إخل: البيئة االجتماعية •
وميكـــن حتليـــل هــــذه ، ) Strenght-Weakness-Opportunities-Threat (احلـــروف األوىل للكلمـــات االجنليزيـــة للمقــاول، نقــاط الضــعف، الفــرص املتاحــة عنــد انطــالق املشــروع، والتهديــدات الــيت قــد تواجــه املشــروع، وتســمى ســوت لتعــين اختصــار نقــاط القـــوة : وهــو حتليــل يقصــد بــه التعــرف علـــى أربعــة اعتبــارات أساســية وهــي ):  SWOT) (ســوات( ي التحليــل الربــاع •  : 12النقاط كما يلي
هي اخلصائص والصفات  اليت سيتميز ا املشروع املستقبلي حبيث جتعله قويا مقارنة باملشروعات األخرى ، وأمثلة من : نقاط القوة �  .أي املوقع املالئم، اخنفاض التكلفة وعريها من العوامل اليت تساهم يف جناحهاليت ميكن للمشروع املستقبلي االعتماد عليها لنجاحـه التميـز يف اجلـودة، التميـز يف السـعر، التميـز بنـوع اخلدمـة، القـرب مـن السـوق  نقاط القو
د علـى موقف املشروع مقارنة باملشاريع املنافسة،  ومن أمثلة نقاط الضعف اليت ميكن أن يعاين منهـا املشـروع املسـتقبلي، ارتفـاع تكلفـة االعتمـاا املشـروع املسـتقبلي، وتقـيم علـى أـا سـلبيات تضـعف هـي اخلصـائص والصـفات واألشـياء الـيت ميكـن أن يعـاين منهـ: نقاط الضعف �  .مورد واحد، حمدودية الزبائن، عدم توفر املهارات الالزمة
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خروج بعض املنافسني من السوق، النجـاح يف دخـول أسـواق جديـدة غـري األسـواق التقليديـة ، االسـتفادة : املشروع، وكأمثلة عن هذه الفرص هـــي جممـــل التطـــورات املســـتقبلية الـــيت ســـتؤثر إجيابـــا يف جنـــاح املشـــروع، وتســـمح للمقـــاول باالســـتفادة مـــن نتائجهـــا لصـــاحل  :الفـــرص �  . ما، التوسع يف املشروع ليشمل جماالت وأنشطة جديدةمن تطور أو ابتكار أو اكتشاف 
ديلـة للسـلع الـيت ينتجهـا املشـروع، اختفـاء التعامل معها جبدية، ومن التهديدات احملتملة ظهور منافسني جدد يف الوقت القريب، ظهور سلعة بهي الوقائع واألحداث اليت ميكن أن حتدث مستقبال وتؤثر سلبا على املشروع املستقبلي، وعلـى إدارة املشـروع يف كيفيـة : التحديات � ا وتفسـريها ونشـرها عـن طريـق اآلخـرين ألغـراض قـد ختتلـف عـن هي عبارة  عن بيانات سـبق مجعهـا وحتليلهـ :المعلومات الثانوية -أ   :  وتتضمن  هذه املعلومات ما يلي :مصادر ومحتوى الدراسة التسويقية 2-1-2 .سلعة مكملة ملنتجات املشروع، استصدار قوانني وتشريعات غري مالئمة وليست يف صاحل املشروع   :أغراض الدراسة ، وتتمثل مصادر هذه املعلومات فيما يلي
 .وغريها ..... والدراسات االقتصادية والبنوك وغرف التجارة والصناعة  مثل اهليئات الوطنية لإلحصاء: الهيئات الحكومية �
هات داعمـة ومتخصصـة يف كـل دولـة لـدعم املقـاولني واملؤسسـات الصـغرية، تعمـل هناك ج: الجهات الداعمة إلنشاء المؤسسات �  .على تقدمي املعلومات وشرحها بدون مقابل
وغريهــا، وتعطــي معلومــات .كالشــركات املتخصصــة يف الدراســات، والنقابــات الوظيفيــة واالســتعالمات التجاريــة: الهيئــات الخاصــة  �  .وجتاريةتقنية وسياسية واقتصادية وقانونية 
 ... .  مثل املقاالت، الصحف، حصصالراديو، التلفزيون، منتديات االنرتنت :وسائل اإلعالم �
لــيس هنـــاك مـــا يضـــاهي التحـــدث واالحتكـــاك مـــع األشـــخاص املـــرتبطني بنشـــاط : المقـــابالت الشخصـــية والبحـــث عـــن الخبـــرات �  .املشروع موضوع الدراسة والذين لديهم خربة
  وتضم : المعلومات األولية -ب  )....تقدمي منتججملة املؤسسة، لوحات ( ئق التجارية اليت تنشرها بعض املؤسسات من خالل الوثا: المنافسين �
 .غايتها األساسية هي قياس السلوكيات أو اآلراء من خالل استعمال تقنية االستبيان: تقنيات كمية �
متويل، املخزون ومسـتلزمات التنبؤ باملبيعات وتقدير االجتاه العام هلا الذي على أساسه يتم تقرير نشاط املشروع من إنتاج، تسويق و  -  .تسعري السلع اليت سينتجها املشروع -  .دراسة الطلب على السلعة اليت سينتجها املشروع -  .توصيف سوق السلعة اليت سينتجها السوق باإلحاطة مبختلف  العوامل املؤثرة فيه -  . لماذا؟ :الغاية منها هو اإلجابة عن السؤال : تقنيات كيفية � ديـد عناصـر املـزيج التسـويقي املالئـم وحت. املالية والبشـرية والتقنيـة للبحـث يف كيفيـة التموقـع يف السـوق بصـورة مميـزة مقارنـة مـع املشـاريع املنافسـةوعلى أساس هـذه الدراسـة يـتم حتديـد اإلسـرتاتيجية التسـويقية والـيت يهـدف املقـاول مـن خالهلـا إىل اختيـار الزبـائن وتقـدير اإلمكانيـات   .اإلنتاج ويعـين عـدد الوحـدات مـن املنـتج املمكـن إنتاجهـا خـالل فـرتة زمنيـة حمـددة، واملعـربة عـن : تقدير حجم المشروع وطاقته اإلنتاجيـة  -  :  وتتضمن الدراسة الفنية ما يلي  :الدراسة الفنية 1-3-2  :وتضم:الدراسة الفنية والهندسية -3-2  .للمشروع    .العمر االفرتاضي للمشروع موضوع الدراسة



حتويــل  نظــام اإلنتــاج املتغــري، أمــا بالنســبة لتحديــد العمليــات اإلنتاجيــة  اهلــدف منــه حتديــد األنشــطة واملراحــل اإلنتاجيــة املختلفــة املســتخدمة يفاء كان نظاما مسـتمرا أو نظـام اإلنتـاج حسـب الطلـب أو يقصد بنوع نظام اإلنتاج  سو : تحديد نوع اإلنتاج والعمليات اإلنتاجية -  . إخل ... والقرب من املشاريع األخرىالتكــاليف مــع عــدم إغفــال العوامــل األخــرى مثــل عناصــر اإلنتــاج واأليــدي العاملــة وســوق تصــريف املنــتج ، واالعتبــارات االجتماعيــة والطبيعيــة نصــب االهتمــام علــى مســألة تدنيــة عليــه مــن نتــائج ميتــد تأثريهــا لفــرتة طويلــة مــن الــزمن يصــعب حتديــدها، وبالنســبة الختيــار املوقــع جيــب أن يميثل قرار اختيار وحتديد املشروع من القرارات األساسية يف دراسة إمكانية إقامة املشروع، وذلك ملا يرتتب : اختيار موقع المشروع - مشـــروع، حبيـــث ومواصــفات األبنيـــة اخلاصـــة بـــاإلدارة واملخـــازن وورش العمـــل ومراكـــز التـــدريب والصـــيانة والتخطـــيط الـــداخلي النـــاجح ألي ويقصد به وضع التصاميم اهلندسية سواء ما يتعلق باألعمال املدنيـة أو امليكانيكيـة، مبعـىن حتديـد مواقـع : التخطيط الداخلي للمشروع -  اسب مع طبيعة املنتج ليت تتنالنظام اإلنتاجي والعمليات اإلنتاجية، يتقرر نوع اآلالت واملعدات الواجب استخدامها وايرتبط اختيار اآلالت واملعدات بالنقطة السابقة إىل حد كبري، ففـي ضـوء مـا تفضـي إليـه عمليـة حتديـد : اختيار اآلالت والمعدات -  .ة خاصة ملسألة املفاضلة بني األساليب التكنولوجية املتاحةاملدخالت إىل خمرجات ائية ويرتبط مبسألة الفن االنتاجي ، كما جيب إعطاء أمهي   : وهي على النحو التايل: دراسة الجوانب المالية للمشروع 2-3 -2  .يضمن قنوات اتصال سهلة وسريعة ورخيصة بني مجيع الوحدات داخل املشروع
وتتمثــل يف تكــاليف املوقــع، األبنيــة واخلــدمات، تكــاليف اآلالت واملعدات،وتكلفــة األثــاث والرتكيبــات  : التكــاليف الرأســمالية �   .واملستلزمات املكتبية
 .الطوارئ ملواجهة التغري يف التكاليف الرأمساليةوتتضمن تكوين املشروع، الدراسات، تكاليف براءة االخرتاع والعالمات التجارية، تكاليف البدء احتياطي : تكاليف التأسيس �
 .  املشروع يف بداية نشاطه على حتقيق إيرادات نقدية كافية ملواجهة مصروفاته النقديةوهــو خمصــص لســد الفجــوة بــني اإليــرادات واملصــروفات النقديــة الــيت تنشــأ بســب عــدم قـــدرة : رأس المــال العامــل االبتــدائي �
البحـــوث  املســـتلزمات الســـلعية، األجـــور والرواتـــب،  املكافـــآت واحلـــوافز، الصـــيانة، اإلجيـــارات،: تكـــاليف التشـــغيل وتتضـــمن �  .والتطوير، التأمني، التسويق، الضرائب، واالتصاالت
حتـدد علـى أسـاس إداري، فـين، خـدمي، كمـا جيـب أن حيـدد وبشـكل دقيـق العـدد :  احتياجات المشـروع مـن القـوى العاملـة �  .املطلوب واألجور السنوية
وكـذا أسـعار هـذه االحتياجـات، مـع وذلـك كمـا ونوعـا : تقدير احتياجـات المشـروع مـن المـواد الخـام ومسـتلزمات اإلنتـاج �  .األخذ بعني االعتبار الفواقد اليت حتصل أثناء عملية اإلنتاج
البيعيـة للمشـروع  احلالية للتدفقات النقدية الداخلة من جراء تشغيل املشروع يف املدة املتبقية من عمره التشغيلي أقل من القيمـةاملوجــودات أكــرب مــن أن تغطيهــا إيــرادات اإلنتــاج يف املشــروع، بينمــا العمــر االقتصــادي للمشــروع ينتهــي عنــدما تصــبح القيمــة غيلي للمشـروع ينتهـي عنـدما تصـبح تكـاليف صـيانة العمر االقتصادي وليس العمر التشغيلي يف حالة اختالفهما، فـالعمر التشـجيـب أن يكـون هنـاك عمـر للمشـروع حيـدد مقـدما وعلـى أسـاس عـدد مـن السـنوات، واملهـم هـو حتديـد : تقدير عمر المشروع �   .األموال اخلاصة وتسمى املوارد الداخلية -  :ملصادر فيما يلياحريصــا علــى االطــالع علــى خمتلــف مصــادر التمويــل املمكنــة الختيــار األســلوب أو األســاليب املناســبة لتمويــل مشــروعه، وميكــن اختصــار هــذه من املهم جدا  اختيار مصادر التمويل املالئمة للمؤسسة املستقبلية ، لذا فإن املقاول أن يكون : تحديد مصادر التمويل 3 -2-3  .



