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  المقـاوالتية

  

  :مقدمة

أصبح موضوع المقاوالتیة وإنشاء المؤسسات یحتل حیزا كبیرا من إھتمام الحكومات والعدید     
من الدول، خاصة مع تزاید المكانة التي تحتلھا المقاوالت في اقتصادیات مختلف ھذه الدول مھما 

  .تجیةكان مستوى تطورھا، والدور الذي باتت تلعبھ في مختلف برامج التنمیة المستقبلیة اإلسترا

الدخول إلى عالم األعمال یعد خطوة مھمة جدا في حیاة الفرد خاصة إذا تعلق األمر بطرح     
منتوج جدید مبتكر، فحتى لو كانت الفكرة جیدة وكان الفرد یمتلك مھارات وقدرات مقاوالتیة إال 

ن العدید والتیة، ویكفي أاأن ھناك بعض العراقیل التي یمكن أن توقف أو تأجل مساره نحو المق
من اإلحصائیات تشیر إلى أن نسبة كبیرة جدا من المقاوالت تزول أو تخرج من السوق خالل 
السنوات األولى من بدایة نشاطھا وتسجل المقاوالت غیر المستفیدة من الدعم والمرافقة النسبة 

دایة نموھا األكبر، وبالتالي فإن عملیة مرافقتھا ودعمھا خاصة في السنوات األولى من إنشائھا وب
  .یعد أمرا ضروریا

تشكل المقاوالت عنصرا أساسیا في النسیج اإلقتصادي للدول، إذ تعتبر في كثیر من الدول     
المكان المفضل للتشغیل على صعید اإلقتصاد ككل، كما تنتج في دول أخرى الحصة الكبرى من 

ونظرا لھذه األھمیة، ما . القیمة المضافة، التي تحدد في نھایة المطاف معدل النمو اإلقتصادي
ئت مختلف الدول تبذل جھودا كبیرة لتشجیع إنشاء ھذه المقاوالت وجعلھا رافدا لتنویع اإلقتصاد فت

من جھة وتعزیز النمو اإلقتصادي والتشغیل من جھة ثانیة، فھناك من الدول من نجحت في ذلك 
ألنھا فھمت العوامل الحقیقیة المساعدة على إنشاء ھذه المقاوالت ونجاح إستمرارھا وتطورھا 
وھناك دول أخرى كانت أقل نجاحا أو فشلت تماما بسبب إھمالھا لھذه العوامل أو قصرت في 

 .اإلعتناء بھا
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I- ةالتبمدخل إلى المقاو  

قتصاد! إوما أفرزته العولمة من مظاهر مختلفة إلى خل� مناخ  أد التقدم التكنولوجي

تخاذه إال إقرار استراتیجي صعب للغا+ة، ال +م*ن  مقاولةتنافسي أص)ح من خالله قرار إنشاء 

 قاوالت، وذلك )سبب تعقد  مسیرة إنشاء وتنم+ة المقاولة الجدیدةبتوفر ضمانات *اف+ة لنجاح الم

والعدید من الدراسات بینت إعتماد نتیجة المشاكل الفن+ة واإلدار>ة ومشاكل المح+9 الخارجي، 

تصاد م*ون من مؤسسات )أش*ال مختلفة، فالح+اة تحقی� معدالت النمو اإلقتصاد! على إق

اإلقتصاد+ة ع)ارة عن سلسة متتا)عة من األنشطة +*مل )عضها )عضا، ومن ثم فالمؤسسات 

الكبیرة في حاجة لمؤسسات صغیرة ومتوسطة الحجم بإعت)ار هذه األخیرة مدخال تكمیل+ا لعدد 

  .*بیر من المؤسسات الكبیرة
  

 ماھیة المقاوالتیة - 1

  مفھوم المقاوالتیة - 1-1

قبل التطرق إلى التعریف بالمقاوالتیة البد من توضیح مفھوم المقاول، إذ تطور ھذا المفھوم     
مع مرور الزمن، ففي فرنسا وخالل العصور الوسطى كانت كلمة المقاول تعني الشخص الذي 

الجريء الذي یشرف على مسؤولیة ویتحمل أعباء مجموعة من األفراد، ثم أصبح یعني الفرد 
یسعى من أجل تحمل مخاطر اقتصادیة، أما خالل القرنین السادس عشر والسابع عشر فقد كان 

من أوائل المنظرین لھذا  )SayJ.B )1803ویعتبر . یعد الفرد الذي یتجھ إلى أنشطة المضاربة
.یدةالمفھوم إذ اعتبره المبدع الذي یقوم بجمع وتنظیم وسائل اإلنتاج، بھدف خلق منفعة جد

 
 

بأنھ ذلك الشخص الذي لدیھ اإلرادة والقدرة لتحویل فكرة ) 1950(كما عرف شومبتر المقاول 
في األسواق " التدمیر الخالق" "جدیدة أو اختراع جدید إلى ابتكار وبالتالي فوجود قوى الریادة

 والصناعات المختلفة تنشأ منتجات ونماذج عمل جدیدة، وبالتالي فإن الریادیین یساعدون

وحسب  كل من  ویقودون التطور الصناعي والنمو االقتصادي على المدى الطویل
Julien""Marchesney"  ،یتخیل : فھو الذي یتكفل بحمل مجموعة من الخصائص األساسیة

الذي  لذي یحب حل المشاكل ویحب التسییرالجدید ولدیھ ثقة كبیرة في نفسھ، المتحمس والصلب ا
 .عب والعقبات وھو الذي یخلق معلومة ھامةیصارع الروتین ویرفض المصا

غیر أن المقاول لیس بالشخص الخیالي، وإنما ھو عبارة عن شخصیة تتصرف بمفردھا     
 " مقاوم، متمرد ومبدع"وبشكل مستقل 

إذا كان لدیھ الموارد  -وعلیھ فالمقاول ھو الشخص الذي لدیھ اإلرادة والقدرة ،وبشكل مستقل
كرة جدیدة أو اختراع إلى ابتكار یجسد على ارض الواقع ،باالعتماد على على تحویل ف –الكافیة 

معلومة ھامة ،من اجل تحقیق عوائد مالیة، عن طریق المخاطرة، ویتصف باإلضافة إلى ما سبق 
وبھذا یقود التطور اإلقتصادي . بالجرأة، الثقة بالنفس، المعارف التسییریة والقدرة على اإلبداع

  .للبلد

  :عددت المقاربات التي تناولت المقاول من عدة جوانب، وھيلقد ت    
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وھو األب الحقیقي للحقل  "Shumpeterھذه  المقاربة التي یمثلھا  :المقاربة الوظیفیة*
، ھذا األخیر اعتبر  المقاول شخصیة محوریة "التطور االقتصادي" المقاوالتي من خالل نظریتھ

 .من أجل اإلبداع، وخاصة خلق طرق إنتاج جدیدةفي التنمیة االقتصادیة، یتحمل مخاطر 

والتي ترتكز على الخصائص  :المقاربة التي ترتكز على الفرد الھادف إلى إنتاج المعرفة*
البسیكولوجیة للمقاول مثل الصفات الشخصیة والدوافع والسلوك باإلضافة إلى أصولھم 

القیم ودورھا في إضفاء  الضوء على أھمیة نظام  weberومساراتھم اإلجتماعیة وقد سلط
 . الشرعیة وتشجیع أنشطة المقاوالتیة كشرط ال غنى عنھ للتطور الرأسمالي

والتي أظھرت القیود المفروضة على المقاربة السابقة، : المقاربة العملیاتیة أو التشغیلیة *
 . واقترحت على الباحثین اإلھتمام بماذا یفعل المقاول، ولیس شخصھ

اریف المقاول تعددت أیضا التعاریف التي تناولت المقاوالتیة ،إذ تعرف على وكما تعددت تع    
الفعل الذي یقوم بھ المقاول والذي ینفذ في سیاقات مختلفة وبأشكال متنوعة، فیمكن أن یكون " أنھا

عبارة عن إنشاء مؤسسة جدیدة بشكل قانوني، كما یمكن أن یكون عبارة عن تطویر مؤسسة 
) Marcel Mauss" )1923-1924أنھ عمل اجتماعي بحت على حد قول إذ . قائمة بذاتھا

 : المقاوالتیة یمكن أن تعرف بطرقتین "Beranger"ویعرف 

أو مجموعة من األنشطة والسیرورات تدمج إنشاء وتنمیة مؤسسة أو  :على أساس أنھا نشاط-
  .بشكل أشمل إنشاء نشاط

وسیرورة خلق ثروة وتكوین  أي علم یوضح المحیط :على أساس أنھا تخصص جامعي-
   .اجتماعي من خالل مجابھة خطر بشكل فردي

التي یقوم بھا المقاول، إلنشاء مؤسسة جدیدة،  االجتماعیةإذن فالمقاوالتیة ھي األفعال والعملیات 
أو تطویر مؤسسة قائمة في إطار القانون السائد، من اجل إنشاء ثروة ،من خالل األخذ بالمبادرة، 

  .طر، والتعرف على فرص األعمال، ومتابعتھا وتجسیدھا على أرض الواقعوتحمل المخا

 مقّومات الفكر المقاوالتي - 1-2

یحتاج المقاول إلى مجموعة مواصفات تجعل منھ المقاول الناجح والمسیر الجید، وھذا عن طریق 
المقومات إلى الدمج بین مجموعة من الصفات الشخصیة والعوامل البیئیة، ویمكن تقسیم ھذه 

  :قسمین

 : مقومات شخصیة -أ

أي تقدیم أفضل أداء والسعي إلى إنجاز األھداف وتحمل المسؤولیة والعمل  :الحاجة إلى اإلنجاز*
على االبتكار والتطویر المستمر والتمییز، ولذلك فالمقاول دائما یقیم أداءه وإنجازه في ضوء 

  .معاییر قیاسیة وغیر اعتیادیة

حیث یمتلك المقومات الذاتیة والقدرات الفكریة على إنشاء مشروعات األعمال    :بالنفسالثقة * 
وذلك من خالل االعتماد على الذات واإلمكانیات الفردیة وقدرتھ على التفكیر واإلدارة واتخاذ 

الثقة بالنفس القرارات لحل المشكالت ومواجھة التحدیات المستقبلیة، وذلك بسبب وجود حالة من 
.بھا الطمئنان لقدراتھ وثقتھوا

 
  

أي التطلع إلى المستقبل بنظرة تفاؤلیة وإمكانیة تحقیق مركز متمیز :الرؤیا المستقبلیة*
  .ومستویات ربحیة متزایدة
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یعتقد المقاولون بأن تحقیق النجاحات وضمان استمراریتھا، إنما یتحقق من : التضحیة والمثابرة*
بات آنیة من أجل تحقیق آمال وغایات مستقبلیة، ولذلك خالل المثابرة والصبر والتضحیة برغ

  .فالضمانة األكیدة لھذه المشروعات إنما تنبع من خالل الجد واالجتھاد والعطاء

ویقصد بھا االعتماد على الذات في تحقیق الغایات واألھداف، والسعي  :الرغبة في االستقاللیة*
كة خاصة عندما تتوافر لدیھم الموارد باستمرار إلنشاء مشروعات مستقلة ال تتصف بالشرا

المالیة الكافیة، كما یستبعد المقاولون العمل لدى اآلخرین تجنبا لحاالت التحجیم بحیث یتمكنون 
یوفر لھم إنشاء المؤسسات " كما .من التعبیر والتجسید الحقیقي ألفكارھم وآرائھم وطموحاتھم

جانب التحكم في شؤون العاملین لدیھم مما  الخاصة الدخل الكافي للمعیشة وتحقیق الثراء ،إلى
  ."بالمملكة الصغیرة "  "humpeterیعطیھم استقاللیة في العمل ،وھذا ما سماه 

  :باإلضافة  إلى العدید من المھارات الواجب توفرھا في المقاول الناجح منھا

المتعلقة باألنشطة  وھي تتمثل في الخبرة، المعرفة، والقدرة التقنیة العالیة: المھارات التقنیة*
الفنیة للمشروع في مختلف المجاالت من إنتاج، بیع، تخزین وتمویل وھذه المھارات تساعد في 

