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 مقدمة

 أ

 ظل في العالم دول قبل من كبير اهتمام على يستحوذانأضحت المقاوالتية والمقاول في وقتنا الراهن 

سواء أكان ذلك بالنسبة لالقتصاديات الصناعية أو النامية على حد  العالمية االقتصادية التحوالتو التغيرات

سواء. كما أضحت عملية إنشاء المشروعات المقاوالتية الصغيرة والمتوسطة تمثل موضوع طلب اجتماعي 

من قبل عدة أعوان )األفراد، الدولة، الهيئات والتنظيمات...(، وذلك لما لها من تأثيرات إيجابية على األصعدة 

 االبتكارإضافة إلى  والثروة، خلق فرص العمل اإلنتاج، في األهمية البالغ كدورها القتصادية واالجتماعيةا

 .التكنولوجي والتقدم

وعلى اعتبار أن المؤكد الوحيد في بيئة األعمال المعاصرة هو عدم التأكد، والقاعدة الوحيدة في النمو 

ا ومداخلها وأساليبها. وحيث أن البيئة الحالية تشهد تزايدا واالستمرارية هي المنافسة وتنوع استراتيجياته

كبيرا وغير مسبوق لمنظمات األعمال المقاوالتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تحول 

األسواق وتطور التكنولوجيا، هذا فضال عن تقادم المنتجات وسرعة تغير العمليات، وهو األمر الذي نتج 

لهذه العملية كالمقاوالتية الدولية وكذا المقاوالتية اإللكترونية، كما أن االستمرارية والتميز عنه أشكاال جديدة 

 والنجاح هي فقط للمؤسسات المنتهجة الستراتيجيات المقاوالتية والتي تترأسها االبداع واالبتكار.

المبادرة الفردية وفي هذا الصدد، جاءت هذه المطبوعة كأداة ومادة تعليمية هدفها الرئيس زرع روح 

والعمل الحر وثقافة المقاوالتية بين الفئة الطالبية من خالل تعريفهم بهذا الميدان المهم من األعمال، عن 

طريق تجميع وتخليص كل الذي تم ذكره آنفا حول المقاوالتية، انطالقا من ماهية العملية المقاوالتية، ثم 

ها، لنتحول إلى منظمة األعمال المقاوالتية التي تشكل اإلطار شخصية المقاول الذي يقود هذه العملية ويمارس

المؤسساتي للعمية، ثم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جوهر العملية والشكل الغالب لها، لننتقل 

في خطوة الحقة إلى كيفية ومراحل تأسيس هذا المشروع المقاوالتي، وكذا أبرز االستراتيجيات الواجب 

ن أجل البقاء في بيئة األعمال المعاصرة والتي نتوسع في أهم عنصرين منها أال وهما االبداع اتباعها م

واالبتكار المقاوالتي، لنشير أخيرا إلى مفهومي المقاوالتية الدولية وااللكترونية كأحد أبرز نتائج ظاهرة 

 العولمة في المجال المقاوالتي.
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 احملور األول: مقدمة حول املقاوالتية 

 تطور الفكر املقاواليت )املدارس الفكرية(: ـ 1

اكتسبت املقاوالتية مفاهيم عديدة خمتلفة ومتغايرة وذلك ابختالف توجهات املدارس اإلدارية واالقتصادية اليت تناولتها. فتدرج  

حتقيق الربح، وأخذ املخاطر، وتسيري املوارد، والتغيري، واإلبداع واالبتكار، والتعامل مع ظروف  مفهوم الفكر املقاواليت بني معاين  

العناصر   لينتهي ابحتوائها لكل  الغموض، وتشكيل أحد عناصر اإلنتاج، واحلماس لدى املقاول يف اكتشاف واستغالل الفرص، 

سامهات والبصمات والنظرايت العلمية املتباينة جلملة من الباحثني ذوي  السابقة الذكر. حيث مرت هذه الظاهرة حبقبة زمنية مليئة ابمل

التخصصات املختلفة مثل: علم االقتصاد، علم االجتماع، علم اإلنسان، علم التاريخ، علم النفس، اإلدارة االسرتاتيجية، والتسويق.  

ل مدارس فكرية رئيسة حمصت يف هذا املفهوم وذلك  وفيما يلي حناول عرض النظرايت املفسرة لتطور الفكر املقاواليت وذلك من خال

 بغية إعطاء نظرة شاملة لتطور املقاوالتية كما يلي: 

 املدرسة الكالسيكية - 1- 1

واليت نظرت إىل املقاول من خالل روح أخذ وحتمل املخاطرة والاليقني وظروف عدم التأكد، وكذا مدى استخدام هذا الفرد  

 إلمكاانته التسيريية يف ملكية املشروع هبدف حتقيق األرابح، إضافة إىل استغالل رأس املال وتوظيفه بفاعلية يف عملية اإلنتاج.  

 رسة فيما يلي: ميكن ذكر أهم منظري هذه املد

• Richard Cantillon  ؛ (الشخص الذي ترتبط أجوره بعدم التأكد : )املقاول اجملازف 

• Beaucleau  (الشخص املشرف واملنظم واملتحمل للخطر املرتبط ابملشروع الذي ميتلكهاملقاول املخاطر : ) ؛ 

• Jean-Baptiste Say  (الفرد املتحمل للمخاطرة، الذي يستغل رأس  مهنة املقاول املال بكفاءة، والذي  : 

 ؛ ( ميتلك روح احلساب

• Francis Walker  ( الشخص الذي يتمتع بقدرات كبرية فيما خيص مهمة تنظيم وتنسيق  :  اإلمكاانت اإلدارية

 . ( يف ظل املخاطرة عوامل اإلنتاج
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 االقتصادية  املدرسة  - 2- 1

  مع   والتواؤم   التعامل  وكذا  اإلنتاج  عملية  تنظيم  على  تعمل  اليت  اإلنتاج  عناصر  كأحد  املقاوالتية  االقتصادية  املدرسة  تعترب  حيث

  الشخص   ذلك  هو  املدرسة  هذه   منظري  نظرة  وجه   من   املقاول  أن  كما  السوق،  يف   السائدة  املستمرة  والتغريات  االستقرار   عدم  ظروف

 . املؤسسي والبناء  واإلبداع والتسيري املخاطرة ملهارات  املالك  املال،  لرأس  املالك

 ذكر أهم منظري هذه املدرسة فيما يلي: ميكن 

• Adam Smith   ؛ (الشخص املالك لرأس املال أو املزود له هو  املقاول :)أحد عناصر اإلنتاج 

• Alfred Marshal   ؛ (املقاول هو الشخص املسري للمؤسسة واملتحمل ملخاطر اإلنتاج : )أحد تكاليف اإلنتاج 

• Hawley    يعمد على القيام بوظيفيت التنظيم  الدي    املقاول هو الشخص :  اإلنتاجية)التنظيم والتنسيق يف العملية

 ؛ (والتنسيق يف عملية اإلنتاج 

• Schultz  االستقرار عدم  مع ظروف  هو:  )التعامل  التعامل    املقاول  على  القدرة  رئيسة  بصفة  ميتلك  الذي  الفرد 

 . ( والتكيف مع ظروف عدم التوازن

 النمساوية   املدرسة- 3- 1

  وحتصيل  اخلالق،   التدمري   التغيري،   التجديد،   االبتكار،   اإلبداع، :  منها   املقاوالتية   لظاهرة  عديدة  ووظائف   أبعادا   املدرسة  هذه  حتوي 

  حيث . األرابح حتقيق  ث  ومن السوق يف  املتاحة  الفرص  اقتناص بغرض   وذلك بفاعلية، احمليطة البيئة يف  السائدة واملعلومات البياانت 

  لالبتكار   مرادفا   املقاوالتية  اعتبار  خمتصرة  وبطريقة   أساسي   بشكل  التجديد   على  اجملال  هبذا   يتعلق   فيما  النمساوية   املدرسة  تركيز   انصب

 . واإلبداع  والتجديد

 ميكن ذكر أهم منظري هذه املدرسة فيما يلي: 

• Josef Schumpeter   واجملدد واملبدع الديناميكي  ملقاول هو الشخص املتميز  : ا )اإلبداع واالبتكار واهلدم اخلالق

 ؛ (الذي يعمد إىل حتقيق التوليفات غري املسبوقة واحلديثة لعناصر اإلنتاج 
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• Israel Kirzner املقاول ذلك الشخص الذي يكون يف حالة انتباه وحذر    : )التأهب واحلماس القتناص الفرص

 ؛ ( وأتهب الكتشاف الفرص املرحبة املتاحة يف البيئة 

• Mark Casson  املقاول هو الفرد املتمتع ابلقدرات واملهارات يف مجع املعلومات واليت يستخدمها  :  )خلق الفرص