نســخة مــن بطاقــة التعريــف (يقــوم املوثــق بتســجيل العقــد التأسيســي والوثــائق الــيت يطلبهــا : إعــداد القــانون األساســي للشــركة 2 -3  .حجم املؤسسة والنشاط الذي سيزاوله املقاول -  .مدى احلاجة إىل الكفاءات واخلربات اإلدارية -  . كل شكل من األشكال القانونية للمؤسساتاملزايا الضريبية السائدة يف االقتصاد على   -  ا.القدرة على حتمل املسؤولية ومواجهة املخاطر  -  .مدى قدرة املقاول على توفري األموال الالزمة إلنشاء مؤسسته -  .هدف املؤسسة ومدى تفضيل املقاول حلقه يف التصرف يف أمواله -  : العوامل المحددة للشكل القانوني للمؤسسة 3-1-3   اختيار الشكل  القانوني للمؤسسة 1-3  . الدعاية للمشروع  وإيصال لسم املؤسسة لشرحية واسعة من العمالء، وكذلك حتديد عنوان املقر االجتماعييلفت نظرهم وحيفزهم للتعرف على صاحب املؤسسة اجلديدة وكا هي نشاطاا فعملية اختيـار الشـعار واالسـم مهمـة للغايـة كنـوع مـن بشكل شهادة رمسية من السجل التجارية تفيـد أن اسـم املؤسسـة ال يلتـبس مـع اسـم مؤسسـة أخـرى، البـد مـن اختيـار اسـم للمؤسسـة جيـذب العمـالء بـاملوازاة مـع اختيـار الشـكل القـانوين للمؤسسـة يـتم اختيـار االسـم التجـاري للمؤسسـة حيـث يـتم اسـتخراج : اإلجراءات القانونية -3  .سسته المستقبليةتحديد أهدافه ومسار نشاط مؤ ويمكن أن نتطرق إلى هذه النقطة بالتفصيل في الفصل الموالي إلى جانب خطة العمل التي يقوم بإعـدادها المقـاول مـن أجـل   .التمويل اخلارجي ويتمثل يف املساعدات، القروض مبختلف أنواعها  - ، وينشـر ملخـص منـه جبريـدة يوميـة ، وينشـر )لألطراف، نسخة من شهادة امليالد، شهادة التسمية، شهادة السوابق العدلية، لألطـرافالوطنية  السـجل التجـاري، ( ت االقتصـادية، مثـل وهـو ملـف متـوفر لـدى اهليئـات املتخصصـة يف إنشـاء املؤسسـا: إعداد ملف اإلنشاء 3-3  .ملخص منه يف النشرة الرمسية لإلعالنات القانونية الرمسية لإلعالنات ارسـة أنشـطتها، وميكـن اختصـار هـذه ختضع املؤسسات االقتصادية اللتزامات ضريبية وجبائية، سواء عند إنشائها أو أثناء انطالقها ومم   :الرسوم والحقوق التي تخضع لها المؤسسةب الدراية  4-3  .،  وغريها من املصاحل املتخصصة يف ذلك)الغرفة التجارية والصناعية، مصاحل الضرائب يتميـز عقـد الشـركة عـن غـريه مـن العقـود بأنـه يتولـد عنـه كيـان لـه ذمـة ماليـة : حقوق التسجيل المرتبطة بهيكل المؤسسـة 1-4-3  : االلتزامات فيما يلي دراسة فكرته وحتليلها واالختيـار بـني البـدائل املمكنـة والقيـام بدراسـة السـوق، من  بعدما ينتهي املقاول: مرحلة االنطالق والمراقبة -4 و:الضرائب والرسوم الناتجة عند حدوث تعديالت في عقد الشركة  -ب الضرائب والرسوم الناتجة أثناء مرحلة اإلنشاء  -أ  . اللتزمات ضريبية عديدة  يف مراحل  خمتلفة) الشخص املعنوي(مستقلة، وخيضع هذا الكيان  ولكـن ال تنتـه مهـام املقـاول مبجـرد انطـالق املشـروع بـل املهمـة األكـرب يف . خطة العمل اليت قام بإعدادها ميكن له االنطالق يف النشاط واهلندسية، الدراسة املالية وحتديـد مصـادر التمويـل، اإلجـراءات القانونيـة واختيـار الشـكل القـانوين للمؤسسـة، وبنـاءا علـى الدراسة التقنية  ــــــــــــــــــــــــــة  -   .ن اجل النجاح وتنفيذه، لذا عليه أن يقوم ببعض التدابري ممتابعة نشاط املشروع  ــــــــــــــــــــــــــات الفعلي ــــــــــــــــــــــــــدوين البيان ــــــــــــــــــــــــــع و ت ، رصد ومراقبة خطوات املشـروع مـن خـالل املقارنـة املسـتمرة بـني بيانـات النتـائج املخطـط هلـا و البيانـات الفعليـة احلاصـلة أثنـاء التنفيـذ -  ).فالتــــــــــــــــــــــــــواريخ والســــــــــــــــــــــــــاعات ، والتكــــــــــــــــــــــــــالي(جتمي   . د أن املشروع يتجه حنو حتقيق األهداف اليت أسس من أجلها وأن األنشطة تتم يف الوقت احملدد هلا والتأك



فقا متابعة املوارد املالية حيث يتم التأكيد على أن رصيد املشروع ال يعاين من نقص األموال والعمل على متابعة تنفيذ امليزانية العامة و  -            أنواع املخاطر اليت دد املؤسسات الصغرية واملتوسطة( ): اجلدول   :املخاطر اليت ميكن أن دد املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف العنصر املوايل من خالل اجلدول املوايل مواجهتها  بناءا على ما هو متاح، وميكن أن نلخص أهم  أثناء نشاطه ودراسة كيفية:  مراقبة المخاطر التي قد يواجهها المشروع -  ... .وكذلك متابعة احمليط اخلارجي للمؤسسة وردود أفعال املستهلكني، املنافسني، مشاريع السلع البديلة وغريهم من املتعاملني  -  .ل مبجرى املشروع عن طريق تقارير دوريةاالعم املوظفني و إعالم  - . الرقابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و القيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام بتنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهاوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدابري -   .حتليل الفروقات بني بيانات النتائج املخطط هلا و البيانات الفعلية احلاصلة أثناء التنفيذ -  . التزامهم مبهامهم وأدوارهم احملددةمتابعــة فريــق العمــل للتحقــق مــن إجنــاز وفعاليــة املــوظفني يف االجتــاه الصــحيح، وذلــك مبــدى التــزامهم بتنفيــذ خطــة العمــل وكــذا ملــدى   -  .خلطة العمل



            



، وذلـك مـن طيف مرحلـة بدايـة النشـاالصغرية اليت متر مبرحلة التأسيس أو اإلنشـاء وبدايـة النشـاط حـىت تـتمكن مـن البقـاء والنمـو بصـفة خاصـة بأــا عمليــة ديناميكيــة لتنميــة وتطــوير مشــروعات األعمــال خاصــة مشــروعات أو منشــآت األعمــال "  تعــرف املرافقــة: تعريــف المرافقــة 1-1  :مفهوم المرافقة  -1  .ألهداف املتوخاة من ذلكعلى املستوى االقتصادي واالجتماعي، وقد تتخذ املرافقة عدة أساليب وفقا لألوضاع االقتصادية وللقد قامت العديد من الدول باختاذ تدابري عديدة يف سياق مرافقة املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة، إدراكـا منهـا ألمهيـة هـذه املؤسسـات   األجهزة المختصة في المرافقة : الفصل الحادي عشر فاملرافقــة  هــي حشــد الــدعم لتعبئــة كــل .  "خــالل العديــد مــن املســاعدات املاليــة والفنيــة وغريهــا مــن التســهيالت األخــرى الالزمــة أو املســاعدة مــن أجــل تشــجيع املؤسســات الصــغرية ومواجهــة املشــاكل املتعــددة الــيت تواجههــا، وحماولــة ...) اتصــاالت، وقــت، مــوارد( اهلياكــل يف اتمــع  ة علـى املنافســة حبيــث تعتـرب مهنــة قائمــة بـذاا تضــم جمموعــة مـن التقنيــات اخلاصــة الـيت تأخــذ بعــدا ثقافيـا، وهــي تعتــرب أكثـر مــن ضــرورة بالنســبشاء إىل غاية أن تصبح املؤسسة قادرة كما تعين املرافقة متابعة ومرافقة املشاريع الصغرية واملتوسطة منذ اإلن.تكييفها مع ثقافة وشخصية املقاول واملتوســـطة وأســـلوبا يســـاعد أصـــحاب األفكـــار علـــى  تعـــرتض املؤسســـات الصـــغريةتعتـــرب املرافقـــة حـــال للمشـــاكل الـــيت : أهميـــة المرافقـــة 2-1  .  للمجتمعات اليت تفتقر للروح املقاوالتية ظهرت احلاضنات يف الواليات املتحدة األمريكية، واستمرت يف التطور حىت أصـبحت اليـوم :مفهوم حاضنات األعمال - 1-1-2  : مفهوم حاضنات األعمال ودورها 1-2  :هيئات المختصة في  المرافقة  -2  . عمل بشكل كبري على إزالة الشعور باخلوف من الفشلت -  .تظهر مزايا كبرية يف جمال إعداد التقديرات املالية -  .جتنب املبتدئني الكثري من األخطاء -  .ترفع من حظوظ جناح املشاريع -  .ضرورية ألغلبية حاملي املشاريع -  :  فهي جتسيدها يف شكل مشاريع ناجحة،  آليـــة مـــن اآلليـــات املعتمـــدة لـــدعم " تعـــرف حاضـــنة األعمـــال بأـــا  ".  صـــناعة احلاضـــنات" متثـــل صـــناعة قائمـــة بـــذاا يطلـــق عليهـــا الـــبعض  كما تعرف كذلك . "ملؤسسات الصغرية لتتجاوز أعباء مرحلة االنطالق، وقد تكون حاضنة األعمال مؤسسة خاصة أو خمتلطة أو تابعة للدولة، تتمتــع بالشخصـــية االعتباريــة، وتــوفر جمموعـــة مــن اخلــدمات والتســـهيالت املؤسســات الصــغرية واملتوســطة املبتدئـــة فهــي مؤسســة قائمـــة بــذاا تنظيم يشرف بشكل منهجـي علـى " تعرف كذلك على أا.  "النشاط، وذلك بتقدمي خمتلف املساعدات املالية والفنية وغريها من التسهيالتيس أو  اإلنشـاء حـىت تضـمن بقائهـا ومنوهـا خاصـة يف مرحلـة بدايـة عملية حركية لتنميـة وتطـوير املؤسسـات الصـغرية الـيت متـر مبرحلـة التأسـ" أا " وتعرفهـا اجلمعيـة الوطنيـة األمريكيـة أـا.   "عملية تكوين ناجحة ملؤسسات جديـدة مـن خـالل تزويـدها بنسـق مشـويل ومتكامـل مـن اخلـدمات خــربات، أمــاكن، دعــم ( هيئــات ــدف إىل مســاعدة املنشــآت املبدعــة ورجــال األعمــال أو املقــاولني اجلــدد وتــوفر هلــم وســائل الــدعم الالزمــني    .إليها املشاريع الصغرية واملتوسطةتــوفري الــدعم املــايل والفــين،  تقــدمي خــدمات التوجيــه واإلرشــاد، تقــدمي التســهيالت للمنتســبني هلــا وغريهــا مــن املســاعدات الــيت حتتــاج  -  .مساعدة أصحاب األفكار املتميزة واالبتكارات على جتسيد أفكارهم يف شكل مشاريع ومنتجاتأو خدمات قابلة للتسويق -  .العمل على حلق وإنشاء مشاريع ابتكارية وإبداعية جديدة وتوسيع املشاريع القائمة ومنوها -  : تعمل حاضنات األعمال على حتقيق جمموعة من األهداف نذكر منهاو    ".مايل، لتخطي أعباء ومراحل االنطالق والتأسيس، كما تقوم بعمليات ونشر منتجات هذه املنشآت