  .إدارة أعمال المشروع بجدارة

وھي قدرات االتصال، نقل المعلومات استالم، ردود فعل، مناقشة : المھارات التفاعلیة*
جھا المقاول في حالة تحویل الصالحیات الالزمة إلخ التي یحتا...القرارات قبل إصدارھا، اإلقناع 

  .إلدارة النشاط لآلخرین

وتتمثل في القدرات التي تمكن المقاول من تطویر عالقاتھ مع مرؤوسیھ : اإلنسانیة المھارات*
وزمالئھ لخدمة المشروع والمؤسسة بشكل عام، حیث أن ھذه العالقات تبني على االحترام  

لعنصر البشري داخل المؤسسة واالھتمام بمشكالتھ خارج المؤسسة، والثقة والدعم المستمر ل
وھي قدرات تتعلق باالستجالب والتحفیز واالستمالة لآلخرین والمعاملة الحسنة والتصرف اللبق 

  .مع أعضاء المؤسسة

  :المقومات البیئیة -ب

إنشاء المؤسسة نظرا یعتبر المحیط االجتماعي عنصرا مھما في الدفع نحو   :المحیط االجتماعي*
 .لتركیبتھ المعقدة

األسرة على تنمیة القدرات المقاوالتیة ألبنائھا ودفعھم لتبني إنشاء المؤسسات  تعمل: األسرة -  
كمستقبل مھني خاصة إذا كان ھؤالء اآلباء یمتلكون مشاریع خاصة عن طریق تشجیع األطفال 

 .البسیطة منذ الصغر على بعض النشاطات وتحمل بعض المسؤولیات

یدعو الدین اإلسالمي الحنیف إلى العمل وإتقانھ وكذا االعتماد على النفس في  : الدین -  
 الحصول على القوت  

تعتبر العادات والتقالید من العوامل المؤثرة على التوجھ إنشاء المؤسسات،  :العادات والتقالید -  
أما الصناعات التقلیدیة واألنشطة  فالمجتمعات البدویة تمارس الزراعة والرعي مع أبنائھا

  .التجاریة فتتوارثھا األجیال

نظرا ألن ثقافة المقاوالتیة تنشأ من المجتمع الذي تنشأ فیھ ممثال في  :الجھات الداعمة -
المؤسسات العامة والخاصة، وھیئات الدعم المرافقة التي تلعب دورا أساسي في دفع من كثافة 

 .المقاولیة
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یعتبر التعلیم بصفة عامة والجامعي بصفة خاصة محورا أساسیا لتطویر  :والتعلیمالجامعة  -
مھارات المقاوالتیة، إذ یجب أن تركز المناھج الدراسیة على تشجیع االستقاللیة والمثابرة ، الثقة 
بالنفس وغیرھا من المھارات المقاولیة األخرى ، كما أن للجامعة دور ھام في بناء المعرفة 

  .بالمقاوالتیة وتدریس المفاھیم العلمیة التي تبنى علیھاالخاصة 

    إیجابیات إال أن ھناك العدید من السلبیات  لمقاوالتیةل من أن بالرغم: معوقات المقاوالتیة- 1-3

  :و المخاطر التي تواجھ أعمال المقاوالتیة أھما

فنجد أن نسب الفشل في المشروعات المقاوالتیة ترتفع خاصة في السنوات  :المخاطرة �
 ملاألولى لكن في المقابل یجب على المقاول إدارة ھذا الفشل و التعا

فنجاح أي مشروع یتطلب في البدایة ساعات عمل طویلة لتحقیق  :ساعات العمل الطویلة �
 .دخل مناسب

ي البدایة توفیر النفقات و استثمار من یتطلب فیحتاج أي مشروع  :مستوى معیشة اقل �
 .أجل التنمیة المقاوالتي و ھذا یعني مستوى معیشي منخفض للمقاول

حیث یواجھ المالكین للمشروع المقاوالتي صعوبة في البحث عن : المسؤولیة الكاملة �
 .مرشدین مما یعرضھم لشعور كبیر للمسؤولیة

فإنشاء مشروع مقاوالتي یتطلب تضحیات كبیرة ، فربما المشكالت التي تواجھ :اإلحباط �
 . المشروع قد تؤدي إلى الشعور بالقلق و اإلحباط
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II - ماھیة المقاولة    

ومتداول بشكل واسع خاصة مع انتشار مسألة المبادرة  االستعمالأصبح مفھوم المقاولة شائع      
 1985من األوائل الذین أشاروا إلى ذلك في سنة  "بیتر دراكر"الفردیة واإلبداع الفكري، ویعد 

 اقتصادیاتالتسییر إلى  اقتصادیاتالحدیثة من  االقتصادیاتمن خالل إشارتھ إلى تحول 

  .مقاوالتیة

  التعریف بالمقاولة -1

للبحث،  حالیا كمجال تعرف باتت حیث من المصطلحات الكثیرة التداول، المقاولة حتأصب     
بتطویر مھتمین  االقتصادیینونظرا ألھمیتھا المتزایدة أصبحت كل من الحكومات والباحثین 

   .في السوق ونموھم االستمراراإلبداع الفكري وتشجیع المقاولین وقدرتھم على 

استخدم مفھوم المقاولة على نطاق واسع في عالم األعمال الیابانیة أین : فھوم المقاولةم - 1-1
تنتشر مؤسسات األعمال المقاوالتیة نتیجة التقدم التكنولوجي والسلعي والخدمي إذ كانت المقاولة 

، أما في حقل إدارة األعمال فیقصد بھا إنشاء مشروع جدید أو تقدیم فعالیة االستحداثتعني دائما 
  .االقتصادمضافة إلى 

ویمكن تعریف المقاولة بأنھا حركیة إنشاء واستغالل فرص األعمال من طرف فرد أو عدة 
   .جدیدة من أجل خلق القیمة مؤسساتأفراد وذلك عن طریق إنشاء 

ومن جھة أخرى أصبح موضوع الروح المقاوالتیة یشكل حیز اھتمام كبیر من قبل الشباب ألنھ 
فاألفراد الذین یملكون روح ، ھوم یرتبط أكثر بالمبادرة والنشاط یمس مشكلة البطالة، فھذا المف

المقاولة لھم إرادة تجریب أشیاء جدیدة، أو القیام باألشیاء بشكل مختلف لیتماشى ذلك مع قدرتھم 
 االنفتاحعلى التكیف مع التغییر، وھذا عن طریق عرض أفكارھم والتصرف بكثیر من 

   .والمرونة

  خصائص المقاولة - 1-2

 من كل ألن بینھما، الفارقة العالقة المفید تحدید ومن االقتصادي في األداء أھمیة تملك المقاوالتیة

 مختلفة، وعموما فرصا وتؤمن االقتصادیة الوظائف مختلف تخدم والمقاوالتیة الصغیرة األعمال

 جھة من الصغیرة واألعمال جھة من المقاولة بین فارقة عالمة تشكل خصائص ثالث ھناك فإن

 :اآلتي في تتمثل أخرى،

 تقدیم في جدیدة طریقة جدید، منتج مثل اإلبداع على المقاوالت نجاح یرتكز: اإلبداع •

 المنتج وتقدم فتؤسس الصغیرة ؤسساتالم أما .التوزیع أو التسویق أو الخدمة، أو المنتج

 شیئا تعمل ال أنھا یعني ال وھذا تؤسسھا، التي بالطریقة اإلنتاج إلى وتمیل الخدمة أو

 .العالمیة نحو التوجھ إلى تعمل وال المحلیة، إلى تمیل ولكنھا جدیدا

 الصغیرة األعمال من أكثر النمو، وإمكانیة قدرة قویة تملك المقاوالت: النمو إمكانیة •

 فقط فریدة تكون قد والمتوسطة الصغیرة المشروعات بینما اإلبداع، على ترتكز وكذلك

 .النمو إمكانیة في محدودة الغالب في فھي المحلیة الناحیة من

 الصغیرة األعمال من أبعد إلى یذھب عادة المقاولي المشروع إن :اإلستراتیجیة األھداف •

 الحصة السوق، تطویر بالنمو، ترتبط إستراتیجیة یملك أھداف نراه حیث األھداف، في

 بعض تملك والمتوسطة الصغیرة المشروعات أن رغم السوقي، المركز السوقیة،

 .المالیة األھداف وبعض بالمبیعات مرتبطة عادة تكون األھداف
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     دور المقاوالتیة - 1-3

              الكلي االقتصاد میكانیزمات على التأثیر إلى شخصھ یتعدى دور تیةللمقاوال أن الشك     

، ومن االقتصادیة بالحالة قویة عالقة لھا التي االجتماعیة بالبیئة مرورا بھ، المرتبطة التوازنات و
  :للمقاولةو االجتماعیة  االقتصادیةبعض آثار 

  دور االقتصادي للمقاوالتیة - 3-1

 على المقاولة تعمل :المجتمع و األعمال ھیاكل في والتغییر الفرد دخل متوسط زیادة •

 عدد زیادة طریق عن لألفراد الثروة بتشكل وتسمح الفردي، الدخل متوسط زیادة

  .التنمیة مكاسب توزیع في العدالة یحقق مما التنمیة، مكاسب في المشاركین

 اإلتجاه تشجع أن الدولة تستطیع :المستھدفة التنمویة للمناطق األنشطة توجیھ •

 مناطق نحو التوجھ تشجیع أو التكنولوجیة، األعمال :مثل معینة أعمال في المقاوالتي

 تلك في مشاریعھم إلقامة للریادیین التشجیعیة الحوافز بعض طریق عن وذلك معینة

 .المناطق تلك أو التخصصات

 ؤسساتللم تغذیتھا خالل من :المنافسة استمراریة على والمحافظة الصادرات تنمیة •

 ؤسساتالم علیھا تعتمد أن یمكن حیث إلیھا، تحتاج التي الوسیطة بالمواد المختلفة الكبیرة

 التكالیف خفض إلى یؤدي مما استیرادھا، بعض المواد الوسیطیة بدل إنتاج في الكبیرة

 األسواق في المنافسة استمراریة على القدرة وإعطائھا الكبیرة تؤسساالم في اإلنتاج

.العالمي
 

 

 مھما مصدر فھي سلیم بشكل لنموه ھي ضروریة: لالقتصاد السلیم النمو في المساھمة •

 تستدعي التي النشاطات على التركیز من الكبیرة الشركات وتمكین المنافسة الستمرار

 في للسكان األساسیة الخدمات إیصال أیضا المقاوالت تساعد على رأسمال كبیر،

 لدورھا الكبیر باإلضافة خدمات، أو سلع ولتطویر لإلبداع أنھا مھمة كما النائیة، المناطق

 بنزعة یتمتعون الذین لألفراد الفرص ولتوفیر الفردیة اإلداریة القدرات تطویرفي 

 .ھذه حاجاتھم لتلبیة الحر الخاص والعمل لالستقاللیة

  الدور االجتماعي للمقاوالتیة - 3-2

 اإلقلیمي التوازن تحقیق على المقاولة تعمل :الثروة وتوزیع االجتماعیة التنمیة عدالة •

 وفي خدمات،مقاوالت تجارة، صناعة، االقتصادیةالتنمیة  لعملیة المجتمع ربوع في

 تركیز عن الناتجة اإلقلیمیة الفوارق وإزالة العمل وزیادة فرص الجغرافي، االنتشار

 .معین إقلیم في االقتصادیة األنشطة

 االھتمام في كبیرا دورا الصغیرة واألعمال المقاولة تلعب :المرأة تشغیل في المساھمة •

 مع تتناسب التي األشغال من العدید إدخال في الفاعل دورھا خالل من العاملة بالمرأة

 على المرأة تشجیع على تساعد كما الخ....الخیاطة الحاسب، على كالعمل المرأة عمل

 الوطني االقتصاد بناء في فاعلة مساھمة بذلك لتسھم بنفسھا تقودھا ریادیة بأعمال البدء

 الصغیرة تؤسساوالم المقاولین وجود یعد :المدن إلى الریف من السكان ھجرة من الحد •

 من الھجرة وعدم السكان، تثبیت في األساسیة الدعائم إحدى الوطني االقتصاد في

 برامج وجود من البد لذا الكبیرة، اتؤسسالم عادة فیھا تتركز والتي المدن إلى األریاف

 األریاف في متوسطة طبقة بناء على وتعمل والبطالة، الفقر من التخفیف تساعد تنمویة

 .التحتیة البنیة خدمات على والضغط التلوث حیث المدن إلى الھجرة من بدال
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III - صفات و مھارات المقاول  

  تعریف المقاول - 4-1

، و تعني )Entrepreneur(مرة في القرن السادس عشر بفرنسا  أولاستعملت كلمة المقاول 
و نفس المصطلح استعمل في اللغة االنجلیزیة توحیدا . الشخص الذي التزم أو باشر أو تعھد

مصطلح المقاول وفق  1723العام للتجارة الذي نشر في فرنسا سنة  القاموسللمعنى ، و قد تناول 
  :و عرفھ على النحو التالي)entreprendre et entrepreneur(كلمتین

*Entreprendre :الخ....تعني تحمل مسؤولیة عمل ما ، أو مشروع أو صناعة  

 *Entrepreneur:تعني الشخص الذي یباشر عمال أو مشروعا ما.  