 ؛ (يف إنشاء فرص الربح 

• Franck  Hyneman  Knight  املقاول هو الفرد املستعد ألخذ وحتمل املخاطرة،  :  )املخاطر غري احملتملة

 ؛ ( ليقنيحيث متثل األرابح املكافأة واملقابل لتحمل الالأتكد وعدم ا

• Friedrich Von Hayek   املقاول هو الشخص  :  )املعلومات عصب األعمال، املقاول يف ظل الغموض

 ؛ (يعمل يف ظل عدم التأكد والاليقني 

• Ludwing Von Mises املقاول هو شخص يقظ يظل متفطنا القتناص الفرص  : )الفرد اليقظ، وخلق الثروة

 . (الغري املستغلة يف السوق 

 هارفارد  جامعة مدرسة - 4- 1

  واملختصني  للباحثني   أساسيا  فكراي  مرجعا   املقاوالتية  والعمليات   ابملقاول  يتعلق  فيما "  شومبيرت  جوزيف " االقتصادي  أفكار   بقيت 

  .اإلنساين  السلوك ومدرسة هارفارد  جامعة مدرسة ومها  املقاواليت امليدان يف  مستقلتني  مدرستني بروز   غاية إىل  بعده،  جاءوا  الذي

  عن  يكون املقاوالتية  حتقق  أبن" H. Arthur"   اجلامعة تلك  يف  املقاوالتية  ملركز  مؤسس وأول  هارفارد  جامعة  رائد  يعترب  وهنا 

 الوطين.  االقتصاد  تنمية  بغرض وذلك  فيها،   واالستثمار  املؤسسات  خلق طريق 

 السلوك اإلنسان  مدرسة - 5- 1

تعارض هذه املدرسة النظرة الكالسيكية للفرد على اعتبار أنه جمرد كائن أانين، فهي تنادي بفكرة أن الفرد قادر على استثمار  

واستغالل الفرص، وهو األمر الذي أدى إىل بروز فكر "السلوك اإلنساين" والذي يرتجم السلوك املقاواليت الذي يؤدي بدوره إىل  

 اع والتجديد.   اإلنشاء والتأسيس، واإلبد 
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  عمد إىل   حيث  ،يف هذه املدرسة منظر يربزأول  "  MAX WEBERويف هذا الصدد يعترب رائد علم االجتماع األملاين "

السلطة،  استحواذ  و   وحتقيق الذات  على البحث عن االستقـاللية   والذي يستند أساسا سلوك املقاولني  يرتجمحتديد نظام القيمة كعامل  

 جيعل دورهم يتباين عن دور مديري املؤسسات.  األمر الذيوهو 

 احلديثة   املدرسة- 6- 1

تتضمن هذه املدرسة يف املقاوالتية وجهات نظر مجلة من الباحثني واملختصني املعاصرين يف امليدان املقاواليت، الذين من أبرزهم:  

اخلاص اجتاه املقاول والعملية املقاوالتية، حيث يراها البعض  ماكليالند، وبيرت دراكر، ومنتزبريغ، وهريزبرغ، وآخرون. ولكل منهم رأيه 

 احلاجة إىل اإلجناز، والبعض اآلخر االبتكار واإلبداع، وآخر املخاطرة، وآخرون إنشاء املؤسسات وتسيريها......إخل. 

 وفيما يلي نبني أهم منظري وابحثي هذه املدرسة: 

• David McClelland   ،املقاول هو ذلك الشخص املتحمس    :واحلاجة لإلجناز )حتمل املخاطر بدرجة معقولة

 ؛ ( الذي ميتلك الرغبة يف اإلجناز وأخذ املخاطرة واالستعداد هلا 

• Peter Drucker  الشخص الذي يبحث دائما  الشخص املنظم واملنفذ للفرص، فهو    هواملقاول  :  )تعظيم الفرص

 ؛ (عن التغيري، ويستجيب إليه، ويستغل الفرصة 

• Robert Hisrich  املقاوالتية هي سريورة  إنشاء وخلق أشياء قّيمة وغري مألوفة، عن طريق  :  )إنشاء املؤسسات

 ؛ ( أتسيس مشروع معني وجتميع وختصيص املوارد الضرورية للعملية اإلنتاجية

• Mintzberg  Henry  املقاوالتية هي عملية إنشاء مؤسسات، وكذا  :  )إنشاء وتسيري املؤسسات، واإلبداع فيها

 ؛ ( عملية التسيري واإلدارة هلذه املؤسسات، إضافة إىل القيادة واإلبداع 

• G.Gilder   الصغرية املؤسسة  والثروة،  العمل  للسوق،  :  )خلق  اخلفية  ابلقوانني  العارف  الفرد  ذلك  هو  املقاول 

 . (خالل خلق العمل وإنشاء الثروة الشخص الذي جيابه الصراع والتحدي ضد الفقر من 
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 االجتماعية   املدرسة- 7- 1

 Social)  االجتماعية   املقاوالتية   مفهوم   انتشار  وتوسع   بروز   املاضي   القرن   ومثانينيات   سبعينيات  شهدت

Entrepreneurship ،)  مع (  األرابح  حتقيق )  الظاهرة  هلذه  االقتصادية   األهداف  بني  جيمع  الذي  املقاوالتية  من   النوع   هذا  

  خمتلف  احلسبان  يف   أيخذ   املقاوالتية   مصطلح  أصبح حيث (.  األصعدة   شىت  يف   والتطور االجتماعي   التقدم   حتقيق)  اجتماعية   أهداف

  واملساندة  املساعدة  وتقدي  اجملتمع،  يف غريهم  حنو  األفراد  مسؤوليات  وتعميق   اجملتمع،   ألعضاء   قيمة  خلق  من  االجتماعية  املسامهات

املقاول االجتماعي على  حيث عرف    .طبقاته   جلل   الرفاهية  وحتقيق   املعيشي   ابملستوى  واالرتقاء  اجملتمعات  تطوير   بغرض   وذلك  هلم،

 . أنه الشخص املبدع واملبتكر الذي يعمل على إجياد احللول العلمية املستدمية اقتصاداي واجتماعيا

 : (Entrepreneurship)تعريف املقاوالتية  ـــ 2

تعترب عملية إعطاء تعريف حمدد لظاهرة املقاوالتية أمرا ابلغ الصعوبة، نظرا لتغري هذه الظاهرة ومما تتسم به من التعقيد، إضافة  

دي  إىل ما يكتنفها من الغموض، فال يوجد تعريف موحــد هلا، وهو األمر الذي دفـع ولفرتة زمنية طويلــة حلدوث جدل كبري حول تق

أبن كثرة وتباين تعاريف املقاوالتية تعد من    Churchillتعريف موحد ملصطلح املقاوالتية يف ميدان البحث العلمي، حيث خيرب 

 "  ما نقول حقا خبصوص املقاوالتية بني عوائق الكثري من األحباث والدراسات املثمرة، فيقول " 

   '' يف بداية التسعينات واملعنون بـ "ماذا نقول حينما نتحدث عن املقاوالتية  William Gartnerإضافة إىل املقال الصادر لـ  

" " What are we talking about when we talk about entrepreneurship 

 ول واملمارسات املقاوالتية.  لكن األمر تراجع نوعا ما يف بعد، نظرا لالهتمام والتوجه حنو دراسة كل من املقا 

 : وفيما يلي حناول إعطاء بعض التعاريف املسندة إىل هذا املفهوم، وذلك كما يلي 

على أهنا: "حاالت خاصة منشأة للثروات االقتصادية واالجتماعية، لديها درجة مرتفعة من  "  Alain Fayolle" يعرفها  

أفراد ذوو   فيها  اخلطر، يشرتك  ابملبادرة  الألكادة مبعىن وجود  األخذ  إىل  إضافة  املرافقة،  التغيري واملخاطر  بتقبل  تتصف  سلوكيات 

 والتدخل الفردي". 

 هذه احلاالت ميكن أن تتعلق مبا يلي: 
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 إنشاء مؤسسة أو نشاط من قبل أفراد مستقلني أو من قبل مؤسسات؛  ✓

 أو من قبل أفراد مستقلني أو من قبل  اسرتجاع نشاط أو مؤسسة، يف وضعية سليمة أو تواجه صعوابت من قبل أفراد مستقلني  ✓

 مؤسسات؛ 

 تنمية وإدارة بعض املشروعات املخطرة )ذات خطر( يف مؤسسات؛  ✓

 نطاق وروح املمارسة لبعض املسؤوليات أو الوظائف يف املنظمات.  ✓

منذ    " وعلى وجه التحديد األمريكيني، فإهنم يستخدمون هذا املصطلح )املقاوالتية( Anglo-saxonsأما فيما خيص " 

 ( املاضي  القرن  من  التسعينات  سنوات  " 90بداية  الربوفيسور  أن  جند  حيث   ،)Howard Stevenson  جامعة من   "

"Harvardمن قبل أفراد أو منظمات،       مصطلح يغطي حتديد فرص األعمال واقتناصها " نص على أن املقاوالتية عبارة عن

 يسيطرون عليها يف الوقت احلايل.   ومتابعتها، وجتسيدها وذلك بغض النظر عن املوارد اليت

 " من  الغالب وذهب كل  منصور  "طاهر حمسن  و  إدريس "  حممد صبحي  جمموعة  وائل  أهنا:"  على  املقاوالتية  تعريف  إىل   "

 اخلصائص املتعلقة ببدء األعمال والتخطيط هلا وتنظيمها وحتمل املخاطر واإلبداع يف إدارهتا". 