ع، واملســاعدة علـى اختيــار املـواد األوليـة، اآلالت واملعــدات، أسـليب وطــرق تقـدمي اخلـدمات االستشــارية أثنـاء دراســة جـدوى املشـاري -  : ومن بني األدوار واملهام اليت تقوم ا احلاضنات نذكر ما يلي  . املساعدة على إنشاء مشاريع قوية من طرف مقاولني هلم كفاءة تساعد على االستمرار والتطور يف االقتصاد -  ) .احتقيق التكامل الصناعية( ناعية الصغرية  خلق نوع من التكامل بني املؤسسات الص -  .زيادة نسب وفرص جناح املشاريع الفتية عن طريق توجيهيها واحتضاا - زمــة مــن الشــروط كمــا قــد تــوفر ح جناحــهإن حاضــنات األعمــال كــأي كيــان إداري يتطلــب : شــروط نجــاح حاضــنات األعمــال - 2-1-2  .تشرتك احلاضنات التكنولوجية يف خاصية ارتباطها مبؤسسات علمية وجامعات ومراكز حبث تدعم املشاريع اليت حتتضنها -  .توفر بعض احلاضنات املعدات واألجهزة اخلاصة بالنشاط -  .ستشارينمتابعة وتقييم املشروعات اجلديدة بشكل مستمر بالتعاون مع امل -  .من رجال األعمالتوفري الـربامج املتخصصـة لتمويـل املشـروعات اجلديـدة، مـن خـالل شـركات رأس املـال املخـاطر، أو بـرامج متويـل حكوميـة، أو شـبكة  -  .توفري أماكن ومساحات جمهزة إلقامة املشاريع  -  .ضنة أو هيئات خاصةالتدريب اإلداري والتقين لعاملي املؤسسة من طرف احلا -  .ربط املؤسسة احملتضنة مبختلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية  -  .توفري الدعم املايل، املساندة والستشارة اإلدارية والتسويقية -  ... .العمل    :  يتعرض لعراقيل حتد من فرصة حتقيق األهداف اليت تسعى إليها، وهلذا جيب أن يتوفر  ما يلي
 .وعي املبادرين وأصحاب األعمال الصغرية باملكاسب اليت سوف تقدمها احلاضنات �
 .جيب القيام بدراسات قبل الشروع يف أي مشروع ومالحظة مدى إمكانية تطبيقه �
 .استحداث وتطوير التشريعات واألنظمة اليت حتكم تعاون القطاعني العام واخلاص �
 .اختيار مكان جيد وقريب من املراكز اجلامعية واملعاهد إلمكانية تطويره �
 .التحسني والتقييم املستمر ألداء عملياا على حنو منتظم �
اجتـــذاب األفكـــار واألشـــخاص الـــذين لـــديهم القـــدرة علـــى انتقـــاء املشـــروعات فكلمـــا كانـــت معـــايري االختيـــار واضـــحة زادت فرصـــة  �   :  حسب امللكية إىل ثالثة أنواع: التصنيف األول -أ  : هناك عدة معايري لتصنيف احلاضنات نذكر منها:  أنواع الحاضنات 3-1-2 .النجاح
  .تسعى إىل حتقيق أرباح وتصنف ضمن القطاع اخلاص: حاضنات أعمال خاصة �
 .عامة وتتميز بالدعم والرعاية من قبل اهليئات احلكومية ال ـدف إىل الـربح بشـكل مباشـر، بـل هـدفها حتقيـق أهـداف اقتصـادية واجتماعيـة والتنميـة االقتصـادية : حاضنات األعمال العامة �
غالبا وهي تتميز خبصائص النوعني السابقني، يشرتك يف متويلها اهليئات احلكومية  والقطاع اخلاص، : حاضنات األعمال المختلطة �  .يكون التمويل من احلكومات واالستشارات واخلربات من القطاع اخلاص
 .تعمل هذه احلاضنات يف إطار إقليمي حمدد: الحاضنات اإلقليمية  وفقا لنطاق عملها :التصنيف الثاني  -ب .بعض احلاضنات األعمال العامة أو اخلاصة، توجهها تكنولوجي متخصصوهــي حاضــنات أعمــال تكنولوجيــة مرتبطــة للجامعــات واملعاهــد، وتشــرتك مــع : حاضــنات مرتبطــة بالجامعــات والمعاهــد التعليميــة �



جمـال نقـل التكنولوجيـا، وأخـرى تتـوىل تشـجيع عمليـات وتأهيلها يف أسـواقها، مـن ناحيـة أخـرى توجـد حاضـنات أعمـال دوليـة تعمـل يف وهــي تســاهم يف اســتقطاب الشــركات األجنبيــة للعمــل يف بلــداا مــن حــالل تســهيل دخوهلــا إىل هــذه البلــدان : الحاضــنات الدوليــة �  .تصدير املنتج احمللي بدعمها للمؤسسات املصدرة
  :  تبعا لشكل تواجدها: التصنيف الثالث -ج . صانع الكبرية واملؤسسات الصغرية املنتسبة إىل احلاضنةحيث يتم فيها تبادل املعارف والدعم التقين بني املتنشأ هذه احلاضـنات داخـل املنـاطق الصـناعية لتلبيـة احتياجاـا مـن الصـناعات املغذيـة واخلـدمات املسـاندة، : الحاضنات الصناعية �
 .وهي حاضنات هلا كيان مادي ومتتلك مقرا حمددا مبكان معني: حاضنات األعمال ذات التواجد الفيزيائي �
 .بل تقوم بتقدمي اخلدمات للمؤسسات الناشئة، ويوجد هذا النوع يف الغرف التجارية والصناعةشئة أي أا تقدم كل اخلدمات ما عدا توفري العقار، هذه احلاضنات ال متتلك أماكن إليواء املؤسسات النا: الحاضنات االفتراضية �
هــي حاضــنات أعمــال تســاعد منظمــات اإلنرتنــت علــى النمــو حــىت الوصــول إىل مرحلــة النضــج، وقــد تزايــدت : حاضــنات االنترنــت �   :  تبعا لرحبيتها: التصنيف الرابع - . د حجم التجارة االلكرتونيةاحلاجة إليها بتزاي
هذه احلاضنات تم باحتضان خمتلف املشاريع الناشئة املوجـودة يف منطقـة حمـددة، خاصـة املشـاريع الـيت : حاضنات األعمال العامة �  .تعمل يف جمال التجديد واالبتكار
 .احتضان مؤسسات تشتغل  يف جمال معنيهي هيئات تتوىل : حاضنات األعمال المتخصصة �
ا ميكــن أن ونشــر التكنولوجيــا، وهــي غالبــا مــا توجــد داخــل اجلامعــات ومراكــز البحــث والتطــوير ومــدن العلــوم وحــدائق العلــوم والتكنولوجيــا، كمــهي حاضنات ختتص يف احتضان املؤسسات اليت تعمل يف جمـال البحـث وتطـوير : حاضنات األعمال التقنية والحاضنات البحثية �    :وفقا لنوع النشاط: التصنيف الخامس - .تكون على مستوى الشركات واملؤسسات اليت حتضن املؤسسات الصغرية املبدعة
تساهم هـذه احلاضـنات يف تطـوير وحتـديث املنشـآت الصـناعية الصـغرية واملتوسـطة، ): التكنولوجية( الحاضنات الصناعية والتقنية  �  .وها وتطورها من خالل قدرا علة تبين آلية مناسبة لتطبيق نتائج البحوث العلمية واالبتكاراتحيث تعترب مكانا مناسبا لنم
 .ا يف معظم دول العامل منتزه العلوم أو احلدائق التكنولوجيةلتمكنهم من تنمية أفكارهم ـ وهذه احلاضنات يطلق عليهتعمل هذه احلاضنات على يئة اإلمكانيات والظروف املناسبة لذوي اخلربات واملؤهلني ): التكنولوجية(حاضنات األبحاث التقنية  �
   : عالقتها بنوع املؤسسات: التصنيف على أساس  - .احليوانات، حاضنات املعلومات وااللكرتونياتتشــمل هــذه احلاضــنات بعــض األنــواع املتخصصــة مثــل حاضــنات األعمــال الزراعيــة، حاضــنة تربيــة : أنــواع أخــرى مــن الحاضــنات �
تدعم املؤسسات القائمة علـى املعرفـة كـرأس مـال جـوهري، وهـي ذات عالقـة وطيـدة باجلامعـات واملعاهـد   :حاضنات الجيل األول �  .إخل، ويطلق عليها باحلاضنات التقنية األساسية...
اث والدراســات إخل، مــن قبـل مراكــز األحبـ...تــدعم املؤسسـات ذات النشــاط املقـاواليت والصــناعي الغـذائي :حاضـنات الجيــل الثـاني �  .إخل، ويطلق عليها حاضنة ذات القاعدة التقليدية...الفنية، هلا عالقة وطيدة باجلماعات احمللية والغرف التجارية
تقدمي الدغم إىل كافة املؤسسات الصغرية واملتمثلة يف اخلدمات االستشارية والدورات الفنية ويطلق عليهـا : حاضنات الجيل الثالث �   :  يتم التأكد من:  مرحلة الدراسة و المناقشة االبتدائية والتخطيط -المرحلة األولى -  : تتم متابعة املشاريع املنتسبة للحاضنة مبجموعة من املراحل املختلفة، وهي على النحو التايل: مراحل االحتضان 4-1-2  . ديدحاضنات مراكز التج