      المقاول على أنھ الشخص الذي یتحمل المخاطر  كونتیلیونو في القرن الثامن عشر عرف  -

  .رأس المال نمیةو یتولى ت

المنظرین لھذا المفھوم ، فقد میز المقاول على أنھ الشخص المبدع الذي لھ  أوائلمن  سايأما  -
، و قدرتھ على إدارة  اإلنتاجو ینظم عناصر  اإلنتاجیةقدرة فائقة على اإلدارة ، و یدیر العملیة 

  .المشروع و اتخاذ القرار بشكل سلیم

عرف المقاول على أنھ الشخص المبتكر الذي یأتي بشئ جدید خاصة  1950سنة  شومبتیرأما  -
في المجال التكنولوجي، فھو اعتبر المقاولین یقودون التطور الصناعي و النمو االقتصادي على 

الخالق في ظل النظام الرأسمالي، و اعتبر  أوتدمیر ، و استعمل مصطلح التفكیكالمدى الطویل 
  .أن المقاول المبدع ھو الذي أدى إلى انتقال االقتصاد الرأسمالي من حالة ثبات إلى حالة دینامیكیة

أعطى تعریفا موسعا ، و عرف المقاول على أنھ الشخص الذي یعظم  1964سنة  دوكر أما -
  .ھاالفرص و یستغل

  خصائص المقاول -2

ع كبیر في الجوانب توفرھا لدى المقاول الناجح، فلیس وتن وھناك تعدد " R.papin"حسب 
أم ال، و لكن ھناك  الناجحاقتراح صفة تسمح بالقول أنھ لدى شخص ما مزایا المقاول  باإلمكان

حد أدني من الصفات التي ینبغي توفرھا لدى الشخص صاحب الفكرة و التي یمكن حصرھا فیما 
  :یلي

  الخصائص الشخصیة: أوال

سلوك ضروري ال یمكن االستغناء عنھ ألن عملیة إنشاء مؤسسة تتطلب :الطاقة و الحركیة -1
  .و تھیئة الوقت الكافي و الطاقة الالزمة إلنجاز األعمال معتبربذل جھد 

ینبغي على صاحب الفكرة القیام بتطویر مجموعة من األنشطة في :القدرة على احتواء الوقت -2
الحاضر، التي سوف لن یكون لھا أي اثر إال الحقا ، فال یمكن تصور نجاح مؤسسة دون التفكیر 

  .دى المتوسط و الطویلفي المستقبل و تحدید رؤیة على الم

علیھ فقد تواجھ المقاول عدة عقبات و ھذا ما یفترض :القدرة على حل مختلف المشاكل -3
محاولة حلھا و اللجوء في بعض األحیان إلى أطراف أخرى ، و مع ذلك ال یجب نقل كل المشاكل  

  .اري أو مساعدإلى استشاري ما ، ألنھ ما قد یشكل لھ مشكلة ال یكون كذلك بالنسبة إلى استش
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و الحلم ھي  الخطأیشكل الفشل جزءا من النجاح و بالنسبة للمقاول الفشل ، :تقبل الفشل -4
  .تحقیق نجاحات مستقبلیة بالتاليمصادر الستغالل فرص جدیدة ، و 

ینبغي أن یواجھ المخاطر التي تواجھھ في المستقبل و ان ال یعتمد على الحظ : قیاس المخاطر -5
  .ما یتكرر ، فالنجاح یأتي نتیجة طویلة و عمل دائم و تقییم مستمر للنشاطالذي نادرا 

أو  اأو ھیاكلھ افالستمرار المؤسسة یجب أن تتطور من ناحیة منتجاتھ:التجدید و اإلبداع -6
مخططھا االجتماعي، لھذا ضرورة االنفتاح على التجدید و التطویر ، و ھذا ما یتطلب قدرة على 

لإلستماع و توفیر الطاقة الالزمة لإلستجابة للتوجھات الجدیدة التي ستكون  التحلیل و استعداد
  .مفاتیح تطویر المؤسسة

و حساسا بأنواع فوقا ھا یجعل المقاول أعمالھ ناجحة ، حیث یملك شعورا متب:الثقة بالنفس -7
س و قدرة إذ أظھرت الدراسات أن المقاولین یملكون الثقة بالنفالمشاكل المختلفة بدرجات أعلى 

  .على ترتیب المشاكل المختلفة و تصنیفھا و التعامل معھا بطریقة أفضل من اآلخرین

االندفاع للعمل،االلتزام ، التفاؤل، الرغبة في : باالضافة إلى خصائص أخرى مثل
  .الخ.....االستقاللیة

  الخصائص السلوكیة: ثانیا 

  :یمتلك المقاول نوعین من المھارات و ھي

       و تمثل مجموعة المھارات من حیث بناء :)Interaction Skills( التفاعلیةالمھارات  -1

 اإلنتاجیة    و المشرفین على األنشطة و العملیة  اإلدارةو تكوین عالقات إنسانیة بین العاملین و 

     و السعي لخلق بیئة عمل تفاعلیة تستند إلى التقدیر و االحترام و المشاركة في حل المشكالت 

      عن تحقیق العدالة في توزیع األعمال و تقسیم األنشطة و رعایة و تنمیة االبتكارات، فضال 

و إقامة قنوات اتصال متفاعلة تضمن سیر العمل بروح فریق واحد ، و ھذه المھارات توفر 
  .و تطویر العمل اإلنتاجیةاألجواء لتحسین 

لون یسعون باستمرار إلى تنمیة مھاراتھم المقو):Integration Skills(المھارات التكاملیة -2
خلیة عمل متكاملة و تضمن  كأنھبین العاملین ، حیث تصبح المؤسسة أو المشروع و  التكاملیة

  .إنسانیة األعمال و الفعالیات بین الوحدات و األقسام

  اإلداریةالخصائص :ثالثا

  :یلي تمل على تشكیلة أو تولیفة متنوعة من المھارات نذكر منھا ماتش

تمثل المھارات الخاصة بالتعامل اإلنساني و التركیز على إنسانیة :المھارات اإلنسانیة -1
و االجتماعیة و تھیئة األجواء الخاصة بتقدیر و احترام الذات فضال عن العاملین، ظروفھم 

جانب احترام المشاعر و الكیفیة التي یتم فیھا استثمار الطاقات خالل بناء بیئة عمل تركز على ال
  .السلوكي و اإلنساني

المشروعات مجموعة من المھارات الفكریة و امتالك  إدارةتتطلب : المھارات الفكریة -2
دارة مشروعھ و القدرة على تحدید السیاقات إالمعارف و الجوانب العلمیة و التخطیطیة و الرؤیا ف

  .و النظم و صیاغة األھداف على أساس الرشد و العقالنیة

ستقبلیا مو تھتم بتفسیر العالقات بین العوامل و المتغیرات المؤثرة حالیا و :التحلیلیة المھارات -3
على اداء المشروع و تحلیل االسباب و تحدید عناصر القوة و الضعف الخاصة بالبیئة الداخلیة 
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للمشروع ، عناصر الفرص و التھدیدات المحیطة بالمشروع في بیئتھ الخارجیة ، تحدید أثر ذلك 
للمؤسسة، سلوكیات المنافسین و تصوراتھم المستقبلیة و كذا سلوكیات المركز التنافسي  على

           المستھلكین ، و أثر ذلك على الحصة السوقیة للمشروع ، و الجوانب المالیة و المحسبیة 

  .و التسویقیة و غیر ذلك 

و تتمثل في المھارات األدائیة و معرفة طبیعة العالقات بین المراحل :)التقنیة(المھارات الفنیة -4
، و المھارات التصمیمیة للسلع و معرفة كیفیة أداء العدید من العمال الفنیة خاصة فیما اإلنتاجیة

المنتج و كیفیة تحسین أدائھ و كل ما یرتبط بالجوانب التشغیلیة ، و معرفة كیفیة  بتقییمیتعلق 
و ھذه المھارات تكون ذات تأثیر كبیر في و صیانة بعض المعدات و اآلالت ،  اءاألجزتركیب 

بعض المشروعات ، كما ھو الحال في مصانع المالبس و األقمشة أو الشركات ذات طبیعة 
جارة و المشاغل األخرى، و حتى في بعض الحاالت الخدمیة كصیانة نالتصنیعیة و الفنیة كال

دات األخرى ، حیث ینظر العاملین إلى المقاولین و كأنھم المرجع األجھزة الكھربائیة و المع
  .األساسي لھم في ھذا النشاط

. المبدع، المخاطر، المدیر :لقد قسمت النظریة االقتصادیة المقاولین إلى أربع أنواع رئیسیة و ھي

         المقاولین ذوي اإلمكانیات : المقاولین إلى أربعة مجموعات و ھيMintzbergو لقد قسم 

و الریادیین الذین لدیھم النیة إلقامة مشروع، و ریادیین فعلیین، و ریادیین لیست عندھم النیة لبدء 
  .و إنشاء مشروع جدید

 مقاول أصیل ، مقاول مبتدئ:رى مثلأخ أنواعالمقاولین إلى Ucbasaranو قد قسم بعضھم مثل 

متعددة كالتي  تم  مفاھیمو مقاول تسلسلي أو تابعي، و مقاول احتوائي، فالمقاول األصیل یحوي 
   مشروعا واحدا لدیھ فھو الذي حالیا  األوليتبیینھا في مختلف التعاریف، أما المقاول المبتدئ أو 

و احد ورثتھ و لكن عنده خیرة سابقة في ملكیة المشاریع و إدارتھا كونھ مؤسسا لھذا المشروع أ
أو قد یكون مشتر لھذا المشروع ، و المقاول التسلسلي أو التابعي ھو المقاول الذي یملك مشروعا 
واحدا في وقت واحد بعد أن قضى فترة زمنیة في مشروع سابق، و المقاول االحتوائي ھو الذي 

 .من مشروع واحد في وقت زمني واحد أكثریملك 
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IV- كار كمحور للمقاوالتیةاإلبداع و االبت  

ھما من االداوت األساسیة في  )على اختالفھما(و االبتكار  اإلبداع:أھمیة اإلبداع واالبتكار - 5-1
فاإلبداع قد یثري الشركة أو المنتج أو الخدمة بأفكار تعطي میزة .تطویر األعمال و المؤسسات

أما االبتكار فانھ كفیل بخلق ثورة في المنتجات أو الخدمات التي تطرحھا .تنافسیة تزید المبیعات
تعدیالت على المنتج أو ابتكار منتج  الشركة من خالل إعادة تصمیم بیئة العمل الحالیة إلدخال

  .جدید من المواد و األدوات الموجودة أصال

 ألنھالقد بینت الدراسات و األبحاث االقتصادیة أن عملیة اإلبداع إستراتیجیة ھامة لالقتصاد ، 

و المتوسطة ھم من  تحرك النشاط االقتصادي و تمنحھ نفسا قویا ، فرواد األعمال الصغیرة
فرص عمل جدیدة و عدد كبیر من  إیجادت و یساھموا في االمنتجات و الخدمیبتكرون في 

نحو االبتكار   األعمالتشجیع رواد لمعظم االقتصادیات تمنح فرصا  أصبحت، و علیھ  األعمال
              )Invention( اإلبداعو تعتبر عملیتي . منتجات و خدمات تدفع باقتصادھا نحو النمو

المحرك الرئیسي للنشاط المقاوالتي ، ألنھ في الواقع تسعى ) Innovation(و االبتكار
المؤسسات لكسر الروتین و الخروج من حالة المنافسة التامة و كسب میزة تنافسیة للحصول على 