من   مجلة  حاول  وقد  املقاوالتية هذا  مفهوم  حتديد  "،  الباحثني  قبل  من  احملرر  الكتاب  يف  جاء  -Burgerوذلك كما 

Helmchen" حيث عرفها ،"Gratner  على أهنا: "إنشاء منظمات، وهي العملية اليت من خالهلا أتيت منظمات جديدة "

على االبتكار واإلبداع ومنح املوارد املتوافرة  " أيضا على أهنا ذلك العمل الذي ينطوي  P.Druckerإىل حيز الوجود"، وعرفها " 

ويقول"  إنتاجية جديدة.  متت  Fenkataramanإمكاانت  الفرص  وأبي  من،  يد  وعلى  ابلكيفية،  "تعىن  املقاوالتية:  أن   "

 التضحية إلجياد واكتشاف وإنشاء منتجات املستقبل". 

اء شيء جديد قيم )منظمة جديدة أو تطوير منظمة قائمة(  و من خالل كل ما سبق ميكن تعريف املقاوالتية على أهنا عملية إنش

من خالل ختصيص املوارد املالية و املادية و البشرية و الوقت الالزم، إضافة إىل األخذ ابملبادرة و العمل احلر و الرغبة يف حتقيق  

من خالل املنتجات و اخلدمات املطروحة    الذات، و اإلبداع و االبتكار، و امليل و االستعداد حنو املخاطرة، هبدف خلق قيمة مضافة 

واحلصول على العوائد النامجة عن املخاطرة يف رؤوس األموال املستثمرة، و ذلك كله يف إطار بيئة مضطربة و معقدة يسودها الغموض  

 و يكتنفها حاالت عدم التأكد. 
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 ـ منافع املقاوالتية: 3

شروعات الصغرية يعتقدون أبن العمل الشاق واملثابرة يف املشاريع  لقد بينت العديد من الدراسات واألحباث أبن أصحاب امل

اخلاصة أو ما يسمى ابملبادرات الفردية حيقق عوائدا أحسن من العمل لدى الغري. فيما يلي ميكن أن نربز أهم املنافع االقتصادية  

 واالجتماعية وحىت البيئية اليت تعود على املقاولني ومنه على البلد ككل: 

 ونذكرها يف النقاط التالية: ـ املنافع االقتصادية: 1ـ3

: فاملقاول يقدم على األعمال املقاوالتية واملبادرات الفردية، على اعتبار أن فيها االستقاللية والعمل احلر وإمكانية  فرصة التفرد ✓

 ستمرارية املشاريع املقاوالتية. بلوغ التميز يف املنتجات واخلدمات مبا حيقق امليزة التنافسية واليت تؤدي بدورها إىل ا

: حيث متثل األرابح والعوائد املادية عنصرا حتفيزاي فعاال يف قرارات املقاولني بشأن تقدي مشاريع  فرصة لتحصيل أرابح جيدة ✓

 جديدة للسوق. 

صعوابت والعراقيل،  : فعلى عكس نظرة غالبية األفراد الذين يرون أبن بداية األعمال خالية من ال فرصة حتقيق أقصى اإلمكاانت ✓

فإن املقاول ينظر إىل أن العمل يتطلب اجلد واملثابرة والعمل املكد واالستعداد لتحمل املخاطرة، إضافة إىل املبادرة. فالعمل  

 ابلنسبة للمقاول ميثل أداة لتحقيق الذات. 

ات، وهو األمر الذي يسمح بتكوين  : فاملقاوالتية يف أغلب املواقع تكون مصحوبة بزايدة املخرجزايدة يف متوسط دخل الفرد  ✓

 الثروة لألشخاص من خالل زايدة عدد املشاركني يف التنمية؛ 

: فاملبادرات الفردية واملؤسسات املقاوالتية الصغرية واملتوسطة متثل احملرك األساسي لدفع عجلة  العمل على تطوير االقتصاد ✓

الوطين فيما بعد ابملشروعات الكبرية. حيث جند على سبيل املثال أبن  التنمية االقتصادية، والنواة الرئيسية اليت متد االقتصاد  

من    %75، واإلمجايل(  احمللي  )الناتج  GNP  من  %56مليون مشروع مقاواليت يف الصني تساهم حبوايل    3,6حوايل  

 من املنتجات اجلديدة.  %80من التشغيل خارج الزراعة، و %75من الصادرات، و %62القيمة املضافة الصناعية، و 

: إذ تصاحب املقاوالتية يف الكثري من األحيان سريورات التحوالت اهليكلية وتغريات احمليط  إعادة هيكلة النسيج االقتصادي  ✓

ستقرار واليت ينجم  االجتماعي والسياسي والتكنولوجي وحىت التنظيمي، حيث أن هذه التحوالت تولد من الألكادة وعدم اال
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عنها ظهور فرص إنشاء نشاطات اقتصادية ومؤسسات جديدة، وهو األمر الذي يؤدي بدوره إىل تنوع يف النسيج االقتصادي  

 بني الغرب والشرق، إضافة إىل االنفتاح على الصعيد الدويل. 

يف العرض، كما أن االنتفاع من    : حيث أن أتمني رأس مال جديد سيوسع من جانب الزايدة النمو يف جانب العرض والطلب ✓

 الطاقات اجلديدة واملخرجات يف املشروع احلديث سوف يؤدي إىل زايدة يف جانب الطلب؛ 

: حيث يعترب اإلبداع واالبتكار واخلروج عن املألوف مسات لصيقة ابملشروعات املقاوالتية الصغرية واملتوسطة،  االبتكار والتحديث  ✓

املقاوالتية إحدى مصادر التجديد، ألن التطوير يرتكز أساسا على عنصر االبتكار وذلك ابلنسبة لتطوير املنتجات  وهنا تعد  

 أو اخلدمات اجلديدة للسوق إضافة إىل االهتمام ابالستثمار بغرض أتمني مشاريع جديدة. 

 تتمثل أبرزها يف النقاط التالية: ـ املنافع االجتماعية: 2ـ3

: حيث أنه يف الغالب ما يكون املقاول من األفراد املوثوقني واحملرتمني يف اجملتمع، وابلتايل  يف خدمة اجملتمعالفرصة للمسامهة  ✓

 فله فرصة كبرية خلدمة اجملتمع من خالل تنمية االقتصاد وزايدة النمو وأتثري أعماله على وظائف االقتصاد احمللي؛ 

ة مصدرا مهما للوظائف اجلديدة يف االقتصاد، فقد أضحت عملية إنشاء  : حيث تعترب املشاريع املقاوالتيخلق مناصب الشغل ✓

املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملقاوالتية على العموم منذ سنوات السبعينات تبدو كحل ملشكلة البطالة ومصدر حمتمل لتوفري  

 مناصب العمل. 

 ستقاللية وإمكانية حتقيق ما هو مهم له؛ للعمل مينحه احلرية واال املقاول  امتالك حيث أن الفرصة لتحقيق الذات:  ✓

حيث تسهم املشاريع املقاوالتية يف حتقيق أداء مايل ومردودية ورحبية  تساهم املؤسسات املقاوالتية يف تقدمي اخلدمات والسلع:   ✓

بات الزابئن  جيدة للفرد املقاول ومالك املؤسسة الصغرية واملتوسطة، بيد أهنا من اجلهة األخرى تؤدي إىل إشباع حاجات ورغ

 من السلع واخلدمات املطلوبة؛ 

وذلك من خالل  تعمل االبتكارات يف املؤسسات املقاوالتية واملشروعات الصغرية واملتوسطة على تسهيل حياة األفراد:   ✓

طرح وتقدي منتجات وخدمات جديدة، وهو األمر الذي حيسن من إنتاجية العمل كما حيسن يف جانب الرفاهية والصحة،  

 إضافة إىل عدالة التنمية االجتماعية وتوزيع الثروة ومعاجلة البطالة. 
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 ـ املنافع البيئية:  3ـ3

ويف هذا الصدد نتحدث عن البعد البيئي ملا يعرف ابملقاوالتية املستدامة، والذي يسمح ابحملافظة على البيئة ومحاية املوارد الطبيعية  