 .على املستفيدين ومشاريعهم جدية صاحب الفكرة أو املشروع ومدى تطابق معايري االختيار  �
 . قدرة فريق العمل املقرتح على إدارة املشروع �
 .نوعية وطبيعة اخلدمات اليت يتطلبها املشروع من احلاضنة وقدرة احلاضنة على توفريها �
 .الدراسة التسويقية واخلطط اليت تضمن قدرة املنتج على الدخول األسواق �
عنـد االنتهـاء مـن تأسـيس املشـروع يـتم : فـي تنفيـذ المشـروع مرحلة انضمام المؤسسة الناشـئة للحاضـنة والبـدء  -المرحلة الثالثة-  .  قبول املشروع يتوىل مسؤوله وضع خطة املشروع املزمع تأسيسه، وذلك يف إطار احلاضنةعلى أساس النتـائج الـيت يـتم التوصـل إليهـا مـن خـالل املرحلـة السـابقة، ويف حالـة  :مرحلة إعداد خطة المشروع -مرحلة الثانيةال - .اخلطط املستقبلية لتوسعات املشروع � واالتصـال، هـذا باإلضـافة إىل تـوفري خـدمات الـدعم  على مسـتلزمات ممارسـة النشـاط مثـل املكاتـب واملخـابر، التجهيـزات، خـدمات املعلوماتيـةهذا املكان يتحدد تبعا لنوع النشاط املمارس وحجمه، وهو يتوفر . إبرام عقد االنضمام للحاضنة، ويستفيد املشروع من مكان ملمارسة نشاطه ية، مناطق تقنية، منتزه علوم، حدائق تقنية، حديقة حبوث، وقد القت احلدائق العلمية إقباال ملحوظا جدا كخطة اسرتاتيجية للتنمية االقتصـادرتك واالسـتثمار املعـريف، وللحـدائق العلميـة عـدة تسـميات منهـا وجتارية خمتلفة تتعاون فيما بينها مع كليات اجلامعة وذلك من أجـل العمـل املشـ املشــاريع والشــركات الــيت حتتــاج إىل املتطلبــات املعرفيــة والتكنولوجيــة، وحتتــوي احلــدائق العلميــة علــى مواقــع بعــض الشــركات ومؤسســات صــناعيةا واحة للتعـاون بـني اجلامعـات ومنتسـبيها وطالـا مـن جهـة وبـني تعرف احلدائق العلمية على أ: تعريف الحدائق العلمية 1-2-2  .إجيابية على تطور املؤسسات ومنوهاتعترب احلدائق العلمية من اهليئات املرافقة، وهي حتظى باهتمام كبري خاصة يف الدول املتقدمة ملا هلا من آثار :  الحدائق العلمية 2-2    خارج احلاضنة بعد اخلربة اليت اكتسبهاوالنمو، وأصبح قادرا على ممارسة نشاطه إىل ثالث سنوات من قبول املشروع باحلاضنة، وذلك طبقا ملعايري حمددة للتخـرج، ومـن املفـرتض أن يكـون املشـروع قـد حقـق قـدرا مـن النجـاح وهي املرحلة النهائية بالنسبة للمشروعات، وتتم عادة بعد فرتة ترتاوح بني سنتني  : التخرج من الحاضنةمرحلة : المرحلة الخامسة -  .وورش العمل والدورات التدريبية اليت تتم داخل احلاضنة بالتعاون والتنسيق مع املؤسسات املعنية حتقيق معدالت منو عالية من خالل املساعدات واالستشارات من األجهزة الفنية املتخصصة بإدارة احلاضنة، عـالوة علـى املشـاركة يف النـدواتومساعدا على ويتم من خالهلا متابعة أداء املؤسسات اليت تعمل داخل احلاضنة : مرحلة النمو وتطوير المشروع: المرحلة الرابعة -  .  13كل ذلك مقابل مسامهة مالية معقولة من قبل املؤسسة الناشئة... اخلاصة بالتنظيف والصيانة واألمن، سسـات معرفيـة يف طـور اإلنشـاء تسـتند إىل معـارف جديـدة واحلاضنات التكنولوجية هي أماكن خمصصة ملؤ   وهي تضم احلاضنات التكنولوجية خـالل  عـن هياكـل اسـتقبال مؤقتـة موجهـة للمنشـئني ـدف إىل دعـم وتيسـري ظـروف االنطالق،وذلـك مـن مشاتل املؤسسات هـي عبـارة        نظام المشاتل و مراكز التسهيل و الدعم للمؤسسات   3-2     قدمتها حبوث جامعية،  شـهرا كحـد أقصـى  23مـثال يف فرنسـا ( وغريها، وملدة حمدودة  لإليواء، مبا تنطوي عليه من اخلدمات الضرورية كوسائل االتصالتوفري حمالت  ااالت احملاسبية والقانونية  وكذا تقدمي االستشارات يف, ، كاإلعالم اآليل والتكوين )حسب اختصاص املشتلة( ، وتقدمي خدمات متخصصة) هـي  (Incubateur) فاحلاضـنة -احملضـنة ، ورشـات ربـط ، و نـزل املؤسسـات : و مشاتل املؤسسات من املمكن أن تأخذ ثالث أشـكال   ....التنشيط، كعقد ندوات وحماضرات ية وغريها، والقيام بعمليةوالضريبية والتجار  علـى  مـن اعتمـد) مـثال فرنسـا ( الـدول ومـع ذلـك هنـاك مـن  (pépinière) قبل أن تـنظم إىل مشـتلة الىت تعد املؤسسة يف مرحلة االنطالق   .أيضا اتاملشاتل وأناط هلا دور احلاضن
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كمـا   ،وتوجيه ومرافقة حلاملي املشـاريع ومنشـئي املؤسسـات و املقـاولني  هيئات استقبالل و الدعم للمؤسسات فهي يأما مراكز التسه واإلدارات املركزية واحمللية ومراكز البحث  املستثمرين و املقاولني ،األعماللتنمية روح املؤسسة إذ أا جتمع بني كل من رجال  تعترب أيضا قاطرة كثـريا مـن الـدول اعتمـدت  ة، إال أنذات طـابع عـام، وهـو تقـدمي الـدعم لكافـة املشـروعات الناشـئ مراكـز التسـهيل و الـدعم عـادة مـا تكـون و . مؤسســـــــــات التكـــــــــوين وكـــــــــل األقطـــــــــاب الصـــــــــناعية و التكنولوجيـــــــــة واملاليـــــــــةو  ةو كـــــــــذا مكاتـــــــــب الدراســـــــــات واالستشـــــــــار  دور هــذه األخــرية يف دعــم املشــروعات اــددة أو بــاألحرى تلــك  مراكــز دعــم متخصصــة،ومنها مراكــز التجديــد علــى وجــه اخلصــوص ويقتصــر ال يوجد إمجـاع حـول تعريـف موحـد للمناولـة الصـناعية ، إال أنـه ميكـن إعطاءهـا تعريـف شـامل : تعريف المناولة الصناعية 1-4-2  )لمقاولة من الباطنا(نظام المناولة  - 4-2  .وسنطرق إىل هذأ العنصر من خالل جتربة اجلزائر .رأس ماهلا الرئيسي املشروعات تكون املعرفة و هي مجيع العالقات التعاونية التكاملية اليت تنشأ بني مؤسستني أو أكثر خالل مراحل . املعطاة يف هذا الصدد  غلب التعاريفأتتمحور فيه  متخصصـة ) تسـمى منفـذة لألعمـال أو مناولـة أو جمهـزة ( لألعمـال بتكليـف منشـأة أو أكثـر العمليـة اإلنتاجيـة ، مبوجبهـا تقـوم منشـأة مقدمـة . عمليـات اإلنتــاج أو اخلــدمات الصــناعية الـيت تنجــز وفــق معــايري وخصــائص فنيـة حمــددة مــن طــرف املقـاوالت الزبونــة املســماة بــاآلمرة باألعمــاليصـطلح مبفهــوم املناولـة علــى مجيــع و بعبـارة أخــرى فإنــه . اإلنتـاج طبقــا لعقـد حمــدد مســبقا و ملـزم للطــرفني الجنـاز مرحلــة أو أكثـر مــن عمليــات يف دراسـة  واملعايري التقنية هي ملك للمقاوالت الزبونة، وحىت إذا كان املناول قـد سـاهم  "مـنـاولــة ."مىواملقاوالت اليت تنجز هذه األعمال تس يف حـني أن املنـاول يتحمـل . املنتوج فان اآلمر باألعمال  هو صاحب امللكية الصناعية، فإذا هو قانونيا يعترب مسؤوال عن أي خلل يف التصور من خالل القانون  يظهر هذا التوجه حنو تشجيع املقاوالتية:  02-17في إطار القانون  التوجه نحو تشجيع المقاوالتية االبتكارية 2-1  1  ت تشجيع المقاوالتية في الجزائر آليا:الفصل    . 15"املراد الوصول إليهاتصنيع منتوج أو عدة مركبات تسمى القطع حلساب املؤسسة اليت تعطي األوامر وحسب اخلصائص التقنية اليت حتددها تبعا للنتيجـة الصـناعية املقاولـة مـن البـاطن هـي النشـاط الـذي مـن خاللـه يـتم " كما تعـرف املناولـة  حسـب املركـز الفرنسـي للمقاولـة. 14 مسؤولية أي خلل يف اإلنتاج إىل مائتني و مخسني ) 1(أو اخلدمات تشغل من واحد / املؤسسة الصغرية واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأا مؤسسة انتاج السلع و 5وعليــه تعــرف املــادة ، 2001حيــث تضــمن هــذا القــانون اجلديــد مراجعــة لتعريــف املؤسســات الصــغرية واملتوســطة املعتمــد يف قــانون   . 2001ديسمرب  12املـؤرخ يف  18-01، املعـدل واملـتمم لقـانون 2016املصادق عليه يف ديسـمرب  02-17التوجيهي لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ؤسسـة ال ميتلـك مليـار دينـار و كـل م 1ماليري دينار أو يتجاوز جمموع حصيلتها السـنوية  4وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي ) 250(شخصا  نــص القــانون عــدة إجــراءات لــدعم هــذه املؤسســات بدايــة مــن مرحلــة إنشــائها ومرافقتهــا يف جمــال البحــث والتطــوير  كــذلك  ويتضــمن  .باملئة فما أكثر من قبل مؤسسة أو جمموعة مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف املؤسسات الصغرية و املتوسطة 25رأمساهلا مبقدار  ، وحرجـة م املـايل لعمليـات إنقـاذ املؤسسـات الصـغرية واملتوسـطة الـيت توجـد يف وضـعية صـعبة، فضـال عـن تـدابري الـدع وير املناولـةواالبتكار وتط ) 18(فضال عن مساعدا يف حتسني النوعية واجلودة وترقيـة االبتكـار وتعزيـز املـؤهالت واملهـارات والقـدرات اإلداريـة  والتسـيريية حسـب املـادة    .centre national francaise de la sous-traitance (cenafrst) -  15  .مرجع سبق ذكره منصوري الزين،  14                                                           يف االبتكار، حيث توجه مصاريف هذا الصندوق لتمويل مصاريف تصميم املنتج األويل، بتغطية مصاريف البحث والتطوير والتصميم وخمطط من أجل تشجيع املؤسسات املصغرة املختصة صندوق اإلطالق ومن بني اآلليات اجلديدة اليت ينص القانون على استحداثها هو  .من القانون