           اإلبداعمكانة و حصة ھامة في السوق ، فتعتمد البحث و التطویر اللذان یرتكزان على عملیتي 

  .رو االبتكا

  اإلبداعمفھوم  - 5-2

جدیدة لم تكن موجودة من قبل  أشیاءأو  أعمالھو عملیة ذھنیة تھدف إلى خلق :اإلبداعتعریف  -1
ھو المبادرة التي یبدیھا الفرد بقدرتھ على  اإلبداع، و یرى البعض أن مفھوم  مألوفةو غیر 

  .الخروج عن المألوف و الروتین

ھو القدرة على جمع أو مشاركة المعلومات بھدف  اإلبداعإلى أن ) Noc,Daft(و أشار الباحثان 
         االبتكاریة التي تعكس الحاجات المدركة  األفكار، و بعبارة أخرى ھو ة دجدی أفكارتطویر 

لالبتكار و یساھم في نجاح المؤسسة  األولىو تستجیب للفرص في المؤسسة ، و ھو یعتبر الفكرة 
 "ينالعصف الذھ"من خالل تشجیع  كما انھ یحسن من عملیة صنع القرارعلى المدى الطویل ، 

جدیدة بحریة و عفویة دون  أفكارالمجلس معا لتطویر  أفرادالمستخدمة في جمع  األسالیب كأحد
  .انتقاد

في االقتصاد كما رأینا سابقا ، و عرف  اإلبداعمن ركز على  أول Shumpeterو یعتبر 
تغییر  إلىیؤدي  اإلنتاجبأنھ الحصیلة الناتجة عن ابتكار طریقة أو نظام في "اإلبداعالمصطلح 

  :إلى خمسة أصناف ، و ھي اإلبداعشومبیتر و قد صنف ".مكونات المنتج و كیفیة تصمیمھ

  .منتجات جدیدة استجابة للطلبات مستقبلیة إنتاج -

  .یفالتكاللم تكن معروفة من قبل تسھم في تخفیض  اإلنتاجالكشف عن طرائق جدیدة في  -

  .إیجاد منفذ جدید لتصرف المنتجات -

  .األولیةاكتشاف مصدر جدید للمواد  -

  .تنظیم جدید إیجاد -
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   الصفات األساسیة للمبدعین -2

و تعززھا التربیة و التدریب المبكر  فھي  اإلنسانو ھي صفة تولد مع : العقل المتسائل الخالق -
إال أن أحدھما  األسرة، حیث ینتمیان شخصان لنفس  األسرةتتحدى فضول صفة محیرة ألنھا 

یتمتع بعقل متسائل بینما الثاني ال یتمتع بذلك، فھو عقل خالق ال یقبل بإجابة واحدة و سھلة بل 
       األفكارالقدرة على تولید عدد كبیر من  لعقإلیجاد البدائل، و بذلك یمنح ال األعماقیبحث في 

النھایة و البدائل و التصورات المتعددة و المتنوعة و التي یمكن تركیب بعضھا البعض لتصل في 
  .لألفكار اإلبداعیة اإلبتكاریة

و ھي ملكة یكتسبھا المبدع من خالل التعلم و من خالل ممارسة النشاط  :القدرة على التحلیل -
بتطویر مؤسستھ و یحمیھا من الخسارة منتج ، و ھي قدرة تسمح لھ  أوالذي یحبھ سواء كإداري 

  .و التراجع

، فھم دائما و ھو من الصفات التي یتحلى بھا المبدعون و یتمیزون عن غیرھم : النشاط المتمیز -
و حركة دائمة إلیجاد أفكار و طرق تحسن من مؤسساتھم و من أوضاعھم المادیة و في تفكیر 

  .الفكریة 

، و ھي قدرة المبدع على الحفاظ على الوظائف  و ھي صفة ضد الجمود أو صالبة:المرونة -
 والعملیات الرئیسیة في مواجھة الضغوط من خالل المقاومة ثم االستعادة أو التكیف مع التغییر

  .مھما كان نوعھ

  اإلبداعخصائص  -3

من المنافسین المباشرین ، بھدف  اآلخرینبما ھو مختلف عن  اإلتیانیعني التمایز و ھو  بداعاإل -
  .اإلبداعإنشاء شریحة سوقیة من خالل االستجابة المنفردة بحاجاتھا عن طریق 

جزئیا في مقابل الحالة القائمة ، كما  أوو ھو یمثل الجدید كلیا  اإلبداعالجدیة والحداثة بحیث  -
  .یمثل مصدر جدید للمحافظة على حصة المؤسسة في السوق و تطویرھا

الذي  اآلخرینھو أن یكون الفرد المبدع ھو الذي یتحول في السوق ، ألنھ األول قبل  اإلبداع -
  .توصل إلى الفكرة و منتج و السوق

الذي یستند إلى قراءة  اإلبداع أنماطو یمثل نمط من ھو القدرة على اكتشاف الفرص و ھ اإلبداع -
  .جیدة و مختلفة للحاجات و التوقعات

  ھو خلق للمنفعة أو القیمة اإلبداع -

ھو رؤیة خالقة الكتشاف قدرات المنتج الجدید في خلق طلب فعال و اكتشاف السوق  اإلبداع -
  .الجدید الذي ھو غیر موجود

  :اإلبداعمراحل أساسیة یمر بھا ھناك خمسة :  اإلبداعمراحل  -4

          تنشأ ھذه المرحلة بإدراك الشخص لوجود مشكلة، استنادا إلى مكتسباتھ :اإلعدادمرحلة  -أ

تشكل منطلقا ألفكار  قاعدةالعلمیة و خبرتھ في المیدان ، مما یسمح لھ بتكوین و تجسید  معارفھو 
  .جدیدة

الجیدة بجوانب المشكلة ، دون وجود بوادر  اإلحاطةو یتم في ھذه المرحلة :مرحلة التركیز -ب
  .لحلھا
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تتمیز ھذه المرحلة بالتفكیر الالشعور للمشكلة، عن طریق تحویل التفكیر :مرحلة االحتضان -ت
  .عند ممارسة نشاط ما أوفي لحظات غیر محددة ، كاالستیقاظ من النوم  أخرىإلى أشیاء 

  .رحلة بشكل فجائي غیر متوقعیظھر الحل في ھذه الم: اإللھاممرحلة  -ث

 ة وجود ابتكاره من خالل التجریب       یختبر المبدع في ھذه المرحلة صح: مرحلة التحقیق -ج

  .ابتكارهجري بعض التعدیالت أو التغیرات من اجل تحسین یو قد 

  في المؤسسة اإلبداعآثار  -5

  :فیما یلي لإلبداعیمكن تلخیص اآلثار اإلیجابیة 

  :أداء المؤسسةتحسین  -أ

 أفرادعلى ترسیخ العمل الجماعي بین  اإلبداعیعمل :في المؤسسة اإلداريتحسین التنظیم  -ب

  .المؤسسة

على اكتساب المؤسسة لمزایا تنافسیة تعزز مركزھا  اإلبداعیعمل :تدعیم تنافسیة المؤسسة -ت
التنافسي في السوق ، و ھذا من خالل تحسین جودة المنتجات و تقلیص التكالیف أي تخفیض 

  .األسعار

على قدرة المؤسسة على التطور التكنولوجي  اإلبداعیؤدي : نولوجيكمواكبة التطور الت -ث
البحث و التطویر ، قصد التحسین المستمر  التكنولوجي ، و ذلك من خالل تكثیف نشاطات

  .لمنتجاتھا ، و بالتالي تمدید دورة حیاتھا

مبدعة ال یكون إال  أفكاروجود  أنو االبتكار، أي  اإلبداعھناك عالقة تالزمیة بین :االبتكار - 5-2
عملیة ابتكار  أساسعلى  أنھممن خالل أفراد مبتكرین و فرق عمل تبحث عن التمیز، حیث 

یقومون بالمحافظة على دیمومة المؤسسة ، فاالبتكار مھم للمؤسسة و ال یمكنھا المحافظة على 
و االبتكار، و ھناك من یعبر عن العالقة بین  اإلبداعحصتھا في السوق إال من خالل اعتماد 

  .و التطبیق اإلبداعاالبتكار یساوي : و االبتكار بالعالقة التالیة اإلبداع

بإحداث  األفكارإبداعیة حیث یعمل االبتكار على ھذه  بأفكار أصالإن جمیع االبتكارات تبدأ 
 الناجحةالتطبیقات  Innovationالمنتج ، و ھكذا یصبح االبتكار  يتغیرات معینة ملموسة ف

األفكار اإلبداعیة انطالقة  أو مؤسسة و منظمة ، و من ھنا یكون اإلبداعفي أي  اإلبداعیة لألفكار
 األفكارلالبتكار، فھو ضروري لالبتكار و لكنھ غیر كاف في حد ذاتھ حیث ینبغي أن یتم فخص 

ھذه  إدارةأرض الواقع للتعرف على فعالیتھا و العملیات المرتبطة بھا و طرق  و تجریبھا على
  .تكلفة و جھد بأقلالعملیات 

 اإلتیان"على تعریف االبتكار إال أنھ یمكن تعریفة على أنھال یوجد اتفاق : تعریف االبتكار -1

        اإلبداع، و ھو عملیة تطبیق " على ارض الواقع تطبیقھبالجدید لم یكن معروفا من قبل  و 

عرف مؤسسة التعاون تتم اختراعھا من قبل و  أشیاءو  أعمالقیمة مضافة بتطویر  إنشاءو 
مجموع من الطرق العلمیة ، التكنولوجیة "المؤسسات على انھ االقتصادي و التنمیة االبتكار في 

التنظیمیة ، المالیة و التجاریة التي یمكن المؤسسة من طرح منتجات جدیدة أو محسنة في السوق 
الفرق و الذي ھو نقطة  أو األفرادما من طرف إیكون  اإلبداعبأفكار مبدعة ، و  یبدأفكل ابتكار "

حد مدخالت االبتكار، بحیث أ اإلبداعوري لكنھ غیر كاف ، و یشكل ضر فاألولبدایة االبتكار 
االبتكار ھو عملیة التطبیق االیجابي  أماجدیدة ،  أفكارھو عملیة عقلیة تؤدي إلى إنتاج  اإلبداع

  .اإلبداعیة األفكارلتلك 
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  :و ھو على النحو التالي:تصنیف االبتكار حسب نمط النشاط في المؤسسة - 2 

، فقد یتمثل في خلق مشروع جدید  اإلنتاجیظھر االبتكار في كل مجاالت : اإلنتاجاالبتكار في  -أ
بحیث یعرض المنتج  ،مختلفة  أوتشكیل منتوجات كانت موجودة بطریقة متطورة  إعادة آو

  .خصائص جدیدة على الزبائن مزایا جدیدة

غیر  إنتاجسیرورة  أویمكن صنع المنتوج بتكنولوجیا جدیدة ، :اإلنتاجفي إجراءات  االبتكار -ب
 أومختلفة ،  أولیةإدخال مادة  أو،  لإلنتاجمعروفة، فقد یتجسد االبتكار في شكل تجھیزات جدیدة 

  .تنسیق جدید بین مختلف التجھیزات

ات الطلب یحول تنظیم إلى تنظیم یستجیب لسرعة التدفق أنیمكن لالبتكار :االبتكار التنظیمي -ت
و تقلیص التخزین في آن واحد، یؤدي إلى تشجیع العمل الجماعي و یضمن مرونة كبیرة في 

  .انجاز المھام

یمس االبتكار في التوزیع كل العناصر التجاریة للمؤسسة ، و كذا النقل : االبتكار في التوزیع -ث
  .و المستودعات و غیرھا

  و االبتكار اإلبداعمحفزات  - 5-3

ھناك مجموعة من العوامل التي تؤثر :و االبتكار في المؤسسة اإلبداعل المساعدة على العوام -أ 
  :و االبتكار في المؤسسة منھا اإلبداعبشكل مباشر على مستویات 

تلعب الخصائص الشخصیة دورا مھما للفرد المبتكر ، فھم یتمیزون :الخصائص الشخصیة -1
  :عن غیرھم أھمھا تختلفبمجموعة من السمات 