املقاوالتية اليت أتخذ يف احلسبان اجلانب البيئي يف أنشطتها    واملتوسطة واملشاريع احلالية واملستقبلية من خالل املؤسسات الصغرية  

 ا وقراراهتا. وفيما يلي نذكر مجلة من األعمال املقاوالتية اليت تساهم يف احلفاظ على البيئة كالتايل: وعملياهت

 البناء األخضر والكفاءة الطاقوية؛  ✓

 (؛ Smart gridsالشبكات الذكية ) ✓

 (؛ eco-mobilityالتنقل اإليكولوجي ) ✓

 (؛ green chemistry) كيمياء اخلضراء ال ✓

 ؛ ( Recyclingالرسكلة ) ✓

 ( املستدامة  التنمية  مبفهوم  ارتباطها  مع  و  املستدامة  املقاوالتية  فإن  هذا،  كل  إىل   Sustainableإضافة 

development   التطور النوعي هلذا املفهوم يف السنوات األخرية و مع اشتداد حدة األزمات و الصراعات ( و يف إطار 

احلاصلة على شىت األصعدة، فهي هتدف أساسا إىل تقدي مقرتحات على شكل حلول مستدامة بغرض التقليل من املشاكل املرتبطة  

ل االقتصادية، املشاكل االجتماعية، و املشاكل البيئية(، وهو األمر الذي لن يكون  ابألبعاد الرئيسية الثالثة للتنمية املستدامة )املشاك

   إال من خالل األداء اجليد و الفعال للمشاريع و املؤسسات و العمليات املقاوالتية اليت تستوجب تبين سياسات و برامج تتوافق 

 بتكار و اإلبداع، و املسؤولية االجتماعية.... . و الفكر املقاواليت من جهة، و التنمية املستدامة من أخرى، كاال

 ـ خصائص املقاوالتية: 4

 ميكن ذكر أهم مسات وخصائص املقاوالتية يف النقاط التالية: 

 هناك القيادة، بيد أن املقاوالتية متثل القوة الدافعة وراء احلقائق االقتصادية؛  ✓

 األفكار اإلبداعية القوية احملددة واملتميزة، أي اجلديدة يف السوق. املقاوالتية هي رؤية شاملة واضحة مدعومة ابلعديد من  ✓

 ( هناك رؤية ملا هو أحسن من الوضع احلايل؛ Spirit of the Entrepreneurيف روح املقاول ) ✓
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تطوير الرؤية  عن طريق العملية املقاوالتية يتم إيقاظ احلدس والبصرية اليت تضرب جبذورها يف اخلربة، حيث يعمل املقاول على   ✓

 املنبثقة عن الروح املقاوالتية وكذا االسرتاتيجية ووضعها موضع التنفيذ؛ 

يعمل املقاول على تنفيذ هذه الرؤية بسرعة ومحاس، حيث أن هذا العمل ميكن أن يوفر له الشعور التام ابملعيشة واالرتياح   ✓

 والرضا يف خدمة اجملتمع؛ 

والرغبة يف  املزج بني العناصر االبتكارية واإلبداعية  مارس من طرف الفرد انطالقا من  املقاوالتية متثل العمل الشخصي احلر امل ✓

 التفرد وحتمل املخاطر والعمل الدؤوب، وهذا كله هبدف تقدي أشياء جديدة واخلروج عن املألوف. 

 : ـ األعمال املقاوالتية5

ارية اليت يرتكز عليها املقاول بشكل رئيسي إلقامة املشاريع  متثل األعمال املقاوالتية جممل األنشطة واألعمال اإلبداعية واالبتك

 وضمان منوها وبقائها. وميكن تصنيف هذه األعمال إىل ثالثة أصناف أساسية كما يلي: 

 حيث يقوم املقاول يف هذه األعمال بتقدي أفكار جديدة مل تطرح سابقا وغري مألوفة يف ميدان األعمال. أعمال ابتكارية حبثة:   ✓

يتمثل هذا النوع من األعمال يف أتسيس مشروعات وأعمال مقاوالتية من خالل مجلة من األفكار  ابتكارية مطورة:  أعمال   ✓

واملعلومات والتكنولوجيات املتوافرة، حيث يعمد املقاول على توظيف معلومة معينة أو تكنولوجيا ما ألغراض جديدة مثال، أو  

 كون املنتج املبتكر عبارة عن تطوير ملنتج موجود من قبل. إضافة قيمة جديدة لفكرة قائمة ابألصل فقد ي

يعين إدخال منتجات أو خدمات معروفة يف ميادين أو مناطق جديدة وللمرة    وهذا  جديدة: الولوج إىل أسواق أو جماالت   ✓

 األوىل. 
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 احملور الثان: املقاولون يف األعمال 

 ـ تعريف املقاول: 1

وهو ما   ملفهوم املقاول شأنه شأن ظاهرة املقاوالتية، فقد تطور عرب الزمن مع تطور الفكر املقاواليتهناك عدة تعاريف قدمت  

االقتصاديني   بعض  تعريف  وكذا  املعاجم  يف  املصطلح  هلذا  املسندة  التعاريف  أهم  بعض  تقدي  يلي  فيما  وسنحاول  سابقا،  رأيناه 

 والباحثني. 

على أنه: "ذلك الشخص الذي يسعى    م1775" املنشور عام  Johonson’s dictionaryيعرف املقاول يف قاموس "

"   Le dictionnaire de la langue françaiseللبحث عن الفرص من خالل الصدفة". كما يعرفه قاموس " 

"  Le petit Robertبفرنسا على أنه: "الشخص الذي يتوىل مهمة معينة". يف حني يعطي قاموس "   م1889املنشور عام  

 نفس املعىن )مرادفات( للمقاول واملدير ورئيس املؤسسة. 

لوصف كل شخص وكل فاعل يسري املشاريع اإلنتاجية الكبرية، حيث أن    القرون الوسطى هذا واستعمل مصطلح املقاول يف  

بطت ظاهرة املقاوالتية مبفهوم  فقد ارت  17  القرنهذا الشخص ال يتحمل أية خماطر وإمنا يعمل فقط على إدارة املوارد املتاحة. أما يف  

( مشريا يف  risk taker" بتعريف املقاول على أنه فرد آخذ للمخاطر ) Cantillonاملخاطرة، وهو ما أكده االقتصادي "

" بسبب الشراء بسعر حمدد ومعلوم والبيع  كانتيلون هذا الصدد إىل التجار واملزارعني واحلرفيني، وينشأ اخلطر يف هذه احلالة حسب "

 capitalعلى أنه الشخص املستخدم واملستثمر يف رأس املال )  18القرن  خر غري حمدد. يف حني مت تعريف مصطلح املقاول يف  آب

user( والذي خيتلف عن الشخص املزود به )capital provider)  فإن    20القرن  ومطلع    19  القرن . أما خالل هناية

القرن  النظرة للمقاول اجتهت حنو كونه الشخص املنظم، واملسري للمؤسسة بغرض حتقيق مكاسب شخصية وذلك إىل غاية منتصف  

الذي يعمل على اإلتيان ابجلديد فيما يتعلق ابملنتجات  (  Innovator)  حني أصبح ينظر للمقاول على أنه الشخص املبدع  20

يعترب املقاول ذلك الشخص الذي جيلب املوارد املختلفة الضرورية يف عمل املنشأة يف شكل توليفة    أو أمناط اإلنتاج. ويف الوقت احلايل 

جتعل قيمتها أكرب من ذي قبل، والذي يعمل أساسا على االبتكار واإلبداع يف امليدان اإلداري أو اإلنتاجي أو فيما خيص السلع  

 واخلدمات. 
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ول على أنه ذاك العون االقتصادي الذي جيند أمواال )مصاريف( معلومة هبدف  " املقاKeynesويعرف االقتصادي اإلجنليزي " 

 حتقيق عوائد غري مؤكدة )مداخيل(. وابلتايل فإن وجهة النظر الكينزية فيما يتعلق ابملقاوالتية تتمحور أساسا يف عنصر الألكادة. 

عي ويالحظ الفرصة ث أيسس وينشأ  الشخص الذي ي   أبنه ذلكاملقاول    Fayolleو  Verstraeteكما يعرف الباحثان  

 مؤسسة ملتابعتها وتنفيذها واستغالهلا. 

   املقاول أبنه ذلك الشخص الذي يكون على رأس املنشأة  M. Orhan و   B. Duchéneaut هذا و يعرف الباحثان 

 املرتبطة هبا. وميتلك روح املؤسسة فيها، حيث يعمل على اإلدارة املباشرة هلا و يتحمل املخاطر املالية 

إضافة إىل كل ما سبق، اعترب املقاول من طرف العديد من الكتاب والباحثني على أنه الشخص الباحث عن فرص األعمال،  

 واملنشئ للمؤسسات )الصغرية(، واآلخذ للمخاطرة، املنظم واملنسق للموارد. 