بــدءا مــن تســهيل حصــوهلا علــى العقــار الــذي حســب  عمومــا يهــدف القــانون اجلديــد إىل تشــجيع خلــق املؤسســات الصــغرية واملتوســطة  .17ضمان القروض املوجهة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية املؤسسات الناشئة يف إطار املشاريع املبتكرةعلـى إنشـاء صـناديق ضـمان القـروض وصـناديق اإلطـالق وفقـا للتنظـيم السـاري املفعـول ـدف ) 21(املـادة  حيـث تـنص.  16األعمال وغريهـا ، حيـث  2003حاضنات األعمال يف الكثري من الدول سواء املتقدمة أو النامية، فقد اعتمدت اجلزائر هذه املنظومة بشكل خاص منذ سنة نظـرا للنجـاح الـذي حققتـه ت الصـغرية والصـناعة التقليديـة، و إن اهليئة الرئيسية يف احتضان املؤسسات يف اجلزائر ممثلة يف وزارة املؤسسا  : التجربة الجزائرية في مجال حاضنات المؤسسات -2  .املادة الرابعة، وصوال إىل انطالق املؤسسة ومتابعتها أثناء النشاط ة الوصــــية اإلطــــار القــــانوين والتشــــريعي والتنظيمــــي الــــذي يســــمح بإنشــــاء مشــــاتل املؤسســــات ومراكــــز تســــهيل حيــــث وضــــعت الــــوزار    .مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةومشاتل المؤسسات مت إنشاء هيئتني مهمتني يف هذا السياق مها  ـــوق. املؤسســات ــرق التنفيذي ســومالمر في نــوينالقا اإلطار هذا متثــل دـ ــف المؤرخ 78-03 مـ ــــالتنفي ســـوموالمرسســـات،المؤ تـــللمشا ساســـياأل نــونالقا يتضــمن والذي 2003 ايــرفبر 25 يـ ــــونالقا يتضـــمن والذي 2003 فبراير 25 في المؤرخ 79-03 رقم يذـ    : 19التاليـة األهـداف املشـاتل وتتخـذ واملتوسـطة الصغرية املؤسسات ترقية إطار يف تدخل اليت املؤسسات إنشاء ودعم مساعدة إىل دف املايل، واالسـتقالل املعنويـة بالشخصـية تتمتـع وجتـاري، صـناعي طـابع ذات عموميـة مؤسسـات هـي :المؤسسـات مشـاتل تعريف 1-1-2    :المؤسسات مشاتل1-2  .18يلالتسه اكزلمر ساســـياأل نـــ
 .هي هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع اخلدمات: المحضنة �
 .هي هيكل دغم يتكفل حباملي املشاريع يف قطاع الصناعة الصغرية واملتوسطة: ورشة الربط �
لقد حددت جمموعة من املهام واألهداف املنوطة من خالل مشـاتل املؤسسـات علـى : أهداف ومهام مشاتل المؤسسات 2-1-2 .هي هيكل دعم يتكفل حباملي املشاريع املنتمني إىل ميدان البحث :نزل المؤسسات �   .فحص خمططات األعمال للمستأجرين احملتملني احلاملني للمشاريع داخل املشتلة -  .األصحاب املشاريعاستقبال واحتضان ومرافقة املشاريع احلديثة النشأة ملدة معينة وكذا  -  :تؤدي مشاتل املؤسسات جمموعة من املهام ميكن إجيازها فيما يلي: مهام مشاتل المؤسسات -  .ضمان دميومة املؤسسات املرافقة -         .اجلديدة املشاريع ملؤسسي الدعم تقدمي -         . حلركة االقتصاديةاملشاركة يف ا -  .تطوير التعاون مع حميط املؤسسة -  : تتمثل فيما يلي: األهداف -  : النحو التايل

-http://www.fce.dz/wp-content/uploads/2017/01/revue-presse-24على املوقع  2017، جانفي    fceمنتدى رؤساء املؤسسات ،   16                                                            janvier-2017-ar.pdf 17   هياكل دعم ومساعدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، املديرية الوالئية للصناعة واملناجم لوالية بسكة، على املوقع   18  .2017يناير  11الصادرة يف  02، اجلريدة الرمسية رقم   02-17وير املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ، القانون التوجيهي  لتط) 21(املادة  http://www.dipmepi-biskra.com/page.aspx?page_id=42.  19   نفس املرجع .  



تأجريهــا إىل أصــحاب املشــاريع باإلضــافة إىل املواقــع واحملــالت الــيت تقــوم املشــاتل ب: الخــدمات التــي تقــدمها مشــاتل المؤسســات  3-1-2    .إعداد برنامج العمل -  .وضع األدوات والتجهيزات املكتبية واإلعالمية الالزمة حتت تصرف املؤسسات احملتضنة -  .مساعدة املؤسسات على جتاوز الصعوبات والعراقيل اليت تواجهها -  .دراسة واقرتاح وسائل وأدوات ترقية املؤسسات اجلديدة وإقامتها -  .إعداد خمطط توجيه ملختلف قطاعات النشاطات اليت حتتضنها املشتلة -  .دراسة كل أشكال املساعدة واملتابعة - وقــد حــددت مهامهــا . مــايل، تتمتــع بالشخصــية املعنويــة واالســتقالل املــايل، وــدف إىل تســهيل إنشــاء وتطــوير املؤسســات الصــغرية واملتوســطةوضعت مراكز التسهيل بالتوازي مع مشاتل املؤسسات كأجهزة للمرافقة،و هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري :  لتسهيلمراكز ا 2-2  .ويتم متويلها من خالل مسامهات الدولة، وكذلك عائدات اإلجيار واألتاوى املدفوعة من قبل املؤسسات احملتضنة  .تقدمي خدمات التدريب يف جمال تقنيات اإلدارة والتسيري أثناء مرحلة النضج -  .تقدمي االستشارات القانونية واحملاسبية واملالية ألصحاب املشاريع -  .اءتوفري خدمات الكهرباء، الغاز وامل -  .توفري خدمات استقبال املكاملات اهلاتفية والفاكس -  .توفري التكنولوجيات احلديثة األكثر تقدما كلما أمكن ذلك -  .توفري التجهيزات املكتبية وأجهزة اإلعالم اآليل -  :احملتضنة ميكن أن تقدم اخلدمات التالية  .متابعتها على واإلشراف املقاولون أو املشاريع حاملو يقدمها اليت امللفات راسةد -   مهام مركز التسهيل 2-2-2  .والدويل الوطين اإلقتصاد يف لإلندماج املتوسطةو  الصغرية املؤسسات مرافقة -  . ودعمها واملتوسطة الصغرية املؤسسات ملساعدة املوجهة األجهزة نشر -  .املالية املوارد استعمال وعقلنة البشرية الكفاءات تثمني -  .وتشجيعها املهارة تعميم ترقية - .احمللي اإلقتصادي النسيج تطوير تشجيع  -  .ب التكنولوجية، الصناعية واملاليةواألقطااحلــث علــى تثمــني البحــث عــن طريــق تــوفري جــو للتبــادل بــني حــاملي املشــاريع ومراكــز البحــث وشــركات االستشــارة ومؤسســات التكــوين،  -  .تطوير ثقافة املقاولة -  .مكان التقاء بني عامل األعمال واملؤسسات واإلدارات املركزية أو احمللية -  .اجلديدة لدى أصحاب املشاريع واملقاولنيتشجيع تطوير التكنولوجيات  -  .ضمان تسيري امللفات اليت ختتص مبساعدات الصناديق املنشأة لدى وزارة الصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار -  .وضع شباك يتكيف مع احتياجات منشئي املؤسسات واملقاولني -  : دف مراكز التسهيل إىل :أهداف مراكز التسهيل 1-2-2  :20وأهدافها كما يلي
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    :يف التكوين -    اإلعالم -   والتوجيه اإلستقبال -  :21يتدخل مركز التسهيل من أجل حاملي املشاريع واألفكار عن طريق: التسهيلخدمات مراكز  3 -2-2    .اجلديدة التكنولوجيات نشر على املساعدة -    .التنافسية القدرة تطوير دعم -  . واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعم سياسة يف احملـددة األخـرى األشـكال وكـل البشـرية املـوارد وتسـيري األسـواق واسـتهداف والتسـويق التسيري وظائف يف اإلستشارة جمال يف خدمات ميتقد -  .بالفروع اخلاصة والدراسات واإلسرتاتيجية القطاعية والدراسات اإلستثمار بفرص املتعلقة اإلتصال وسائل مبختلف املعلومة نشر تشجيع -  .والتسيري التكوين ميداين يف واملقاولني املشاريع أصحاب مرافقة -  .املهين مسارهم حسب بتوجيههم وذلك عملية أهداف يف املؤسسات أصحاب اهتمامات جتسيد -  .اإلدارية اإلجراءات تأسيس مرحلة أثناء تواجههم اليت العراقيل ختطي على املستثمرين مساعدة -
 .مؤسسة وتسيري إنشاء كيفية �
 .لاألعما خمطط إعداد كيفية �
 .التسويق  �
    :في المرافقة -  .واملالية احملاسبة �
 .اإلدارية اإلجراءات مرحلة يف املشاريع حاملي تواجه اليت العراقيل ختطي �
 .املؤسسة وتأهيل تكوين عملية يف املرافقة  �
 .األعمال خمطط حتضري يف املرافقة �
 .املايل امللف تقدمي يف املرافقة  �
، أو ميلــك أمــواال وحيتــاج ملــن "اإلنشــاء مــن العــدم" فيــه املســتثمر صــاحب فكــرة وال ميلــك رأس املــال أي يكــون : الصــنف األول -  :22وتم مراكز التسهيل بنوعني من املستثمرين مها  .والتسويق النشاط انطالق مرحلة يف املرافقة   � يكــون فيــه املقــاول صــاحب املؤسســة ويبحــث عــن معرفــة وإرشــادات يف التكنولوجيــات اجلديــدة أو كيفيــة تطــوير : الصــنف الثــاني -  .يوجهه ويرافقه يف جتسيد فكرته على شكل مشروع مبوجـب املرسـوم . إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة مت: ANSEJالوكالة الوطنية لدعم  تشغيل الشباب  1-3   :  األجهزة تتوىل مرافقة األفراد حاملي األفكار إلنشاء مشاريعهم وتوجيههم لضمان جناحهم، ومن أهم هذه األجهزة نذكر ما يليبعــد توجههــا القتصــاد الســوق، إىل إنشــاء جمموعــة مــن  لقــد قامــت اجلزائــر وســعيا منهــا لتشــجيع إلنشــاء املؤسســات الصــغرية واملتوســطة ســيما  أهم أجهزة دعم المقاوالتية  - 3   .اج أو املنتج عن طريق تدعيم مادي على شكل اتفاقيات مع مراكز البحث واملخابروسائل اإلنت  .12، ص 1996سبتمرب  8، 52، اجلريدة الرمسية، العدد296- 96املرسوم التنفيذي رقم 23     .2010التموين والفرص، جامعة بسكرة ـ اجلزائر ، أفريل :  ، مشن ملتقى املقاوالتية" آليات الدعم واملساندة للمشروعات الذاتية واملبادرات لتخقسق التنمية" منصوري الزين،   22  .نفس املرجع  21                                                           وهــي مؤسســة عموميــة ذات طــابع إداري وتتمتــع بالشخصــية املعنويــة    .23 1996ســبتمرب  08، املــؤرخ يف  296   -05التنفيــذي رقــم 