  اإلطالع بح -

  األشیاء ألداءیتحدون الطرق التقلیدیة  -

  المرجعیة و التفكیر اإلطاراتیفضلون النظر إلى ابعد من  -

  یأتوا بتصورات جدیة في طرق مواجھة المشاكل و الفرص -

  :و تتمثل ھذه العوامل فیما یلي: مجموعة العوامل التنظیمیة -2

للمؤسسة بحیث  اإلبداعیةالعوامل التي تؤثر في القدرة  أھمتعتبر طبیعة القیادة من : القیادة -
ة ، و تعمل على تحفیز المشاركة تكون یفاالمؤسسات التي لھا قادة یتمتعون بالصفات القیادیة الك

  .عالیة اإلبداعفیھا القدرة على 

في  اإلبداعیؤثر الھیكل التنظیمي تاثیر مباشر على مستوى القدرة على :الھیكل التنظیمي -
لمؤسسة ، و ذلك من خالل الطریقة التي یتم بموجبھا تنظیم المؤسسة سواء كانت بطریقة ال ا

  .مركزیة او مركزیة

شئ مؤكد عند  أصبح، و  اإلبداعیةتشكل ثقافة المؤسسة كمؤثر على القدرة :ثقافة المؤسسة -
  .المختصین أن التغییر التنظیمي یشمل على التغییر الثقافي

التفاعل القائم بین المجتمع و الفرد ھو الذي یحدد شخصیة الفرد : ة و السیاسیةالبیئة االجتماعی -
التي تشكل البیئة المؤثرة  األسرةالمبتكر و تطور سلوكھ، و ینطلق ھذا التفاعل على مستوى 

األولى للفرد المبتكر، ثم یأتي بعدھا دور المؤسسات و المنظومات التعلیمیة و الثقافیة في تحفیز 
  .و االبتكار من خالل وسائل التربیة و التوجیھ الثقافي و الحوافز باإلبداعالفرد على االھتمام 

البحث و الجامعات دورا مھما في تشجیع تلعب مراكز :مؤسسة البحث و التطویر في المجتمع -
البحث من خالل خلق و تعزیز مكانة الباحثین المتمیزین و المبتكرین في المجتمع ، و تنقسم ھذه 

  :المؤسسات إلى

و تشمل مؤسسات البحث و التطویر  التابعة للدولة و مدیریات البحث :ھیاكل العمومیةال -
ومیة ، و تضم المخابر العلمیة في الجامعات ، مراكز التطبیقي  في المؤسسات االقتصادیة العم

  .البحث التطبیقي الجھویة الوطنیة

        و تشمل مقاوالت القطاع الخاص و التي تنشا ھیاكل البحث ، االختراع : الھیاكل الخاصة -

  .اإلبداعذوي المواھب و قدرات  األحرارالتكنولوجي ، یاالضافة إلى المبدعین  اإلبداعو 



 

 

15 

كما یلعب نظام براءة الحقوق الفكریة و براءة االختراع دورا فعاال في :نظام براءة االختراع -
  .البعد المؤسسي لحمایة حقوق المبتكرین و المؤسسات االبتكاریة  إیجاد

الدعم المالي دورا مھما ، خاصة ما  آلیاتموال وحیث یلعب وجود رؤوس اال: التمویل الالزم -
 .ات المخاطر العالیة جدایتعلق باالبتكارات ذ

  

V- خطوات إنشاء  مؤسسة صغیرة  

 األفكارمجموعة من  أوبدایة تتولد في ذھن المقاول فكرة :االنتقال من الفكرة على الفرصة -1

التي یلزم ترجمتھا إلنشاء مشروع صغیر، و تعد فكرة المنتج الذي ستقدمھ المؤسسة الصغیرة 
االختیار یجب دراسة جدوى  علیھاأھم عوامل نجاحھ ، و عند االعتماد على فكرة معینة و یقع 

في ھذه الفكرة ، و یقصد ھنا بدراسة الجدوى التي تبدأ بتحدید المصادر التي یمكن االعتماد علیھا 
  .لمعلومات الالزمة لھا و ھذا من اجل اتخاذ القرارات السلیمةتوفیر البیانات و ا

  مراحل إیجاد الفكرة - 1-1
إن الوصول إلى فكرة المشروع الصغیر ھي نقطة البدایة و االساس لنجاحھ  :تولید االفكار -أ

     أن ھذه الفكرة قابلة للتطبیق  فعندما یصل الشخص ما إلى فكرة معینة فإنھ یأخذ بعین االعتبار

      و ممكن تحویلھا على مشروع واقعي و ناجح ، و االفكار الجیدة ھي تلك المتناسبة مع البیئة 

و النابعة من شخص المقاول نفسھ و یعمل على تطویرھا بذاتھ و لیست المقلدة دون اعتبار 
  .للفوارق و المعطیات السائدة في البیئة

یقصد بصیاغة الفكرة القدرة على شرح الفكرة و التعبیر عنھا بشكل واضح : رةصیاغة الفك -ب
      یحدد معالمھا و یصف مكوناتھا ، و یتطلب التعبیر عن الفكرة مشاركة األخرین حتى تتضح 

و یمكن وضع تعریف لھا، ثم تصنیفھا وفق مجال النشاط، و في ھذه المرحلة یمكن ان یعرض 
شابھة تصب في جنب واحد و لكن مع بعض االختالف بینھا من اجل المقاول عدة افكار مت

  :حسن ، و یشترط أن تكون الفكرة صیاغة و اختیار الفكرة األنسب و اال

  واقعیة -

  قابلة للقیاس -

  محددة -

          المتاحة  اإلمكانیاتتكون الفكرة المراد تنفیذھا واقعیة ممكنة التحقیق في حدود  نفیجب أ

و القدرات المتوفرة و في الوقت المحدد، فال فائدة من وضع أفكار یستحیل تحقیقھا لعدم واقعیتھا 
أو انھا ضرب من األماني و الخیال الواسع ، كما یجب أن تكون قابلة للقیاس و المتبعة حتى یتم 

   .انحراف عن المسار المطلوب أوتقویمھا و معرفة ما إذا كان ھناك تفسیر أو عدم تقدم 

رة مشروعا ناجحا و ان تكون فرصة كلیس بالضرورة أن تكون كل ف: تقییم االفكار -ت
استثماریة جیدة ، بمعنى أنھ لیست كل فكرة ترد إلى ذھنك من الممكن ان تتطور لكي تصبح 
فرصة استثماریة لمشروع ناجح ، فالفكرة مھما تحمس إلیھا صاحبھا البد أن تخضع للتقییم حتى 

جراء فرز اولي سریع لألفكار أو إعداد افكار الحماس إلى الفشل، و یتطلب ذلك ال یؤدي ھذا ا
  .جدیدة أفضل

لذا البد من خضوع الفكرة للتقییم وفق معاییر محددة تساعد على االختیار السلیم للفكرة المناسبة  
  : و یمكن تقییم الفكرة من خالل المعاییر الخمسة التالیة

  ھ المالیة لتحویل الفكرة إلى مشروعمدى قدرت: المعیار المالي -

  توفر الكفاءات البشریة للمشروع: المعیار البشري -

  جاذبیة الفكرة و وجود الطلب كافي في سوق المنتاجات :المعیار التسویقي -

  مدى حماس المقاول ورغبتھ في القیام بالمشروع:المعیار الشخصي -

  مجال المشروعخیرات و معرفة المقاول في : المعیار المعرفي -

في ھذه المرحلة یتم تحدید الخیار المناسب ، ثم القیام بزیارة و استشارة :اختیار الفكرة -ث
من الخیارات ، فاالستشارة تنویع و توضیح  عاألنوایملكون مثل ھذه  أوأشخاص یدیرون 
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       جدول زمني محدد األھداف  ةو إعاد األفكاراول بترتیب قمأن یقوم الللمسیرة، و من المھم 

و اإلجراءات و األمور الواجب إنجازھا لكل مرحلة من مراحل المشروع ، و اختیار الفكرة یجب 
  :أن یتضمن العناصر التالیة

  البحث عن العوامل االساسیة للنجاح -

  دراسة التطویر المتوقع لھذه العوامل -

  تقدیر نقاط القوة و نقاط الضعف للمشروع -

  .تصور المشروع المستقبلي في حالة توقع انخفاض نقاط الضعف و زیادة نقاط القوة و العكس -

بعض األفكار نتیجة عدة عوامل ، ال یمكن إحصاءھا كلھا  تتولد لدى الفرد: مصادر الفكرة - 1-2
  :نذكر أھمھا فیما یليتختلف من بیئة ألخرى، یمكن أن  ألنھا

فرص استثماریة جدیدة ، فقد  إیجادو التي تساعد كثیرا في :التكنولوجیةالتطورات و االبتكارات  -
تكون فرصة ما مرفوضة أو غیر مرغوبة في فترة من الفترات ، لكن ربما في ضل التطور 

  .التكنولوجي تصبح الفكرة مقبولة

حیث تنشر بعض المنظمات و الھیئات جداول عن الفرص االستثماریة : النشرات و التقاریر -
  .نجاحھا إمكانیةو مقترحات حول المشاریع المالئمة و  تإرشاداي االقتصاد و كذلك ف

لھام اقد یستغل المقاول خبرتھ في العمل أو في حیاة لتكون مصدر : الخبرة الذاتیة للمقاول -
ألفكار استثماریة یجسدھا في شكل مشروع ناجح ، من خالل مالحظتھ حاجة المستھلكین لمنتج 

اعتماد خدمة مكملة للمنتجات الموجودة  أوغیر موجود في بیئتھ أو تغیر نوع المنتج إلى األحسن 
  .في المؤسسة

ي تولید األفكار دورا مھما ف) المیول و الرغبات(تلعب الخصائص النفسیة:المیول و الرغبات -
یدفعھم إلنشاء  أنلدى بعض المقاولین ، فحماسھم و میولھم إلى النشاط في مجال معین یمكن 

  . مؤسسة و تحقیق طموحاتھم

 أوإن نقص التسھیالت التسویقیة مثل النقل ، التخزین، التصنیع :بعض المشاكل التسویقیة -

  .التعبئة ھذه المشاكل توحي لألفراد بأفكار استثماریة

 أوأن تنوع المؤسسات من حیث انواع منتجاتھا :المؤسسات المتواجدة على مستوى السوق -

   .وضعیتھا و طریقة تسیرھا تلھم المبدع بأفكار تساھم في ترقیة استثماره أوأحجامھا 

وجود موارد مادیة ، بشریة و مالیة غیر مستخدمة ، یولد أفكار  إن: توفر الموارد غیر مستغلة -
  .الستغالل فرصة استثمار ھذه الموارد العاطلة

قد تلعب األزمات او المواقف الطارئة دورا مھما في تولید افكار :األزمات و المواقف الطارئة -
مراقبة  لدى بعض األشخاص إلنشاء مؤسسات صغیرة ، من خالل دراسة أسباب األزمة و

  .النقائص التي تولدھا،فھذا الرفض لھذه المواقف یؤدي على تبني افكار استثماریة

إن السفر إلى الخارج یمنح األفراد فرصة إلیجاد : األفكار الماخوذة من السفریات و الزیارات -
    معروفة في البلد الذي یعیشون فیھ    افكار استثماریة من خالل اكتشافھم لسلع و خدمات غیر 

و طریقة انتاج أو اسلوب في التنظیم أو غیرھا من األمور التي ال یعرفونھا، فتتولد لدیھم فكرة 
  .الجدیدة دراإدخال ھذه المو

قد تؤدي المشاكل التي تعترض عملیة التنمیة إلى تبني سیاسات :السیاسة االقتصادیة في الدولة -
شاریع جدیدة في قطاعات معنیة أو تقدیم اقتصادیة من طرف الدولة الغایة منھا تشجیع إقامة م

دعم لألفراد على إقامة مشاریع ما یحفزھم على إظھار أفكارھم و طموحاتھم، مما یجعل ھذه 
  .السیاسات مصدرا ألفكار استثماریة

حیان ال یمتلك الفرد فكرة مقنعة او جاھزة للتحلیل ، مما یدفعھ في بعض اال:بحث عن األفكار -
و ذلك بالدخول مع شخص ما ) أفكارھم و معارفھم(للبحث عن الفكرة أو االعتماد على اآلخرین 