الذي يعمل على حتويل فكرة بسيطة انطالقا    ومن خالل كل التعاريف السابقة ميكن أن نعرف املقاول على أنه ذلك الشخص

من ختصيص املوارد الضرورية إىل مؤسسة قائمة أو مشروع مقاواليت. كما أنه الشخص املقتنص للفرص املتاحة يف بيئة األعمال،  

اإلتيان ابجلديد  املنشئ ملؤسسته اخلاصة، املتحمل للمخاطرة ولظروف عدم التأكد، املسري واملنظم، املبدع الذي يعمل أساسا على  

 سواء فيما يتعلق ابملنتجات أو اخلدمات، أو أساليب اإلنتاج، أو طرق التوريد، أو أساليب التسيري. 

 : املقاول  خصائص ـ2

 Peterهناك اختالف وتباين كبري بني الباحثني املختصني يف ميدان املقاوالتية حول ميزات املقاول وسلوكه، حيث عرب عنه " 

Drucker  "أنه ذ املادية والبشرية واملالية  على  املوارد  الذي حيصل على  الشخص  للفرص، ذلك  املنظم واملنفذ  الشخص  لك 

واملوجودات األخرى الضرورية بتوافق وانسجام جلعل قيمتها أعظم من السابق. وفيما يلي ميكن أن حندد أبرز السمات املميزة للمقاول  

(Entrepreneur يف النقاط األساسية ) :التالية 

 : " Internal Locus of controlالتحكم الذايت والداخلي " ✓

فالشخص املقاول عند انطالقه يف مشروع مقاواليت جديد ينبغي أن يكون لديه إميان ابملستقبل ومتغرياته وما سيستجد فيه، كما  

 التكيف واالنسجام والتعامل معها. يستوجب أن يكون قادرا على السيطرة على خمتلف العوامل اخلارجية املؤثرة فيه وحماولة 
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 : " Tolerance for Ambiguity"  حتمل الغموض ✓

فالفرد املقاول ميتلك مجلة من السمات البسيكولوجية اليت جتعله غري متأثرا ابلفوضى والألكادة، واليت تعد من أبرز السمات املميزة  

لب واالضطراب، حيث أن الظروف غري املتأكدة والغموض هو مسة  للمقاول على اعتبار أن بيئة األعمال املعاصرة كثرية التعقد والتق

 لصيقة ومميزة لألعمال املقاوالتية. 

 : "Self-Confidenceالثقة ابلنفس "  ✓

تعد الثقة السمة املميزة للمقاول، فعلى الرغم من أهنا ليست صفة تولد مع الفرد، إال أن هذا األخري ومن خالل احرتام الذات  

 ابلقدرة على استقبال التحدايت وجماهبتها عن طريق العمل اجلاد، يكتسب القوة واإلميان ابلنفس ومن ث الثقة هبا. واإلحساس  

الفرد املبادر الذي يشعر بقدرته على مقابلة التحدايت، الشخص الذي ينطلق يف العمل احلر الشخصي   فالشخص املقاول هو 

حيث أن الثقة اليت يتملكها متثل له دافعا ذاتيا للتميز، واليت تقوده إىل كسب املزيد  مبستوى عال من االندفاع واحلماس للقيام به.  

 من العمالء، والتعامل مع خمتلف التفاصيل الفنية، إضافة إىل إدامة حركة العمل واستمراريتها. 

 : " Willingness to Take Risksاالستعداد وامليل حنو املخاطرة "  ✓

ز أعماله ومشروعاته على اإلبداع واالبتكار يف املنتجات واخلدمات اجلديدة فحسب، إمنا هو  فاملقاول ليس الشخص الذي ترتك 

ذلك الشخص الذي ميتلك الشجاعة لالنطالق يف أعمال جديدة وفريدة، حيث أن هذه األعمال حتمل ابلتأكيد نوعا من املخاطرة  

تشغيله، كما أنه يف غالب األمر يستثمر أمواله اخلاصة بغض النظر  واليت قد تكون عند االنطالقة يف املشروع املقاواليت أو حىت عند 

عن إمكانية امتداد هذا اخلطر إىل العائلة يف حال فشل املشروع. وعليه ميكن القول أبنه كلما ازدادت الرغبة يف النجاح والتميز لدى  

 املقاول كلما ازداد مليه واستعداده للمخاطرة. 

 : "High Energy Levelمستوى مرتفع من الطاقة "  ✓

أن اإلصرار على العمل لساعات طويلة ال   املقاوالتية تستوجب جمهودات كبرية وعمال شاقا، حيث  فمهمة االنطالق ابألعمال 

 يطيقها إال الذي توفرت لديه مسة املستوى املرتفع من الطاقة وروح املثابرة. 

 : " Need to Achieveاحلاجة إىل اإلجناز "  ✓
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ميتلك الدافعية إلشباع الرغبة لإلجناز بدرجة جد عالية، ألنه شخص مبادر ومبدع ومتفوق، خيتار الظروف املالئمة    إن الفرد املقاول

وينتهز الفرص الساحنة اليت حتقق له النجاح املرغوب الوصول إليه، وهذا كله يف ظل ما يتسم به عمله من التحدي واألهداف الصعبة  

 ة درجات عالية من الرضا. والعوائق الكثرية ليحقق يف النهاي 

 دوافع املقاول:  ـ3

على الرغم من توفر العديد من األفراد على املصادر التمويلية الالزمة إلنشاء مشروع خاص إال أن القليل منهم فقط من يرغب يف  

الولوج إىل ميدان املقاوالتية من خالل أتسيس مؤسسة خاصة أو عمل مقاواليت. ويف هذا الصدد تتعدد العوامل اليت تدفع ابلفرد  

والتوجه املخاطر  الباحثان    جملاهبة  قسمها  أساسية كما  جمموعات  ثالثة  يف  نوجزها  أو  ميكن  واليت  املقاواليت،  املسار    حنو 

Bygrave& Zacharakis   :كما يلي 

 العوامل الشخصية:  •

اليت  ومن أبرزها الرغبة يف االستقاللية ونبذ العمل لدى الغري، واليت تعترب من أهم الدوافع اليت جتعل الفرد يتجه حنو امليدان املقاو 

مل  ويتحمل املخاطر املتشعبة املنبثقة عن هذا النشاط. ث أتيت يف املرتبة املوالية احلاجة املرتفعة والرغبة يف اإلجناز، إضافة إىل عوا

 شخصية أخرى على شاكلة حتقيق الذات وتقليد العائلة واإلبداع، وحتقيق االحرتام من طرف اآلخرين، والنجاح املايل.......إخل. 

 االجتماعية:  العوامل •

واليت تتضمن بشكل أساسي مسؤوليات األسرة، حيث تلعب هذه األخرية دورا حموراي يف قرار إنشاء مؤسسة خاصة أو مبادرة  

سنة واملتزوج وصاحب األسرة    45سنة واألعزب وبني ذلك البالغ    25فردية، وهنا يفرق الباحثان بني الشخص الذي يبلغ من العمر  

 واألوالد وما يلحقهما من مصاريف متعددة تؤثر يف توجه الفرد حنو املقاوالتية. 

إضافة إىل اخلربة القبلية املتعلقة ابملقاوالتية وإنشاء املؤسسات وإداراهتا واليت متثل أيضا قوة دفع إلنشاء املؤسسة اخلاصة، حيث  

سنوات خربة يف    10( الذين أصبحوا مقاولني كان هلم  Babson alumniمعة اببسون ) يذكر الباحثان أبن معظم خرجيي جا

 ميدان التسيري قبل إنشاء مؤسساهتم اخلاصة. 
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الباحثان أيضا مدى توفر األطراف املساعدة واملعارف اليت تساهم يف تقدي الدعم للفرد من أجل االنطالق يف العمل   ويضيف 

 املقاواليت اجلديد. 

 يئية )احمليط(: العوامل الب •

واليت وصفها الباحثان ابلبيئة املعلمة والداعمة لألنشطة املقاوالتية، حيث ذكر يف هذا املقام اجلامعات واملعاهد اليت أفرزت بشكل  

معهد   أمثال  املقاولني  من  عدد كبريا    و MIT  (Massachusetts Institute of Technology  )رهيب 

(Babson College )حيث قدر عدد املقاولني الدارسني واملتخرجني من معهد "الوالايت املتحدة األمريكية،    يفMIT  "

 طالب.  4100والذين أسسوا شركاهتم اخلاصة يف كاليفورنيا حوايل   يف إحدى السنوات

منطقة    لذلك  و يذكران كمثال  العامل،  نظرياهتا يف  أكثر مقاوالتية من  مناطق  هناك  الباحثان أبن  يعتقد   Siliconكما 

Valley  املتحدة األمريكية، على اعتبار أن كل شخص يف هذه املنطقة يعرف مقاوال أصبح عظيما و مالكا لشركة    يف الوالايت

كبرية من خالل انطالقه كمقاول صاحب منشأة صغرية، و هو األمر الذي يدفعهم إلنشاء مؤسسات و مشاريع خاصة هبم والتطلع  

 " االجتماعي  الباحث  أمساه  ما  هو  و  األعلى،  إىل  )Everett Rogersللوصول  جامعة  من   "Stanford 

university )  ( حبمى منطقة فايلSilicon Valley Fever ،)  بسبب انتقال عدوى إنشاء املؤسسات املقاوالتية بني

 األفراد. 