واحلامـل ألفكـار مشـاريع متكـنهم مـن ) 35-19(عـن العمـل و البـالغ مـن العمـر مـن الباحث عن العمـل هذا اجلهاز موجه للشباب العاطل .  مكلفة بتشجيع ودعم واملرافقة على إنشـاء املؤسسـات  . واالستقاللية املالية وتقع حتت وصاية الوزير املكلف باملؤسسات الصغرية و املتوسطة  وأن يكـون ذو خـربة ). سـنة 35سـنة جيـب إدخـال شـريك عمـره أقـل مـن  40و 35يف حالة تراوح سن الشـاب بـني (ماليني دينار جزائري، و 10وتدعم الوكالة وتضمن املرافقة اليت تشمل مراحل خلق املؤسسة وتوسيعها، وتعىن باملشاريع اليت تفوق تكلفتها اإلمجالية  . اتخلق مؤسس ــة لــدعم تشــغيل الشــباب فــي المرافقــةدور الوكالــ 1-1-3  .مهنية مراحــل خلــق تبــدأ مــن الــيت و يضــمن اجلهــاز عمليــة املرافقــة :  ة الوطني أساســا إلجــراءات الــدعم  ، وقــد أنشــئت اهليئـة ماليــني دينـار10يعــىن اجلهـاز باملشــاريع الــيت ال تفـوق تكلفتهــا اإلمجاليــة ، و املؤسسـة و توســيعها   :وتتمثل قي: المساعدات المالية -  : 24التالية
 .باملئة من التكلفة اإلمجالية للمشروع 29إىل 28القرض على شكل هبة من  �
مــن خــالل إجــراء مبســط مــن جلنــة ) باملئــة مــن التكلفــة اإلمجاليــة للمشــروع 70( ميــول البنــك :  المســاعدات فــي الحصــول علــى التمويــل - .التخفيض يف الضرائب البنكية �   : 25تقدم الهيئة صيغتين في التمويل -  .والضمان على صندوق الضمان املشرتكاإلنتقاء والتصديق ومتويل املشاريع 
 .زائد متويل الوكالةاملسامهة الشخصية  :مختلطة �
 : املسامهة الشخصية ومتويل الوكالة باالضافة إىل متويل البنك حسب الصيغ التالية :التمويل الثالثي �

 .من التكلفة اإلمجالية للمشروع باملئة 2-1: المساهمة الشخصية �
 .باملئة من التكلفة اإلمجالية للمشروع، قرض على شكل هبة 29إىل 28الوكالة من  �
) إعفـاءات ضـريبة القيمـة املضـافة، ختفـيض التعريفـات اجلمركيـة قيـد اإلنشـاء واإلعفـاء الضـرييب أثنـاء مرحلـة االسـتغالل ( : المزايا الضـريبية - .باملئة من التكلفة اإلمجالية للمشروع 70البنك  � ٪ مــن 2مليــون دينــار، و  5٪ مــن مبلــغ االســتثمار عنــدما ال يتجــاوز 1ختفــيض حصــة املســامهة الشخصــية يف متويــل االســتثمار إىل  -  : 26ويستفيد طاليب التمويل يف إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب مما يلي: المزايا التي تمنحها الوكالة 2-1-3  .01ة انظر امللحق وهناك جمموعة من االجراءات اليت يقوم ا صاحب الفكرة من أجل احلصول على دعم خىت يتمكن من إنشاء مشروع  . للمؤسسات أثناء تركيب املشروع وبعد خلق املؤسسة إىل ) ٪ يف اهلضــاب العليــا واجلنــوب95٪ يف الشــمال و 80(توســيع احلــد األقصــى ملســتوى أســعار الفائــدة علــى القــروض البنكيــة  - .مليون الدينار 10ال يتجاوز  مبلغ االستثمار عندما ســنوات  8أي ملــدة (للفوائــد املؤجلــة و ثــالث ســنوات بالنســبة ألصــل القــرض الرئيســي متديــد فــرتة الســماح إىل ســنة واحــدة بالنســبة  - .األنشطة اخلاصة بالبناء، األشغال العمومية واهليدروليك و الصناعة التحويلية  .لوكالةسنوات ل 5بالنسبة للبنك و 
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دج موجـه السـتئجار املبـاين املسـتخدمة للنشـاط، أو القتنـاء ورشـة  500.000منح قرض إضايف، إذا لزم األمر، بدون فائدة مببلـغ  - دج موجـــه الســـتئجار حمـــل مجـــاعي لألطبـــاء و و احملـــامني و 1.000.000مـــنح قـــرض إضـــايف، إذا لـــزم األمـــر، بـــدون فائـــدة مببلـــغ  - عندما يتعلق األمر مهنية خلرجيي التكوين املهين...) ثال، السباكني والكهربائيني ميكانيك على سبيل امل(سيارات جمهزة  ختصيص . خال مدة ثالث سنوات، تتطور خالهلا املؤسسة الصغرية تدرجييا يف اطار تسديد الضرائب إىل غاية اية فرتة اإلعفاءدإل - .من خرجيي اجلامعات) 02(املهندسني املعماريني مع حد أدىن من اثنني  ، حيث مسح 1999ظهر القرض املصغر ألول مرة يف اجلزائر سنة :  ANGEMالمصغر  الوكالة الوطنية لتسيير القرض ANSEJ. 3-2 حصة من العقود العمومية احمللية للشركات املنشئة يف اطار يرنامج وكالة دعم تشغيل الشباب يف اجلزائر أونساج مت إنشـاء هـذه الوكالـة مبوجـب املرسـوم التنفيـذي رقـم ،و 27ومتابعـة إجنازهـااجلزائرية منه بسبب ضعف عملية املرافقة أثناء مراحل نضج املشاريع نشــاط يف خمتلــف القطاعــات، إال أنــه مل يعــرف يف صــيغته الســابقة النجــاح الــذي كانــت تتوخــاه الســلطات  15000آنــذاك بإنشــاء أكثــر مــن  مهمتــه ضــمان القــروض الــيت متنحهــا  ،"الضــمان للقــروض صــندوق"، ومتتلــك الوكالــة هيئــة حتــت اســم 28 2004جــانفي  22يف  04-14 لتســيري القــروض الصــغرية  تقــوم الوكالــة الوطنيــة و.الوكالــةالبنــوك واملؤسســات املاليــة املنخرطــة فيــه لفائــدة املقــاولني الــذين تلقــوا إشــعارا بإعانــات  هــذا اجلهــاز . م اخلاصــة نشــاطا  لألشــخاص الــراغبني األخــد علــى عــاتقهم خلــق تنميــة القــدرات الفرديــة إىل ، راميــة)القــرض املصــغر(بتطــوير وكـذلك بالنسـبة ,شريطة أن يكون دون دخل أو لديه دخل غـري ثابـث وغـري منـتظم عاما 18يبلغ من العمر أكثر من  كل مواطندعم  ل موجه عــــــن طريــــــق خلــــــق نشــــــاطات إلنتــــــاج ســــــلع و  االجتمــــــاعيو  االقتصــــــاديهــــــذا اجلهــــــاز إىل اإلدمــــــاج  يهــــــدف.للنســــــاء املاكثــــــاث يف البيــــــت املباين واألشغال العمومية والنشاطات التجارية  الصناعة، الفالحة، الصناعات التقليدية،(وتوجه قروض الوكالة إىل كل القطاعات  .29خدمات الوكالــة الوطنيـة لتســيري حيــث تشـرف .ة مـا القـرض املصـغر هــو إقـراض يســمح بشـراء جتهيـز صــغري و مـواد أوليــة لبـدء نشــاط أو حرفـ   ). الصغرية سـلفة بـدون فوائـد متنحهـا ( لقمـة العـيش  القرض املصغر يف إطار القرض املصغر على تسيري صيغتني للتمويل انطالقا مـن سـلفة صـغرية لتـأمني البنـك الـوطين  ،BEA بنـك اجلزائـر اخلـارجي BDL ، بنـك التنيـة احملليـةCPA وتتمثـل البنـوك الشـريكة يف بنـك اجلزائـر اخلـارجي  .الشريكة دج و الــــيت تســــتدعي تركيبـــا ماليــــا مــــع إحــــدى البنــــوك1000.000إىل قــــروض معتـــربة التتجــــاوز) دج100.000الوكالـــة و الــــيت ال تتجــــاوز  ختتلـف شـروط االسـتفادة بـاختالف قيمـة القـرض وطريفـة التمويـل، ولكـن عمومـا ميكـن : شروط االستفادة من القـرض  BADR30.  3-2-1، بنك الفالحة والتنمية الريفية BNA اجلزائري   : تلخيص هذه الشروط فيما يلي
 عاما فما فوق، 18أن يكون سن  •
 ضعيف، غري مستقيم أو غري منتظم،أن يكون الطالب دون دخل أو دخل  •
 أن ميلك طالب القرض إقامة مستقرة، •
 أن يكون ذو تأهيل علمي تثبته شهادة أو شهادة معادلة أو إثبات قدرة التحكم يف التخصص الذي يرغب إنشاء نشاط فيه، •
 .أن ال يكون الشخص قد استفاد من مساعدة أخرى إلجناز مشروع ما •
 باملائة من التكلفة اإلمجالية للنشاط حسب احلاالت، 5إىل  3جتنيد مسامهة شخصية من  •
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 الف دينار، 30باملائة من التكلفة االمجالية اليت ال جيب ان تتعدى  10لإلقتناء املواد االولية جيب املسامهة بنسبة  •
 دفع االشرتاكات لصندوق الضمان املشرتك للقروض املصغرة القروض البنكية •
وكالة والئية موزعة  49ن الوكالة ممثلة على املستوى احمللي من خالل إ:  دور وكالة تسيير القرض المصغر في المرافقة 2-2-3 . لفوائد للبنك والقرض إىل الوكالة الوطنية للقرض املصغر حسب اآلجال احملددةااللتزام بتسديد القرض وا • أمـا  .متواجـدة علـى مسـتوى الـدوائر  الشـبكة مدعمـة خباليـا مرافقـة باجلزائر العاصمة كمـا أن هـذه) 02(  عرب كافة أرجاء الوطن منها وكالتني   :31الفوائد واملساعدات املمنوحة للمستفدين من القرض املصغر هي 