  ...برام عقد استغالل أو براءة اختراعایملك فكرة مغریة في شراكة، أو 

إن الحصول على افكار من ھذا النوع یتطلب :االبحار في وسائل اإلعالم و الشبكة العنكبوتیة -
االطالع الواسع و المستمر للدوریات و المجالت و االعالنات المتخصصة على شبكة االنترنت 
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كذلك زیارة المعارض االقتصادیة و غرف التجارة و المھرجانات الكتساب األفكار و االستفادة 
  .من الخبرات

ع نتیجة االبتكارات التقنیة الناتجة عن االبحاث العلمیة أو قد تولد فكرة المشرو:اإلبداع البحثي -
التكنولوجیة و التي غالبا ما تتم على مستوى المخابر ، الجامعات ، مراكز البحث،مراكز االبتكار 
و حتى على مستوى المؤسسات الكبیرة التي تخصص جزءا من مواردھا لإلبداع و االبتكار، كما 

بحث ال تقوم باالستثمار التجاري إلبداعاتھم و بالتالي یمكن أن بعض الجامعات و مراكز ال
  .الحصول على البراءات الستثمار نتائج البحث في مؤسسات جدیدة

  طرق إنشاء األفكار - 1-3

غراض ، حیث حلقات النقاش في العدید من األ متستخد:حلقات النقاش أو مجموعات التقارب -
) 14-8(یجري تعیین المدیر للجلسة التي تتكون عادة من مجموعة من األفراد یبلغ تعدادھا 

مشاركا، و یتم المناقشة من خاللھا بعمق و بحریة و انفتاح كامل ، و یجري عادة في مثل ھذا 
ي تتعلق النوع من الجلسات طرح األفكار و مناقشتھا و تقییمھا بھدف الوصول على القرارات الت
أسئلة من بالمنتجات و الخدمات الجدیدة ، أو المفاھیم الجدیدة من خالل تحلیل النتائج ، بعد طرح 

  .ستقطاب اإلجابة من طرف الحاضرینأجل ا

لألفكار و المفاھیم ، و توجد  األوليإضافة إلى ذلك تعتبر مجموعة التقارب طریقة ممتازة للفرز 
كمیة ، و بفضل ھذه التقنیة أصبحت  أكثردیم النتائج بطریقة العدید من اإلجراءات لتحلیل و تق

  .لتسییر األفكار الجدیدة مجموعات التقارب الطریقة األكثر استعماال

یساعد العصف الذھني على تقدیم الفكار الجدیة بصورة جماعیة في محاولة :العصف الذھني -
الحدمات ، و یتم ذلك من خالل جلسة للوصول إلى حلول جدیدة و انماط جدیدة من المنتجات و 

فراد في طرح االفكار بحریة ، من أجل تطویر مجموعة من مفتوحة یشارك فیھا مجموعة من اال
  :سلوب على اتباع القواعد التالیةاألفكار الجدیة، و یعتمد ھذا اال

  ال یجوز تأیید أو نقد األفكار المطروحة -

  .یجوز استخدام لغة الھیمنةفكار بكل حریة و بساطة ، و ال طرح اال -

  .كلما كثرت األفكار كانت الفرصة للوصول إلى نتیجة أفضل -

   .فكار المطروحة أو البناء على أفكار اآلخرینیجوز تطویر اال -

فأسلوب العصف الذھني یجب أن یكون بحریة و عفویة دون سیطرة أي طرف على األفكار 
   .المطروحة بشكل أوسع قدر المستطاع

یعتبر أسلوب تحلیل المشاكل من األسالیب الناجحة للحصول على :أسلوب تحلیل المشاكل -
و الحلول الجدیدة من خالل التركیز على المشاكل القائمة،خاصة عندما تحلل المشاكل  األفكار

التي تتعلق بمنتج أو خدمة معروفین مما یسھل محاولة الوصول إلى األفكار الجدیدة التي تقود إلى 
  . ر المنتج الجدیدتطوی

  :الدراسة االقتصادیة و المالیة للمشروع -2

یتعلق بإنشاء مشروع جدید أو شراء مشروع قائم، فإن الدراسة االقتصادیة  األمرسواء كان 
للمشروع مھمة جدا، كونھا عامل جوھري یساعد التعرف على السیناریوھات الضروریة و التي 

  :ھذه الدراسات سیواجھھا المشروع أثناء نشاطھ و أھم

تعتبر دراسة السوق مھمة في اإلعداد إلنشاء مشروع و تتضمن ھذه :دراسة السوق - 2-1
  :الدراسة

تعتبر دراسة الطلب على منتجات المشروع من أھم عناصر الدراسة :الدراسة التسویقیة -1- 2-1
  :التسویقیة ، و ھي الحجر األساس 

  .بالنسبة للمنتج الذي سیقدمھ المشروع الجدیددراسة العوامل المحددة للطلب و العرض  -

  .التعرف على ھیكل السوق و حجمھ و خصائصھ و اإلجراءات المنظمة للتعامل فیھ -

مدى  رد أو إنتاج محلي، حجم المبیعات تحلیل العرض السابق و الحالي من حیث مصدره مستو -
   .... استقرار األسعار ، السیاسات التسویقیة للمنافسین
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دیر نصیب المشروع في السوق على ضوء الطلب و العروض و ظروف المشروع أمام تق -
  .إتباعھاالمنافسین لھ و تحدید معالم السیاسیة التسویقیة المقرر 

  :و من خالل تحلیل السوق فإن المقاول یقوم بتحلیل مجموعة من العناصر المھمة، منھا

عمالء المحتملین ، و ھل من السھل التوصل إلیھم  مثل القدرة الشرائیة لدى ال: البیئة االقتصادیة -
  . و أسالیب إنفاقھم

مثل أعمار العمالء ، و تركیبة األسرة، عدد األطفال ،و أماكن تمركزھم  :البیئة االجتماعیة -
  .الخ..

لى أربعة اعتبارات أساسیة عو ھو تحلیل یقصد بھ التعرف :)Swot()سوات(التحلیل الرباعي -
المتاحة عند انطالق المشروع، و التھدیدات  ، نقاط الضعف،الفرصنقاط القوة للمقاول :و ھي

التي قد تواجھ المشروع، و تسمى سوت لتعني اختصار الحروف األولى للكلمات 
 ، و یمكن تحلیل ھذه النقاط كما)Strenght-Weakness-Opportunities-Threat(االنجلیزیة

  :یلي

ھي الخصائص و الصفات التي سیتمیز بھا المشروع المستقبلي ، بحیث تجعلھ قویا :نقاط القوة -
من نقاط القوة التي یمكن للمشروع المستقبلي االعتماد  أمثلةمقارنة بالمشروعات األخرى، و 

علیھا لنجاحھ التمیز في الجودة ، التمیز في السعر ، التمیز بنوع الخدمة، القرب من السوق أي 
  .الموقع المالئم، انخفاض التكلفة و عبرھا من العوامل التي تساھم في نجاحھ

تي یمكن أن یعاني منھا المشروع ھي الخصائص و الصفات و األشیاء ال:نقاط الضعف -
المستقبلي، و تقیم على أنھا سلبیات تضعف موقف المشروع مقارنة المشاریع المنافسة ، و من 
أمثلة نقاط الضعف التي یمكن أن یعاني منھا المشروع المستقبلي، ارتفاع تكلفة االعتماد على 

  .مورد واحد محدودیة الزبائن ، عدم توفر المھارات الالزمة

ھي مجمل التطورات المستقبلیة التي ستؤثر إیجابیا في نجاح المشروع ، و تسمح :الفرص -
خروج بعض : عن ھذه الفرص كأمثلةللمقاول باالستفادة من نتائجھا لصالح المشروع، و 
یر األسواق التقلیدیة، االستفادة من تطور المنافسین من السوق، النجاح في دخول أسواق جدیدة غ

  .اكتشاف ما ، التوسع لیشمل مجاالت و أنشطة جدیدة أو ابتكار أو

ھي الوقائع و االحداث التي یمكن أن تحدث مستقبال و تؤثر سلبیا على المشروع :التحدیات -
المستقبلي، و و على إدارة المشروع في كیفیة التعامل معھا بجدیة، و من التھدیدات ظھور 

یلة للسلع التي ینتجھا المشروع، اختفاء سلعة منافسین جدید في الوقت القریب ، ظھور سلعة بد
 . مكملة لمنتجات المشروع،استصدار قوانین و تشریعات غیر مالئمة و لیست في صالح المشروع
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VI- ھیئات المرافقة المقاوالتیة في الجزائر  

 صعید من أكثر على تحوالت من تبعتھ وما الجدید العالمي االقتصادي النظام تحدیات سیاق في

 االقتصادیة الثالثة بأبعادھا للتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عنصرا مساھما أضحت

العمل  فرص لخلق حیویا وفضاء للثروة منتجا قطاعا تمثل باعتبارھا والبیئیة، االجتماعیة
حكومة كل أطراف المجتمع من  مسؤولیتھا یتحمل اجتماعیة وغایة إقتصادبة وسیلة فھي وبالتالي

وشعب، لھذا قامت العدید من الدول بوضع سیاسات وھیئات مرافقة لمساعدة المؤسسات الصغیرة 
 .والمتوسطة الجدیدة على التطور

 توجیھیة عمل خطة بوضع أن تقوم الجزائر الضروري السیاق، كان من ھذا من انطالقا

 الدفعة بإحداث كفیلة تكون والبعید، المتوسط للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على المدى

 مقرونة كانت إذا إال الكبیر األثر تكون لھذه الخطة ولن ،االستثمار عجلة لتحریك المطلوبة

 منھا الغایة الجدیدة االقتصادیة التحوالت مع ومكیفة للتنفیذ قابلة فعالة وھیئات بآلیات ومدعمة

  .الحیوي القطاع ھذا تنمیة دون تحول التي والمشاكل العراقیلتجاوز مختلف 

  عمومیات حول المرافقة المقاوالتیة -1

تعتبر ھیئات دعم المقاوالتیة ومرافقة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة أحد أھم المفاھیم الجدیدة 
في علوم التسییر، فلقد أوضحت التجارب العالمیة مدى قدرة ھیئات دعم المقاوالتیة على تشجیع 

في مختلف  االقتصادیةحركة إنشاء المؤسسات  دعممن خالل مساھمتھا  االقتصادیةالتنمیة 
      .القطاعات حسب متطلبات التنمیة المحلیة لكل منطقة

  الخدمات التي تقدمھا ھیئات المرافقة المقاوالتیة  - 1-1

  :ارتكزت عملیات دعم ومرافقة المقاوالت على ثالثة محاور أساسیة     

  . لمعالجة مشكل عدم كفایة األموال الالزمة عند انطالق المشاریع: الدعم المالي-

  .وغیرھا...في مجال إنشاء وتسییر المؤسسات الصغیرة: تطویر شبكات النصح والتكوین-

توفیر مقر لنشاط المقاولة في محالت متاحة وخالل فترات زمنیة محدودة : الدعم اللوجیستیكي-
وخدمات إداریة مختلفة وذلك بشروط تحفیزیة أقل تكلفة، باإلضافة إلى تقدیم بعض النصائح 

على جمیع شبكات األعمال والھیئات الحكومیة  االنفتاحالبسیطة وتقوم بھذه العملیات من خالل 
  .  ختلفة لتدعیم ھذه الھیئاتالم

وعموما أظھرت الدراسات العلمیة مجموعة من الخدمات التي یمكن أن تقدمھا ھیئات      
  .المرافقة للمؤسسات الصغیرة، قبل وخالل وبعد إنشاء المؤسسة

عند قدوم أي مقاول إلى ھیئة المرافقة ألول مرة تقام معھ جلسات أولى تسمى : االستقبال- 
من ھیئة ألخرى، حیث أن بعضھا یكتفي بأول لقاء لتقدیم  االستقبالویختلف شكل  لباالستقبا

، أما األخرى فھي تقوم منذ اللقاء األول تحلیل )حامل المشروع(بعض المعلومات وتوجیھ المقاول
...).شكل المشروع، المنتج، السوق(وتقییم إمكانیات المشروع 

 
  

األساس على التعارف بین كل من حامل المشروع والھیئة اإلستقبال تقوم في خدمة وبالتالي      
التوفیق بین حاجیات  المرافقة، كما تسعى إلى معرفة حالة تقدم المشروع، احتیاجات المشروع،

.ھیئة الدعم ومتطلبات حامل المشروع
 

  