 أصناف املقاولني: ـــ 4

تقدي أهم التصنيفات وذلك كما  توجد العديد من التصنيفات املقدمة من طرف الباحثني فيما يتعلق أبمناط املقاولني، وسنحاول  

 يلي: 

 ":  Schumpeterـ تصنيف " 1ـ4

 بني أربع أنواع هيكلية من املقاولني كما يلي:   م1934" سنة  Schumpeterميز االقتصادي النمساوي " 

 (: the manufacturer-traderالتاجر )- الصانع  ✓
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تكون وراثية على اعتبار أن امللكية منقولة من جيل إىل آخر.  وهو الشخص الذي ميتلك وسائل اإلنتاج، حيث أن وضعيته غالبا ما  

 ولذلك فإن املمتلكات املنقولة تعد الشرط الوحيد المتهان وظيفة املقاول. 

 (: The captain of industryقائد الصناعة أو قبطان املصنع )  ✓

خصي. فقد يكون إما مالك املؤسسة أو املساهم  وهو شخص غري ممثل ملصاحله اخلاصة أو مصاحل عائلته، وإمنا يتعامل ابلتأثري الش

األكرب فيها، ولكن يستطيع أن يكون أيضا رئيسا جمللس اإلدارة أو شاغال لنوع آخر من املناصب يف املؤسسة. وقد ال تكون له أية  

 صلة مباشرة مع املؤسسة أو مع العمل وهو األمر الذي ال مينعه من إدارة سياسة مؤسسة او عدة مؤسسات. 

 (: The directorدير )امل ✓

و  والذي يعترب يف املقام األول وقبل كل شيء موظفا يف الشركة، ولذا فهو يستطيع قيادهتا واإلبداع فيها. إنه ليس رأمساليا، وابلتايل فه 

الرئيسي هو ذوق العمل  ال يتحمل يف هذه احلالة املخاطر التقنية والتجارية، وهو شخص يبحث عن املداخيل املرتفعة بيد أن مهه  

 اجليد واملسؤولية وكذا البحث عن االعرتاف ابجلميل من قبل موظفيه واجلمهور. 

 (: founderاملؤسس ) ✓

 وهو فرد يتحفز بشكل أساسي من انطالق األعمال اجلديدة، حيث يستطيع فور انطالقها أن يبتعد، وهو شخص يثق مبوظفيه. 

 : Lorrain et Dussaultـ تصنيف 2ـ4

 كما يلي:  بني منطني أساسيني للمقاولني م 1988عام  Dussaultو Lorrainوبطريقة أكثر حداثة يصنف الباحثني 

 (: The entrepreneur-craftsmanاحلريف )  –املقاول   ✓

( املهنية  االلتفاتة  خيص  فيما  جدا  قوي  شخص  أنه  بيد  ضعيف،  دراسي  مستوى  له  يكون  أن  ميكن   Theوالذي 

professional gesture  واملهارات التقنية. العمل يف الغالب ميثل أوىل أولوايته، إضافة إىل أنه يستطيع يف بعض األحيان )

 اختاذ مواقف ميكن وصفها ابألبوية. 

 (:  The opportunistic entrepreneurاملقاول االنتهازي ) ✓
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تلك اخلربات اإلدارية أو التسيريية، حيث أنه    ابلنسبة هلذا الصنف، فهو فرد يتوفر على مستوى دراسي أكادميي وخرباته املهنية هي 

 قادر على تفويض جزء من مراقبته واستقالليته بغرض ضمان منو وتطوير نشاطه. 

 :  Marchesnay et Julianـ تصنيف 3ـ4

املقاولني إىل صنفني رئيسيني، وذلك انطالقا من منطق النشاط    م 1988سنة    Marchesnayو  Julianيقسم الباحثني  

 ( استمرار نشاط املؤسسة عرب الزمن وإن Pérennité"(، وهنا يقصد ابلدميومة ) C"، والنمو "I"، االستقاللية " P)الدميومة "

يف أن يكون مستقال يف اختاذ  ( فيعين رغبة الفرد املقاول indépendanceتطلب األمر بيعها لآلخرين، أما بعد االستقاللية )

 ( الرغبة يف التطور والقوة. كما يلي: croissanceرأس املال، يف حني ميثل بعد النمو ) القرارات ويف

 (: PICاملقاولني العاملني وفق منطق )  ✓

 ( ابملراقبة  Pérennité, indépendance, croissanceمبعىن  ميتازون  فهم  احلرفيني،  املقاولني  مثل  هؤالء   ،)

ستقاللية على حساب النمو إذا استلزم األمر. حيث تكون األولوية لدميومة املؤسسة واحلفاظ على االستقاللية ابلنسبة للوضعية  واال

 املالية )رأس املال(، إال أن هذا األخري يتعارض غالبا مع هدف النمو لذا فهو حيتل آخر األولوايت. 

 (: CAPاملقاولني العاملني وفق منطق )  ✓

(، و هذا الصنف هم الذين يرتبطون ابملقاولني االنتهازيني للفرص،  Croissance, autonomie, pérennitéمبعىن ) 

ألهنم يدركون مدى وجوب اغتنام الفرصة يف إطار خماطرة و هدف النمو حىت لو تطلب ذلك التضحية ابحلكم الذايت أحياان. وهنا  

من درجة اخلطورة وكذا االستقاللية يف اختاذ القرار على حساب بعد الدميومة  متنح األولوية لألنشطة ذات النمو اجليد على الرغم  

 كآخر أولوية. 

 األدوار املنوطة ابملقاول ليكون انجحا:  ـــ 5

حتدد أدبيات إدارة األعمال ثالث أدوار أساسية ينبغي على منشئ املؤسسة الصغرية أو املتوسطة، أو املقاول إن صح القول أن  

"  CHANDLERبكفاءة ليكون انجحا وابلتايل يضمن األداء اجليد ملؤسسته مبا حيقق استمراريتها، و اليت حددها "ميارسها 

 فيما يلي:  
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 ": The entrepreneurial roleالدور املقاواليت "ــ 1ــ 5

صياغة االسرتاتيجيات    يعمل مؤسسو منشآت األعمال الصغرية واملتوسطة على تفحص بيئة األعمال وحتديد الفرص الواعدة ومن ث 

 . Thompsonو Mintzbergاملالئمة، وهذه هي األدوار املقاوالتية الكالسيكية كما جاء هبا 

 ويتطلب القيام هبذا الدور بفعالية، نوعني متميزين من الكفاءات نذكرمها يف اآليت: 

القدرة إىل نواة العملية املقاوالتية، واليت قد  : حيث تشري هذه  القدرة على التعرف على الفرصة وتصور االستفادة منها  •

تكون مرهونة بعالقة املقاول مع السوق. إضافة إىل هذا، فإن حتديد فرص أعمال عالية اجلودة تؤثر بشكل كبري على أداء  

 املشروع االستثماري. 

طلب االستعداد والقدرة على  : وذلك حىت تؤيت مثارها وحتقق أهدافها. وهو األمر الذي يت القيادة لرؤية إنشاء الشركة  •

توليد جهد مكثف لساعات طويلة وصعبة، حيث أن قدرة املقاولني على بذل جهد مكثف يعترب معيارا هاما يستخدمه  

 أصحاب رأس املال االستثماري الختاذ القرارات املالية. 

 ": The Managerial Role الدور اإلداري "ـــ 2ـــ 5

الضروري لنجاح مؤسسته ودميومتها هو الدور التسيريي، والذي يتطلب القدرة على وضع وتطوير الربامج  الدور الثاين املنوط ابملقاول و 

وامليزانيات واإلجراءات، إضافة إىل عملية تقييم األداء وكذا القيام مبختلف املهام األخرى الضرورية لتنفيذ االسرتاتيجية. حيث أن  

 عون مبستوايت عالية من املسؤولية والسلطة. األفراد ذوي املهارات اإلدارية القوية يتمت

 ويف هذا الصدد ينبغي أن يكون املسري الفعال مؤهال وكفؤا يف اجملاالت الثالثة التالية: 

: واليت تعين القدرة العقلية لتنسيق مجيع مصاحل  (Conceptual competenceالقدرة والكفاءة املفاهيمية ) •

بينا أن اإلدارة الفعالة    Ibrahim & Goodwinاملنظمة وأنشطتها. وهنا نذكر على سبيل املثال أن الباحثني  

 للتدفق النقدي كان ينظر إليها كرابط مهم للنجاح املؤسسي. 