 تضمن الوكالة الدعم و النصح و املساعدة التقنية فضال عن مرافقة جمانية للمقاولني أثناء تنفيذ أنشطتهم؛  •
  .متنح قرض بنكي بدون فوائد •
  من الكلفة اإلمجالية يف منط التمويل الثالثي%: 29سلفة بدون فوائد قدرها ميكن منح  •
من الكلفـة اإلمجاليـة للمشـروع و الـيت ال ميكـن أن تفـوق مئـة ألـف دينـار  %100 متنح الوكالة سلفة بدون فوائد لشراء املواد األولية مقدرة ب •   .على مستوى واليات اجلنوب دج250000 وقد تصل قيمة هذه السلفة إىل ،  دج 100 000 جزائري 
مـن قيمـة شـراء املـادة األوليـة ) دون مسامهة مـن طالـب القـرض املصـغر( متنح الوكالة متويال بنسبة مئة باملئة): شراء المادة األولية( القرض  -  : 32ويوجه القرض لشراء  .القرض البنكي  متنح فرتة مساح تقدر بثالثة سنوات لتسديد •  : الضريبية المزايا 2-2-3 .  بنك شريك -وكالة -تقوم صيغة هذا التمويل على التمويل الثالثي فرد): اقتناء عتاد وتجهيزات صغيرة(القرض  -  .دج 100000بواسطة القرض ال تتجاوز 

 .سنوات 3دخل العام أو الضريبة على أرباح الشركات ملدة اإلعفاء كامل من الضريبة على ال �
 .سنوات 3اإلعفاء من الضريبة العقار عن البناءات املتعلقة بالنشاط املزاول ملدة  �
 .تعفى من حق التحويل االقتناءات العقارية اليت قام ا صاحب النشاط لغرض إنشاء نشاطات صناعية �
 .اؤها من طرف املرقني تعفى من كل حقوق التسجيلالعقود املتعلقة بالشركات اليت مت إنش �
 .ميكن أن تستفيد من اإلعفاء من الضريبة على القيمة املضافة التجهيزات واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار �
خـالل مـدة الـثالث سـنوات  يتم اإلعفاء من الضريبة على الدخل العام أو الضريبة عن أرباح الشركة وكذا الضريبة عن النشاط املهين  �  : كما يلي

 باملائة 70ختفيض بنسبة : السنة األوىل •
 باملائة 50ختفيض بنسبة :  السنة الثانية •
 باملائة 25ختفيض بنسبة :  السنة الثالثة •

هـي عبـارة عـن مؤسسـة عموميـة ذات طـابع إداري تتمتـع بشخصـية معنويـة :  ANDIالوكالة الوطنية لدعم االستثمار   3-3  -.ةباملائ 5حتددد احلقوق اجلمركية املتعلقة بالتجهيزات املستوردة واليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار بتطبيق نسبة  � مهمتهــا الرئيسـية هـي تطــوير ومتابعـة االســتثمارات ،  332001أوت  20املـؤرخ يف  03 -01واسـتقالل مـايل، أنشــأت مبوجـب القـانون رقــم  .2001، الصادر سنة  47الرمسية العدد  اجلريدة   http://www.mdipi.gov.dz وزارة الصناعة واملناجم على املوقع  32   نفس املرجع  31                                                           مت إنشـاءه يف إطـار ، الشـباك العماليـايت الوحيـد مـن خـالل مشاريع خلق املؤسسـات اإلجراءات اإلدارية املتعلقة ببعث استكمالوهذا بتسهيل  33  



، شــهدت الوكالـة املســؤولة عــن االسـتثمار عــدة تغـريات كانــت ترمـو إىل التكيــف مــع 1990اجليــل األول الـيت بــدأت يف اجلزائـر يف  إصـالحات تســــمى بوكالــــة الرتقيــــة ودعــــم و متابعــــة  1993-2001- -ف كانــــت يف البدايــــة مــــن. واالجتماعيــــة للبلــــدالتغــــريات يف احلالــــة االقتصــــادية  ،   واليــة علـى مســتوى الــوطن  48االســتثمار يف شـكل شــباك وحيـد غــري ممركــز غـرب وبعــد ذلـك الوكالــة الوطنيـة لتطــوير  2001-،  االسـتثمار لشـباك املوحـد الالمركـزي هـو فـرع للوكالـة الوطنيـة لتطـوير االسـتثمار ا : الشباك الموحد للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 3-3-3  .يوفر للمستثمرين احملتملني بورصة الشراكة - التطوير بالتعاون مع القطاعات اإلقتصادية املعنية؛ تساهم يف تنفيذ سياسات واسرتاتيجيات - ترقية االستثمارات و تطويرها و متابعتها -            .تسيري صندوق دعم االستثمار  -            .منح املزايا اخلاصة باالستثمار  -            .تسهيل إمتام اإلجراءات التأسيسية للمؤسسات و إجناز املشاريع بواسطة خدمات الشبابيك الوحيدة الالمركزية  -           عالم و مساعدة املستثمرين يف إطار اجناز مشاريعهمإ -  :أوكلت للوكالة جمموعة من املهام ميكن إجيازها فيما يلي: مهام الوكالة 1-3-3  .وميةاملسامهة اجلزئية أو الكلية يف خوصصة بعض املؤسسات العم -  .املسامهة يف رأمسال الشركات -  .تنمية وتوسيع الطاقات االنتاجية -  .إعادة تأهيل املؤسسات -  .إنشاء مؤسسات جديدة -  : تأخذ األسكال التاليةو  .و مرافقة االستثمار اهليئة احلكومية مبهمة تسهيل وترقية كلفت هذه يشمل إضافة على إطارات الوكالة ممثلي اإلدارات اليت تتدخل يف مرحلة من املراحل يف مسار االستثمار خصوصـا حينمـا . املنشأة عرب الوالية    : بــــمر يتعلق األ
 نشاء وترقيم الشركات،ا •
 الرخص سيما رخص البناء، •
مــن مهــام الشــباك املوحــد الالمركــزي، تســهيل وختفيــف و .املوحــد، متابعتهــا حــىت إمتــام معاجلتهــاباخلــدمات اإلداريــة واهلياكــل املمثلــة يف الشــباك وعليـه، يتكفــل الشــباك املوحـد باســتقبال اإلعالنــات، اســتخراج شـهادة اإليــداع وقــرار مـنح املزايــا وكــذا التكفــل بامللفـات الــيت هلــا عالقــة  .املزايا املرتبطة باالستثمارات • تــوفري الوثــائق  اوعليــه، يتكفــل ممثلــو اإلدارات واهليئــات الــيت يتكــون منهــ. اإلجــراءات القانونيــة إلنشــاء املؤسســات وتنفيــذ املشــاريع االســتثمارية كمــا أوكلــت هلــم مهــام التــدخل لــدى اجلهــات املركزيــة واحملليــة أو اهليئــات األصــلية .بإجنــاز االســتثمار املطلوبــة وتقــدمي اخلــدمات اإلداريــة املتعلقــة ــــة لتطــــوير المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة 4-3  .مرينلتذليل الصعوبات اليت ميكن ان تعرتض املستث ــــة الوطني أنشــــأت مبوجــــب املرســــوم التنفيــــذي رقــــم  : ANDPME الوكال مليـار دج واملكلـف بالربنـامج الـوطين  386على الصندوق الوطين املدعم مبيزانيـة تقـدر بــــ  لإلشراف،  03/05/2005املؤرخ يف  05/165 املــايل ، توضــع حتــت هــي مؤسســة عموميــة ذات طــابع إداري تتمتــع بالشخصــية املعنويــة واالســتقالل ،  لتأهيــل املؤسســات الصــغرية واملتوســطة  الدميغرافيـة املتابعـة و للمؤسسـات، واإلستشـارة اخلـربة ترقيـة إىل باإلضـافة ،الالمادي االستثمار وتشجيع ومتابعته واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتطــوير الــوطين لربنــامجا وتنفيــذ ، واملتوســطة الصــغرية املؤسســات وتطــوير تعزيــز يف القطــاع إســرتاتيجية تنفيــذ علــى تعمــل فهــي هلــذا واملتوســطة، الصـغرية املؤسسات لتطوير الوطنية السياسة تنفيذ يف الدولة أداة وهي.االستثماروصاية وزارة الصناعة و املؤسسات الصغرية واملتوسطة و ترقية 