أو /من ھیئة ألخرى، حیث یمكن أن تكون عبارة عن مقابالت و االستقبالوتختلف مدة وشكل      
كالمات ھاتفیة دوریة، أو عبارة عن مواعید مستمرة، كما یمكن أن یكون استقبال حاملي م
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متغیرة أیضا من موعد واحد  االستقبالالمشاریع بشكل فردي أو جماعي، باإلضافة إلى ذلك فمدة 
  .إلى عدة مواعید ومن بضع دقائق إلى عدة ساعات حسب أھمیة ونوع المشروع

أول اتصال بین حامل المشروع وھیئة المرافقة، والتي یطغى علیھا  ھي االستقبالفعملیة      
الطابع اإلعالمي، حیث یتم فیھ أخد فكرة حول ھدف المشروع وأھمیتھ وكذلك وضعیة صاحب 
المشروع وما ھي طموحاتھ وما ینتظره، في المقابل تسعى ھیئة المرافقة في ھذه المرحلة إلى 

ن أن تقدمھا لحامل المشروع، وإظھار أھمیة المرافقة في تسلیط الضوء على الخدمات التي یمك
نجاح واستمرار المشروع، ولذلك تحتاج ھذه الھیئات إلى كفاءات مھنیة وخبرات عالیة في 
المیدان  الستقبال وتوجیھ حاملي المشاریع، واإلجابة على األسئلة المختلفة للمقاولین الذین 

  .ل المشاریع المقترحةیختلفون في أھدافھم وطموحاتھم وفي أشكا

عندما یقرر المقاول إنشاء مؤسسة یعتمد على رصیده من المعارف والمھارات  :تنفیذ المشروع-
التي تلقاھا خالل التكوین، تجربة أو مھارة، وبالتالي یستخلص فكرة، وعندما یجدھا ینبغي علیھ 

لمحفزات التي تدفعھ التأكد من ترابط مشروعھ بمؤھالتھ، ومعرفة الصعوبات التي تواجھھ وا
  .نحو المقاولة

وعندما یصبح المقاول متأكد من اختیاره وستعمل الجھة المرافقة على مساعدتھ من التأكد من 
  :إمكانیة تنفیذ ھذا المشروع من خالل

العرض والطلب، إمكانیة (دراسة السوق  الرئیسیة للمشروع من خالل االختیاراتتحدید  -
   .)إنجازه تجاریا

، الموارد االحتیاجات(الدراسة المالیة  التقنیة التي تتمثل في الموارد البشریة، االختیارات-
.)الخ... الالزمة، المردودیة، 

 
  

   .الصیغة القانونیة تكون إما شركة أموال أو أشخاص، أو فتحھا باسمھ كشخص طبیعي اختیار-

الجھة المرافقة أو على األقل تساعد  التي یمكن إعدادھا من طرف اقتصادیة-القیام بدراسة تقنیة-
  .المقاول على إعدادھا

وتقدیم ملف المشروع من أجل التمویل، الذي یجب أن یكون كامال ومختصرا ودقیقا وواضحا - 
ومقنع عند موافقة الجھة المرافقة على المشروع تبدأ مرحلة إنجاز المشروع، حیث یقوم المقاول 

توظیف  التجھیزات و وضعھا اقتناءھیئة المحالت، ت. بجمع األموال الضروریة للتمویل
  .المستخدمین

  :عندما یقوم المقاول بالشروع في ممارسة نشاطھ سیقوم بـ     

  .التسجیل في السجل التجاري واإلعالن عن الوجود لدى الضرائب-

  .اكتشاف والتعود على عالم المقاولة ومحیطھا-

للمقاول بمراقبة الفعالیة التجاریة واإلداریة والعمل بالوسائل واإلجراءات التي ستسمح -
  .لمشروعھ

  :كما ینبغي على المقاول ما یلي     

 .إعداد قوائم مالیة تبین وضعیة نشاطاتھ التجاریة ومشروعھ-

  .مراقبة تطور نشاط المقاولة من خالل معاینة بعض مبادئ التسییر-
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  .وتعلم كیفیة التصرف بسرعة في حالة وجود صعوبات-

وفي مختلف خطوات تنفیذ المشروع تقوم الھیئة المرافقة بنصح و إرشاد المقاول و أحیانا      
ورشات في مجاالت مختلفة للمقاولین حتى یتمكنوا من تنفیذ  تنظم دورات تكوینیة وندوات و

  .وتسییر مشروعھم بأحسن الطرق الممكنة

   المرافقة المقاوالتیةمراحل  -2

في ھذا المطلب سنتناول مختلف مراحل المقاولة و ما تنطوي علیھا من خطوات و تسھیالت      
  :  التي تقدمھا الھیئة المرافقة، وھذا من خالل الفروع التالیة

إن ھیئة المرافقة مكلفة بمجموعة من الصالحیات والتي تقع  :قبل البدایة في تنفیذ المشروع-
بمھمتھا على أحسن وجھ، وھذه الصالحیات یمكن تلخیصھا فیما  االضطالععلى عاتقھا من أجل 

  :یلي

الجید للمقاول و مناقشة الفكرة معھ ومحاولة إثرائھا معھ  االستقبالالتوجیھ والتشجیع من خالل -
 .وتحسینھا، وتشجیع المقاول بتوجیھي نحو أحسن طریقة لتنفیذ مشروعھ

السوق و المنافسة وأذواق المستھلكین و ما مدى دراسة المشروع من خالل جمع معلومات حول -
توفر المواد األولیة التي تدخل في عملیة اإلنتاج، و إذا ما كان على المقاول أن یستردھا أو إذا 

 .كان بإمكانھ شراؤھا محلیا، أیضا علیھ تحدید تكلفة المشروع و كم یحتاج من تمویل

ورشات من أجل  رافقة أن توفر دورات تكوینیة وواإلعالم والتكوین المجاني إذ على الھیئة الم-
التكنولوجیا من أجل  استعماللدى المقاول وتجدیده خاصة في مجال  ألمعلوماتيتحسین الرصید 

.من الناحیة المالیة والبشریة االقتصاديتحسین اإلنتاج، وأیضا إعطائھ بعض مبادئ التسییر 
   

الھیئة المرافقة عند مساعدة المقاول المبتدئ في  ال تتوقف مھمة: بعد انطالق في تنفیذ المشروع-
الفعلي في تنفیذ  االنطالقبلورة فكرتھ فقط بل تتعدى ذلك، إذ لھذه الھیئات مھام أخرى عند 

المشروع، إذ عملیة مرافقة المشروع تكون على مراحل عدة حتى یستطیع ھذا المشروع الجدید 
  :ه المھام أھمھا وھي، نذكر من بین ھذاالستمرار البدء في العمل و

         التشجیع والرقابة حیث تشجع المقاول على البدء في تنفیذ المشروع من خالل دراسة ملفھ -

و نصحھ حول التحسینات الممكن القیام بھا على مشروعھ، ومراقبة مدى التزامھ بشروط ھیئة 
 .المرافقة حتى یحصل على التمویل

مراحل إنشاء المؤسسة لمعرفة المشاكل التي تواجھ المقاولة المتابعة والتقییم لكل مرحلة من -
 ومحاولة معالجتھا، كما یمكن حتى التنبؤ بمشكلة و تساعد الھیئة المرافقة المقاول على تجاوزھا؛

وضمان المخاطر إذ لكل ھیئة صندوق خاص بالتأمین حتى یتم التحیط من مختلف المخاطر التي -
  .یمكن أن تواجھ المقاولة

  :ز ھذه المرحلة بمجموعة من الخدمات التي تقدمھا ھیئات المرافقة تتمثل فیما یليتتمی

تقدیم صاحب المشروع : یتمثل في خطة عمل تتضمن: إعداد وتشكیل ملف إنشاء المشروع*
وسائل وصف المشروع، وصف السلعة أو الخدمة، السوق، رقم األعمال، الوسائل التجاریة، 

  اإلنتاج؛

في رأس المال العامل، خطة التمویل  االحتیاججدول حسابات نتائج تقدیري، : الملف المالي* 
  .، عتبة المردودیة TVAمخطط الخزینة، الرسم على القیمة المضافة

 ....)قروض، إعانات، مساعدات،( :البحث عن الوسائل المالیة*

 .القیام بالخیارات الجبائیة، االجتماعیة، والقانونیة*

.تصل إلى غایة المساعدة في تخطیط وإنجاز خطوات إنشاء المشروعوالمرافقة یمكن أن *
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إن ھذه الخدمات المذكورة موجودة في أغلب ھیاكل الدعم والمرافقة، إال أن تنظیم ھذه العملیات 
ھناك بعض الخدمات التي یمكن أن تقدم لحاملي المشاریع بشكل فردي یختلف من ھیئة ألخرى، ف

لھائل لحاملي المشاریع، وفي ھذه األخیرة یتم تحقیق الحد األدنى من أو جماعي في حالة التدفق ا
 .، وذلك في شكل مواعید فردیة مع حاملي المشاریع)الخصوصیة(األبعاد الفردیة

وھناك اختالف أیضا في الوقت المخصص لحامل المشروع ومدة تركیب المشروع فھناك بعض 
ة بالنسبة للمشاریع البسیطة حیث تتراوح الھیئات التي تخصص من عدة ساعات إلى مدة محدود

 30ساعات، أما بالنسبة للمشاریع األكثر تعقیدا یمكن أن تصل من  10مدتھا المتوسطة في حدود 

یوم كحد أدني ویمكن أن تصل إلى غایة  15ساعة ومدة تركیب المشروع تكون خالل  40إلى
.سنة كاملة

   

تھتم الھیئات المتخصصة في الدعم المالي كثیرا بھذه العملیة  :من تنفیذ المشروع االنتھاءبعد  -
األموال المقروضة، وعموما  استرجاعوالسبب في ذلك بدون شك ھو محاولة التحقق من إمكانیة 

تتضمن المتابعة بعد اإلنشاء مواعید شھریة مع صاحب المشروع طوال السنتین األولیتین، یتم 
  :فیھا بحث العناصر التالیة

  الخزینة، الوضعیة المالیة، تشكیل لوحة قیادة مالیة: رالتسیی •

 االتصالالبحث عن الزبائن، : الجانب التجاري •

 الرؤیة اإلستراتیجیة؛ •

 .الخ...العقود، المناقصات: وأسئلة مختلقة •

وفي حالة وجود بعض المشاكل المحتملة في بعض المشاریع، یتم تنظیم مواعید دوریة مع      
 .صاحب المؤسسة لحل ھذه المشاكل

وھناك بعض الھیئات تقوم بتنظیم اجتماعات إعالمیة كل شھرین أو ثالثة أشھر یقوم بتنشیطھا 
ین الممتلكات مختصون، تتمحور حول تسییر المؤسسات الصغیرة، طرق التوظیف، تأم

.إلخ...واألشخاص، اإلعفاءات،
 

  

لكن في الواقع من الصعب توفیر كل ھذه الكفاءات في بعض ھیئات المرافقة، باإلضافة إلى ذلك 
من الصعب إیجاد أشخاص یمتلكون معارف عمیقة في كل ھذه المجاالت، وبالتالي فالمطلوب 

میدانیة إن أمكن، للوصول في النھایة توفر المرافقین على المعارف األساسیة وبعض الخبرة ال
  .إلى اإلجابة على انشغاالت أصاب المشاریع

  عمومیات حول أھم ھیئات المرافقة في الجزائر -3

 التي الھیئات من مجموعة في المقاوالتیة المرافقة عملیة مجھودات الجزائر في ركزتت     

 الضریبیة وشبھ الضریبیة الحوافز خالل من والتشجیع الالزم التمویل توفیر إلى باألساس تسعى

 من العدید إنشاء خالل من وإجراءات تدابیر عدة باتخاذ قامت لذا الجدیدة، المشروعات لخلق

 التي والمعوقات المشاكل ومعالجة المقاوالت ومتابعتھا ترقیة إلى تھدف التي الھیاكلو الھیئات

  :وضعیتھا، نذكر أھمھا فیما یلي وتحسین تواجھھا

  ھیئات التمویل الكبیر: - 3-1

  ANSEJالوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب -1

 مقرھا 1996 سبتمبر 8 في المؤرخ 296-96 رقم التنفیذي المرسوم بموجب الوكالة أنشأت     

 العمل عن العاطلین الشباب تستھدف و الوطني، المستوى على فرعا 53 ولھا الجزائر بمدینة