•  ( البشرية  القدرة(:  Human competenceالكفاءة  هبا  يقصد  وحتفيز    واليت  وفهم  الغري،  مع  العمل  على 

اآلخرين على انفراد أو يف مجاعات )التسيري البشري(. ومن ذلك فعلى املسري أن يكون قادرا على التواصل بوضوح مع  

 األهداف بغرض حتقيقها وكذا حتفيز اآلخرين على التصرف أبسلوب مجاعي تعاوين. 
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التفويض وإدارة عالقات العمالء واملوظفني، وكذا ممارسة املهارات الشخصية  أبن القدرة على    Goodwinوهنا يفيد الباحث  

 ابلنسبة للمقاول أمور جد مهمة لنجاح املشروع. 

الدقة يف إدراك اآلخرين، مهارات إدارة االنطباع،   الكفاءة االجتماعية واليت تشتمل على  ويف هذا الصدد ميكن أيضا إضافة 

عل مع اآلخرين، واليت تلعب دورا فعاال ورئيسيا يف النجاح املايل للمقاول وذلك كما أظهرته دراسة  اإلقناع، وكذا القدرة على التفا

 ". Robert Baronالباحث "

واليت تشتمل على القدرة على تعزيز موقف واحد،  (:  Political competenceالكفاءة والقدرة السياسية ) •

 وأتسيس العالقات الصحيحة.   وبناء قاعدة سلطة وقوة، إضافة إىل إنشاء االتصاالت 

( حيث يستوجب على  start-upهذه األخرية قد تكون هلا أمهية أكرب على وجه اخلصوص يف مرحلة بدء عمل الشركات )

بغية   احملاسبني  القانون وكذا  املصرفيني ورجال  من  بكل  االحتكاك  املقاولني  ينبغي على  الشبكة. كما  أعضاء  املقاول حشد دعم 

املعلومات الضرورية، إضافة إىل إقامة العالقات مع األشخاص املسيطرين على املوارد اهلامة واألشخاص ذوي املهارات  احلصول على  

 والقدرات اجليدة بغية حتقيق األداء اجليد للمشروع اجلديد. 

 ": The technical role فن " -الدور التقن ـــ 3ـــ 5

فين املنوط ابملقاول ليكون انجحا، ينبغي على مؤسس األعمال أن ميتلك القدرة على  -التقينبغية العمل بفعالية فيما يتعلق ابلدور  

  استخدام األدوات واإلجراءات والتقنيات يف حقل متخصص. 

ن  كما وأن هناك أدلة تشري إىل أن مؤسسي املؤسسات الصغرية من احملتمل أن يفضلوا املهام التقنية الوظيفية على املهام اإلدارية، وأ 

 األفراد يتوجهون بقوة حنو اخلربة التقنية فيفضلون العمل كأخصائيني على العمال يف موقف إدارة عامة. 
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 احملور الثالث: منظمات األعمال املقاوالتية 

  الناشطة يف   املقاوالتية قد ساعد على بلورة كثري من املنظمات    بيئة األعمال احلالية يف    احلاصل   إن التطور التكنولوجي والعلمي 

من    رايدية  أكثراملنافسة العاملية وظهور عوامل أخرى لتصبح املنظمات  حدة  مع ازدايد    وعلى وجه اخلصوص  ،عمالاأل  شىت جماالت

ان يكسباهنا مزااي تنافسية متنحها النمو  واالبتكار اللذ اإلبداعاستغالل الفرص االستثمارية ابلسوق من خالل  تعمد على  ، و سابقها 

 . واالستمرارية 

 ــــ تعريف منظمات األعمال املقاوالتية: 1

 رزها: هناك العديد من التعاريف اليت قدمها الباحثون ملفهوم منظمة األعمال املقاوالتية، سنحاول فيما يلي عرض أب

املؤسسات اليت تبين شيئا قيما من ال شيء، مبعىن تعمل    على أهنا    Lumpkin& Gregoryعرفها الباحثان   •

 يف بيئة األعمال ابالعتماد على الرؤية احملددة هلا يف إطار املوارد املتوافرة، وتقدير املخاطر. على اقتناص الفرص املتاحة 

على أهنا املنظمة اليت ابستطاعتها خلق شيء جديد قيم وخارج عن املألوف، مع األخذ     Histrich et alعرفها   •

ا كله  وهذ  ا توفري احلوافز واالستقاللية للعامني لكسب قناعاهتم،واملالية واملعنوية املتاحة، وكذ  يف احلسبان مجيع املوارد املادية

 وهنا ميكن أن ترتبط املنظمة ابملفاهيم التالية:  املصاحبة. يف إطار تسوده عملية تقييم وتقدير املخاطرة 

لق األشياء اجلديدة واخلارجة عن املألوف،  من خالل خ  ابإلبداع واالبتكارمنظمة األعمال املقاوالتية متعلقة   ➢

أو   ابملنتجات  األمر  تعلق  أساليب    اخلدمات، سواء  التسيري،    اإلنتاج، أو  طرق  جديد،  أو  سوقي  منفد              أو 

 أو مصدر توريد جديد للمادة األولية؛ 

، واليت ميكن أن ختتلف طبيعتها بني مادية، أو معنوية، أو اجتماعية،  منظمة األعمال متعلقة أبخذ املخاطرة  ➢

 أو سيكولوجية. لكن األهم هو عملية تقييمها وإدارهتا بفعالية؛ 

جيب إشراكه وحتفيزه    ياألعلى قيمة فيها، والذرأس املال  يعترب    يلذبفريق العمل امنظمة األعمال متعلقة   ➢

 . يواالبتكار  العمل اجلاد ما ينجر عنه من بشىت األشكال، من أجل الرضا و 

منتجات حديثة   • وتطوير  خماطرة جديدة  واملوارد إلجياد  اإلمكاانت  متتلك  اليت  املنظمات  أهنا  على  أيضا    وتنفيذ عرفت 

    تكار، مبا ميكن من اكتساب مزااي تنافسية مستدمية. ا إدارة عمليات االب، وكذتكنولوجيات متطورة
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 من خالل نوعني من العمليات مها:  املقاوالتية وتنشأ املنظمات 

 ؛ املخاطرة يفم املشاركة  أ كان من خالل اإلبداع الداخلي أعمال سواء تطوير أمناط جديدة من األ •

 بني املوارد. و التكامل ما  أ  االسرتاتيجي التحديث تطوير املنظمات بواسطة  •

ىل األسواق بواسطة منتجات جديدة وخماطرة جديدة وفرص جديدة، من خالل االستفادة  إالدخول    املقاوالتية وتستطيع املنظمات  

اطرة واملغامرة واالستقاللية واالبتكار وامليزة التنافسية والتفرد، وعناصر  خخذ املأم  أ من عناصر مرتبطة بذلك سواء أكانت ابإلبداع  

 مرتبطة ابلبيئة واألفراد واملنظمات. 

وقدرات فينة. والتخطيط    كلية  معرفةىل إدارة قادرة على إجياد نوع من التناغم بني ما متتلكه من  إ حباجة    املقاوالتية ن املنظمات  إو 

للولوج اىل عامل املنظمات املتميزة، وحىت    تنافسي  مركز  إىل  هبااالسرتاتيجي وامتالك الرؤية الثاقبة ألهداف املنظمة الرايدية، وصوالً  

ن تتبناها لتجسيدها يف بنائها التنظيمي  أ  املقاوالتية اليت على املنظمات    العملياتية احملاور هناك العديد من    يتحقق ذلك املركز فان 

 اإلدارية. كاالبتكار واإلبداع والبحث والتطوير والقاعدة املعرفية واملمارسات 

 ــــــ حماور نشاط منظمات األعمال املقاوالتية: 2

 ابلعديد من النشاطات اليت يعود مصدرها إىل احملاور التالية:   تقوم منظمات األعمال املقاوالتية 

مبعىن تقدي منتجات وخدمات انطالقا من املتواجد مع قليل من االبتكار واالبداع، لكن األمر    األفكار واألعمال احلالية: •

 تعرتضه بعض املخاطر. 

، من خالل تقدي  أعمال جديدة انطالقا من أفكار موجودة سابقا وهنا يتعلق األمر خبلق األفكار احلالية واألعمال اجلديدة:   •

 منتجات وخدمات مصدرها تطوير وحتديث املنتجات واخلدمات القدمية. 