اليت من شأا رفع تنافسية املؤسسـات مثـل دراسـات البحـث و التطـوير، التكـوين و وضـع أنظمـة  :تكاليف االستثمارات غير مادية -  :تكاليف االستثمارات*   .دج 22 000 000أي   ،من القيمة اإلمجالية % 80دج، إعانة الصندوق  2 500 000ص قيمة التشخي: التشخيص -  .دج  400000 أي،  من القيمة اإلمجالية % 80دج ،إعانة الصندوق  500000 قيمة التشخيص: التشخيص القبلي - .برنامج إعادة التأهيل حيز التنفيذ، و الذي قد حيتاج إىل مكاتب دراسات متخصصة وطنية و دولية للقيام ذا العملاملؤسســة كخطــوة أوىل قبــل دخــول  و خمططــات إعــادة التأهيــل الــذي جيــب أن تقــوم بــه:كــاليف التشــخيص اإلســتراتيجي الشــاملت -  : أشكال الدعم الذي تقدمه الوكالة 2 -4-3  .وسطةربط العالقات مع القطاعات املعنية مبختلف الربامج التقوميية على مستوى املؤسسات الصغرية واملت -      .التكنولوجي لإلعالم واالتصالترقية العالقات العامة مع املؤسسات والتنظيمات املعنية واستغالل اإلبداعات التكنولوجية لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة والتطور  -    .سطةمجع واستغالل وتوزيع املعلومات اخلاصة بنشاطات قطاع املؤسسات الصغرية واملتو  -    .حتقيق دراسات منو فروع ونقاط مشرتكة دورية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة -   .تقييم مالءمة ومدى تقدم تنفيذ الربنامج القطاعي وتقدمي اإلصالحات الالزمة يف حالة عدم بلوغ النتائج املرجوة -      .ترقية اخلربات واالستشارات لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة -    .وضع الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة و السهر على ضمان متابعة تنفيذه -    :مهام الوكالة  1-4-3  .34طةواملتوس الصغرية املؤسسات نشاط ميدان يف حمددة معلومات ونشر واستغالل مجعدورية،ال الظرفية املذكرات و االقتصــادية النشــاطات قطاعــات فــروع حــول دراســات وإجنــاز النشــاط، وتغيــري والتوقيــف اإلنشــاء حيــث نمــ واملتوســطة الصــغرية للمؤسســات ات الصـــيانة، جتهيـــزات املخـــابر و أدوات مثـــل جتهيـــزات اإلنتـــاج،جتهيزات التخـــزين، جتهيـــز : تكـــاليف االســـتثمارات الماديـــة المنتجـــة -  ).ة).ختفيض نسبة الفوائد البنكية( باإلضافة إىل خمتلف االمتيازات املقدمة يف حالة اللجوء إىل القروض البنكية  -      مليون دج 500و  100للمؤسسات اليت يرتاوح رقم أعماهلا ما بني  % 50 -      مليون دج 100للمؤسسات ذات رقم أعمال يصل   % b 80 -       :دج كما يلي  3 000 000و يكون دعم الدولة يف حدود  -  –نظام احملاسبة التحليلية و نظام املعلومات  –مراقبة التسيري  أجهــزة التربيــد و التكييــف، يئــة الوحــدات : القيــاس، جتهيــزات االتصــال و اإلعــالم اآليل، جتهيــزات و تركيبــات خاصــة بــاآلالت اإلنتاجيــة مثــل التمويـــل يف هــذه احلالـــة يكـــون مــن طـــرف املؤسســـة ويكــون دعـــم الدولـــة يف حـــدود : تكــاليف االســـتثمارات الماديـــة ذات األولويـــة -  .باإلضافة لالمتيازات البنكية من خالل ختفيض نسبة فوائد القروض -      مليون دج 100إذا كان رقم األعمال يتجاوز  % 10 -      :دج كما يلي 15 000حدود و يكون دعم الدولة يف  -  .اإلنتاجية ، و ما يرافقها من أعمال اهلندسة العمومية و األشغال العمومية                                                                  :كما يلي   دج 15 000 000      و يكـون دعــم الدولــة يف حــدود :تكـاليف االســتثمارات فــي مجــال التكنولوجيــا و أنظمــة المعلومــات -  .  %2,5دج،إىل جانب القروض البنكية حيث يتم تدعيمها لتصل حدود  30 000 000



،أي  % 80دج ، ويكحــون دعــم الدولــة بنســبة  1 000 000االســتثمار يف هــذا اجلانــب   حجــم: مجــال المتابعــة الخاصــةفــي  -  دج  400000 ،أي حـدود% 80دج و يكون دعم الدولة بنسـبة  500000 حجم االستثمار يف هذا اجلانب: في مجال التكوين -  :تكاليف اإلستثمارات في التكوين و المتابعة الخاصة*   %)4(دج تتكفل به املؤسسة ذاا أو عن طريق قرض بنكي مدعم بنسبة فوائد  9 000 000الباقي ،أي  -      .دج 6 000 000من القيمة اإلمجالية تتكفل به الدولة ،أي حوايل  40% -     ، أي  %20ســـــبة دج ، و يكـــــون دعـــــم الدولـــــة بن 5 000 000االســـــتثمار يف هـــــذا اجلانـــــب   حجـــــم: فـــــي مجـــــال الشـــــهادات -  .دج ، و الباقي ميول من طرف املؤسسة ذاا أو عن طريق قرض بنكي 800000 حدود   :لملف الموجه للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطةا 3-4-3  .دج و الباقي ميول من طرف املؤسسة ذاا أو عن طريق قرض بنكي 1 000 000
o طلب الدخول يف الربنامج الوطين لتأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة و االستفادة من الدعم.  
o  العامني املاضينينسخة مليزانية (TCR ,PASSIF,ACTIF)  
o ملء وثيقة املعلومات اليت ختص املؤسسة املستخرجة من الوكالة.  
o نسخة من السجل التجاري ساري املفعول.  
o نسخة من شهادة التعريف الضرييب(CNAS,CASNOS,CACOBATPH. 3-5 الصــندوق الــوطني للتــأمين علــى البطالــة ACCN  :كفـل الصـندوق الـوطين للتـأمني ، م 1994مـاي   11يف املـؤرخ 94 1/ رقـم التشـريعي للمرسـوم تطبيقـا ،م 1994جويلية 6 يف املؤرخ188 94- رقــم التنفيــذي باملرســوم البطالــة عــن للتــأمني الــوطين الصــندوق أســس سـنة، والـذين فقـدوا  50- 30جبهاز الدعم إلنشاء وتوسيع النشاطات املخصصة للشباب العاطل عن العمـل و البـالغ مـن العمـر  عن البطالة  .عدة خالل مجيع مراحل املشروع وتطوير دعم خطة العملساامل -  .ملرافقة أثناء مجيع مراحل املشروع و وضع خمطط األعمال -  ا:  يقدم اجلهاز ألصحاب املشاريع مايلي.مليون دينار 10واحلد األقصى للمشروع ال يتجاوز  .وظائفهم ألسباب اقتصادية لشهر واحد

 : المساعدات المالية   .أن ال تستفيد مسبقا من إجراءات املساعدة يف اطار خلق النشاط -  .القدرة على جتنيد القدرات املالية الكافية للمسامهة يف متويل املشروع -  .التمتع بتأهيل مهين أو امتالك معرفة له عالقة بالنشاط املراد مزاولته -  .أن تكون مسجال يف الفروع التابعة للوكالة الوطنية للشغل بصفة طالب للشغل -  .CNAC االستفادة من تدابريال تشغل منصب عمل أو متارس نشاط حلسابك اخلاص خالل مرحلة إيداعك لطلب  أن -  .تكون حامل للجنسية اجلزائرية أن -  .سنة 50و 30أن يرتاوح عمرك بني  - :  وهناك جمموعة من الشروط اليت جيب أن تتوفر يف الشخص حىت يستفيدة من تدابري الصندوق الوطين للتأمني على البطالة، وهي �
  . للمشروع اإلمجايلباملئة من التكلفة 29-28ميثل القرض على شكل هبة من  •
مــن جلنــة اإلنتقــاء , مــن خــالل إجــراء مبســط ) ٪ مــن التكلفــة اإلمجاليــة للمشــروع70(املســاعدة علــى احلصــول علــى التمويــل البنكــي  .التخفيض يف الفوائد البنكية • قـروض إلســتثمارات الشـباب العاطــل عــن /مــن خـالل صــندوق الضـمان املشــرتك أخطــار,والتصـديق ومتويــل املشـاريع والضــمان علـى القــروض   . سنة 50-30العمل والبالغ من 



اليت تربط صاحب املشروع والبنك و الصندوق ,على صيغة التمويل الثالثي ,ستند االستثمارات املراد إجنازها يف هذا اإلطار حصريا وت  : من خالل الرتكيبة التالية,
 ٪ من التكلفة اإلمجالية للمشروع2-1:  املسامهة الشخصية  •
 ).لى شكل هبةع(٪ من التكلفة اإلمجالية للمشروع 29-28:  متويل الصندوق  •
وهو يهدف إىل تقييم و حتسني اخلربة املهنية ألصحاب املشاريع يف ,وضع هذا اإلجراء بشراكة مع وزا رة التكوين و التعليم املهنيني  -  . التصديق على املكاسب املهنية  -  . أثناء تركيب املشروع و بعد إنشاء املؤسسة,املؤسسات  التدريب و التكوين يف جمال تسيري -  . أثناء مرحة االستغالل واإلعفـاء الضـرييب اء ـــــــاإلنش           د ـــة قيـــــات اجلمركيـــــوالتخفـيض يف التعريف اإلعفـاء مـن ضـريبة القيمـة املضـافة(املزايا الضريبية  - بفوائد خمفضة(٪ 70:  متويل البنك  •            . يتكفل ماديا ذه العملية  -  ).دبلوم أو شهادة عمل شهادة التأهيل ،( الذين ال ميلكون إتباث الكفاءة,املستقبل 



                                                                       