 خاصة مھم جھاز وھو الخاصة، الصغیرة مشاریعھم إنشاء في یرغبون الذین سنة 35 و 19 بین

 لمشاریعا لحاملي السن لشرط بالنسبة سنة، 30 سن دون ھم العمل عن العاطلین من ٪70 أن
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 دائمة، وظائف ثالثة عن یقل ال ما یولد المقترح المشروع كان إذا سنة 40  إلى تمدیدھا یمكن

  .وتتمثل صیغ التمویل المقدمة في التمویل الثنائي أو الثالثي

ال  االستثماریتعلق التمویل الثنائي بمستویین، المستوى األول یكون مبلغ  :التمویل الثنائي-
، %25أما مساھمة الوكالة  %75ار جزائري، وتكون المساھمة الشخصیة ملیون دین 5یتجاوز 

ملیون  5كما یمنح للمقاول قرض بدون فائدة، أما المستوى الثاني حیث مبلغ اإلستثمار یكون من 
أما  %80ملیون دینار جزائري، وتكون المساھمة الشخصیة بنسبة  10دینار جزائري إلى 
  .%20الوكالة فتساھم بنسبة 

یشمل ھذا النوع من التمویل المساھمة المالیة للمقاول باإلضافة إلى الوكالة  :التمویل الثالثي-
الوطنیة لدعم تشغیل الشباب عن طریق قرض بدون فائدة طویل المدى، وأیضا قرض بنكي یقوم 
البنك بمنحھ عن طریق معدل فائدة معین یخفض جزء منھ وتأخذه الوكالة على عاتقھا ویتم 

من قبل صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، یندرج ضمن التمویل الثالثي ضمانھ 
  :مستویان ھما

ملیون دینار جزائري، وتكون المساھمة  5المستوى األول یكون مبلغ اإلستثمار ال یتجاوز -
 .فھي مساھمة القرض البنكي %70أما الباقي  %25، مساھمة الوكالة %5الشخصیة 

ملیون دینار  10ملیون دینار جزائري إلى  5أكبر من  االستثماري ویكون مبلغ المستوى الثان-
، والباقي عبارة %20، مساھمة الوكالة %10إلى  8جزائري، وتكون المساھمة الشخصیة من 

.عن مساھمة القرض البنكي
  

  CNACالصندوق الوطني للتأمین على البطالة -2

الناجمة عن  االجتماعیةللتخفیف من العواقب  1994ھو ھیئة حكومیة أنشئت في سنة      
والمقررة نتیجة لتطبیق مخطط  االقتصاديالتسریحات الجماعیة لألجراء العاملین بالقطاع 

 یعمل م،1994 جویلیة 6  في المؤرخ 188 -94  رقم التنفیذي بالمرسوم تأسسالتعدیل الھیكلین 

 أجل من مجانیة وأخرى مالیة مساعدات عن عبارة وھي المھام من مجموعة أداء على الصندوق

 السن لكبار المؤسسات إنشاء في المساعدة أیضا یوفر حیث ،االقتصادیة البطالة خطر تقلیص

 الدولة، ومؤسسات وزارات مع بالشراكة عاما، 50 و 30  بین العمل عن العاطلین

 كما المشاریع، من المزید إنجاز من للتمكن الظروف جمیع وتوفیر نضما على CNAC تعمل

 بین ثالثي قرض(  ANSEJ تقدمھ ما بعید حد إلى تشبھ مالیة مساعدات أو خدمات أیضا توفر

وقد تطرق المرسوم  المشروع، مراحل جمیع في المرافقة وكذلك ،)والبنك  CNAC المقاول،
نشاطات إنتاج السلع لذلك، حیث یمول الصندوق  صیلیةإلى كل الشروط التف 04- 02التنفیذي رقم 

والخدمات ویوجھ بصفة أكثر عند اقتناء التجھیزات ویستخدم صیغة التمویل الثالثي على 
مالیین دینار جزائري،  5أقل أو تساوي  االستثمارمستویین، المستوى األول عندما تكون قیمة 

تقل أو تساوي ,مالیین دینار جزائري  5أكثر من  االستثماروالمستوى الثاني عندما تكون قیمة 
مالیین دینار جزائري، ویقدم الصندوق قروض بدون فائدة وإعانات لكراء محل إلیواء  10

دینار جزائري بدون فائدة لكراء  500.000یقدم الصندوق إعانة بمبلغ یقدر  المؤسسة الصغیرة،
ت متنقلة بالنسبة لألنشطة غیر القارة، ویساعد محل إلیواء النشاطات المستقرة، أو القتناء مقاوال

الصندوق حاملوا شھادة التعلیم العالي على إنشاء مكاتب جماعیة وفقا للصیغ السابقة كما 
وفقا لعدد الشباب أصحاب المشاریع،  لالستثماریستفیدون من جمع حصص الحد األقصى 

فع الفوائد البنكیة، إعانة بمبلغ وإرجاء لمدة ثالث سنوات لتسدید القرض البنكي ولمدة سنة لد
.یصل إلى ملیون دینار جزائري لكراء محل إلیواء المكتب الجماعي
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 النشاط على للرسم كلي إعفاء مثل عدة جبائیة تحفیزات تقدم السابقة الھیئات أن إلى نشیر كما     

 القیمة ىعل والرسم الشركات، أرباح على الضریبة اإلجمالي، الدخل على الضریبة المھني،

 عند تمدیدھا ویتم النشاط، منطقة حسب سنوات 6 إلى 3 لمدة األولیة المواد شراء عند المضافة

   .سنتین لمدة دائمة عمل مناصب 3 توفیر

  المصغر التمویل ھیئات - 3-2

ANGEMالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر -1
  

 1424 القعدة ذي 29 في المؤرخ 14-04 رقم التنفیذي المرسوم بموجب الوكالة ھذه تأسست      

 الحضریة المناطق في المشاریع إنشاء تعزیز في مھمتھا تتمثل ،2004 جانفي 22 ل الموافق

 الدخل تولد التي والثقافیة االقتصادیة األنشطة بروز وتشجیع والفقر، البطالة ومحاربة والریفیة

 والقروض المقدمة من خالل ھذه الوكالة المقاولة، روح وتشجیع تنمیتھا المرغوب ناطقالم في

2تأھیال یمتلكون الذین لألشخاص موجھة
تشرف الوكالة   .معین ونشاط مجال في ومعارف 

الوطنیة لتسییر القرض المصغر في إطار القرض المصغر على تسییر صیغتین للتمویل، إنطالقا 
، دج 100.000لقمة العیش بدون فوائد تمنحھا الوكالة والتي ال تتجاوز من قرض مصغر لتأمین

على مستوى والیات الجنوب، لتصل إلى قروض معتبرة ال  دج  250.000وقد تصل إلى
  .و التي تستدعي تمویال ثالثیا مع إحدى البنوك دج1.000.000تتجاوز

  تشخیص ھیئات المرافقة في الجزائر -4

الدراسة على ھیئات المرافقة الموجودة في الجزائر ومساھمتھا في إنشاء تكلمنا من خالل ھذه 
م، في ھذا الجزء من الدراسة سنتكلم عن أھم نقاط قوة وضعف ھیئات  و. ص. وتطویر الم

  .المرافقة في الجزائر واآللیات التي تستخدمھا

وآلیات المرافقة في من خالل دراستنا استنتجنا أن ھیئات  نقاط قوة ھیئات المرافقة - 4-1
  :الجزائر تتسم بالعدید من نقاط القوة، نذكر أھمھا فیما یلي

  .توفر موارد مالیة وتحفیزات جبائیة ھامة-

مواقع انترنیت خاصة بھذه الھیئات متوفرة، تتمیز بالسھولة وتزخر بالمعلومات التي تھم كل -
  .مقاول أو حامل لفكرة مشروع لتنفیذ فكرتھ

، أصبحت كل من الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب والوكالة الوطنیة 2015بدءا من سنة -
لتسییر القرض المصغر تقدم تكوینا في مجال المقاولة وتسییر المؤسسات الصغیرة، للمقولین 

  الذین قبلت مشاریعھم؛

 استطاعت ھذه الوكاالت من مساعدة عدة شباب حاملي لمشاریع على تجسید أفكارھم في الواقع،-

  الجبائي إلنشاء مؤسستھم؛ وذلك بتقدیم الدعم المالي و

  .توزع ھذه الوكاالت على المستوى الوطني، مما جعلھا أقرب للشباب-

  .وتنظیمھا لعدة أیام مفتوحة على ھذه الھیئات للتعریف بھا-

والتقرب من الجامعة من خالل إنشاء دار للمقاوالتیة في كل جامعة على مستوى التراب -
 .الوطني
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  نقاط ضعف ھیئات المرافقة - 4-2

من خالل ھذه الدراسة التي اھتمت بتقییم ھیئات دعم ومرافقة المؤسسات الصغیرة      
والمتوسطة في الجزائر، توصلت إلى أن ھناك نقص في فعالیة ھیئات دعم المقاوالتیة ومرافقة 
المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر وھذا یعود أساسا إلى عدم وضوح أھداف ھذه 

ت الذي ترتكز عملیة المرافقة المقاوالتیة على ضرورة إنجاح المشاریع الھیئات، ففي الوق
المنبعثة في إطار ھذه الھیئات، فالدولة تھدف بالدرجة األولى إلى محاربة البطالة وذلك بالسماح 
ألكبر عدد من الشباب من إنشاء مؤسسات صغیرة، وھذا ما أثر على فعالیة ھیئات المرافقة فھي 

أھم ى تفعیل عملیات المرافقة من أجل إنجاح ھذه المشاریع الصغیر، ومنھ نذكر ال تركز كثیرا عل
  :نقاط الضعف التالیة 

، )وغیرھا...التمویل، ضمان القروض،االمتیازات الجبائیة،(تقدیم الخدمات المالیة  ىالتركیز عل-
ال عملیات وبالرغم من ذلك فھي ال تؤثر بقوة على البنوك في منح القروض للشباب، حیث ال تز

 التمویل تخضع لنفس اآللیات البیروقراطیة من ضمانات ومحسوبیة وغیرھا؛

التركز على الجوانب اإلداریة حیث شبھت ھذه باإلدارات العامة البیروقراطیة عالقاتھا مع -
الزبائن حاملي المشاریع ال تتعدى إعداد وتسلیم الملفات، بالرغم من أن من أھدافھا تسھیل 

 داریة لحاملي المشاریع مع مختلف المؤسسات الفاعلة في ذلك؛اإلجراءات اإل

مركزیة صنع القرار في ھذه الھیئات وھذا یمكن أن یؤدي إلى عدم استغالل  العدید من -
الخصائص التنمویة المحلیة، ألن ھذه اإلستراتیجیة ال تأخذ بعین االعتبار الخصائص التنمویة 

  لالمركزیة؛ لبعض المناطق رغم نص القوانین على ا

قدرة على توجیھ استثمارات الشباب نحو المشاریع المنتجة للثروة وضعف عملیات العدم -
التحسیس، حیث نالحظ تزاید عدد المؤسسات المصغرة في قطاع النقل وبعض النشاطات غیر 

 المنتجة للثروة على حساب القطاع الصناعي والزراعي غالبا؛

لبات غالبیة الشباب الجزائري المسلم الذین یطالبون بقروض عدم استجابة التمویل المقدم لمتط-
 بدون فائدة لتمویل المشاریع مما یحد من عدد المشاریع؛

ضعف خدمات المرافقة خالل وبعد اإلنشاء التي تقدمھا ھذه الھیئات ألصحاب المؤسسات، مما -
  یؤدي إلى توفق العدید من المشاریع عن النشاط؛

فراد متخصصین في مجال المرافقة مما یحد من فعالیة المجھودات التي افتقاد ھذه الھیئات أل-
 تقوم بھا ھذه المؤسسات في ھذا المجال؛

وإن اكبر عائق یواجھ ھذه الھیئات ھو افتقاد غالبیة حاملي المشاریع للروح والفكر المقاوالتي -
القیادیة، ونقص بمفھومھ الحقیق الذي یرتكز على مزیج من اإلبداع والمخاطرة الخصائص 

  .تكوینھم في المجال المقاوالتي
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