 مبعىن طرح منتجات وأعمال جديدة انطالقا من أفكار جديدة غري مسبوقة. األفكار واألعمال اجلديدة:  •

 منظمة األعمال املقاوالتية:  مميزات ـــ 3

 مجلة عناصر متيز منظمات األعمال املقاوالتية حناول اختصارها فيما يلي: هناك  
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، واليت متكن من االستمرارية يف بيئة األعمال احلالية الكثرية االضطراب  املعامل والبعيدة املدى   الرؤية املقاوالتية الواضحة •

 ؛ والتعقيد

 ؛ الظفر ابلفرص املتاحة يف بيئة األعمال ومفتاح التميز ان يشكالن أساس ، واللذاملستوى العايل من اإلبداعية واالستباقية  •

للسوق، واليت متكن من فهم حاجات ورغبات الزابئن، مبا ميكن من طرح األفكار االبتكارية اليت تليب تلك  املعرفة الدقيقة  •

 احلاجات؛ 

 يئة األعمال؛ ي ميكن املنظمة من التكيف مع ما يستجد من تغريات حاصلة يف ب اهليكل التنظيمي املرن الذ •

اعتماد اإلدارة التشاركية يف املنظمة، وتوفري احلوافز واالستقاللية للعاملني من أجل زايدة القناعات والرضا لديهم، ومن ث   •

 التحسني والعمل اإلبداعي. 

انطالقا من العمل  ي يقصد به حتقيق األفكار اجلديدة من خالل اخلطوط الوظيفية التقليدية، وذلك التعلم التفاعلي: والذ •

 يف بيئة إبداعية متداخلة ومتكاملة الوظائف. 

 : املقاوالتية منظمات األعمال عوامل جناح  ـــ 4

ملنتجات متميزة تكسبها    املنظمةمرهون أساسا جبملة عناصر تلعب دورا مهما يف تقدي    منظمات األعمال املقاوالتيةإن جناح  

 موقعا تنافسيا صلبا يسمح هلا بتحقيق هديف الربح واالستمرارية، ومن هذه العناصر نذكر ما يلي: 

 لروح املقاوالتية: اامتالك  ✓

، فعنصر اإلبداع والتجديد  للمؤسسة على اعتبار أن العناصر األساسية املكونة هلذه الروح تعمل ابألساس على حتقيق األداء املتميز  

يلعبان دورا جد فعال يف إكساب هذا الصنف من املؤسسات مزااي تنافسية تتسم ابالستمرارية، واليت تسمح للمؤسسة ابلدميومة على  

 املدى البعيد. 

 أهداف واضحة وحمددة لدى املالك أو املقاول: وجود  ✓
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بغية حتقيق هدف النمو واالستمرارية من طرف املؤسسة، ينبغي على املقاول تسطري أهداف صرحية وواضحة املعامل للنشاط املمارس.  

إىل حتديد األهداف    هذه األخرية تتجسد أساسا من خالل املعرفة الدقيقة ابلسبب من وجود املؤسسة أو ما يعرف ابلرسالة، إضافة

 العامة بصورة جلية، وكذا ما جيب بلوغه أو حتقيقه على املدى القصري. 

 القدرة على تقدمي أشياء متميزة واخلروج عن املألوف:  ✓

حيث أن تركيز املؤسسة على اإلتيان ابجلديد واخلروج عن املألوف من خالل عنصر االبتكار سوف يؤدي ابلضرورة إىل إكساهبا  

سيا قواي حىت ولو كانت السوق مزدمحة ابملنافسني، على اعتبار أن متيز املؤسسة عن غريها يتأتى من خالل ما تقدمه من  مركزا تناف

منتجات إبداعية، أو تكنولوجيات حديثة، أو حىت من خالل القيام بعمليات مألوفة لكن بطرق جديدة. وذلك كما أوضحه العامل  

Schumpeter  غري مقتصرا على االتيان ابجلديد احملض، إمنا ميكن أن يكون فيما هو مألوف    الذي اعترب عنصر االبتكار

 للغاية لكن ممارسته تكون أبسلوب جديد. 

 : اإلحاطة اجليدة ابلسوق وحباجيات الزابئن  ✓

هو العالقة الودية اجليدة بينها وبني زابئنها واملتعاملني معها، حيث أن هذا النمط من العالقات    منظمات األعمالإن السر وراء جناح  

يسمح هلذه األعمال أو املؤسسات أو ابألحرى ملالكها ابملعرفة احلقيقية حلاجات ورغبات زابئنها، ومن ث العمل على إشباعها  

صة ومتميزة. كما أن هذا الصنف من املؤسسات ومن خالل مسة  وكسب رضاهم ووالئهم من خالل تقدي منتجات وخدمات خا

املرونة اليت يتميز هبا إبمكانه تلبية متطلبات الزابئن ضمن جزء حمدود من السوق، والذي قد ال يكون جذااب لكربايت املؤسسات،  

االشباع من خالل منتجاهتا ووسائلها  وعليه تعمل هذه املؤسسات من خالل قدراهتا وإمكاانهتا اإلبداعية املتميزة على حتقيق ذلك  

 التسويقية اخلاصة. 

 ممارسة آليات تسيريية حديثة:  ✓

لضرورة حتمية، إذا ما كان اهلدف األمسى هو النمو   إن مواكبة املقاولني للتطورات اليت يشهدها امليدان اإلداري والتنظيمي وممارستها

أبن العمليات اإلدارية املتطورة متثل نقطة البداية الصحيحة    Hattenاحث  والتطور والدميومة ملؤسساهتم. ويف هذا الصدد يعترب الب

 حنو النجاح. 
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 امتالك املقاول أو املسري ملختلف املهارات والكفاءات الضرورية:  ✓

واستمراريتها هو امتالك املالك واملسري للمهارات واملؤهالت املتنوعة، وذلك    منظمات األعمال املقاوالتية إن من أهم أسباب جناح  

مبا يضمن كفاءة تسيري املؤسسة من جهة وحسن استيعاب األنشطة واملهام اإلدارية من أخرى. كما أن هذا النجاح سيتوجب على  

دي بفعالية، هذه الشخصية تبىن أساسا من خالل اخلربة  املقاول أو املالك بناء الشخصية القيادية اليت متكنه من ممارسة دوره القيا 

 واملعارف املتنوعة إضافة إىل مجلة من القدرات املرتبطة ابملرونة وسرعة جماهبة التغريات من خالل احللول اإلبداعية. 

 امتالك املؤسسة لرأس املال الفكري:  ✓

ن حتقيق التميز يف املؤسسات احلديثة ال يستند جملرد امتالكها لرأس  إن العديد من اخلرباء و املمارسني يف ميدان اإلدارة يشريون إىل أ

املال املادي أو التكنولوجيا، بل يستند أساسا إىل إمكانيتها على توفري نوعيات خاصة من املوارد البشرية اليت متتلك القدرة على  

سني اآلخرين، كما أن االنتقال من عصر املكينة إىل عصر  تعظيم االستفادة من هذه املوارد و متيز خدماهتا و منتجاهتا مقارنة ابملناف

املعلوماتية و اقتصاد املعرفة جعل من املورد البشري أهم األصول التنظيمية املساعدة على استغالل امليزات و الفرص املتاحة و مواجهة  

أعلى أنواع االستثمار عائدا، على اعتبار أن    التحدايت املفروضة من قبل البيئة احلديثة. كما أن االستثمار يف املورد البشري أصبح

الفرد ميثل اهلدف والوسيلة يف الوقت ذاته، األمر الذي يستوجب تثمينه لريقى إىل ما يسمى برأس املال البشري. ومن ذلك يعترب  

م أدائهم وحتفيزهم هو أمر  ، حيث أن عملية اختيار العاملني وتدريبهم وتقيي يق امليزة التنافسية يف املؤسسات رأس املعريف أساس حتق

يستوجب عناية خاصا من قبل اإلدارة املسؤولة عن األفراد، نظرا للدور الفعال الذي يلعبه العنصر البشري يف تطور وجناح املنظمة  

 احلديثة على مصدرا للميزة التنافسية والقيمة املضافة، إضافة إىل كونه شريك عمل اسرتاتيجي.  
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الصغرية واملتوسطة( املؤسسات  الرابع: ماهية املشاريع املقاوالتية )احملور    

 ـ صعوبة حتديد تعريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة:  1

إن عملية إعطاء تعريف شامل وموحد هلذا النوع من املؤسسات ألمر ابلغ الصعوبة، وذلك على اعتبار تباين وتعدد املعايري  

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، إضافة إىل اختالف وجهات نظر املفكرين والباحثني االقتصاديني واإلداريني  واألسس املتبعة يف تعريف  

 بني الدول وحىت يف البلد الواحد. 

 ميكن رد صعوبة التعريف املوحد هلذا النوع من املؤسسات إمجاال إىل العوامل التالية:  

 تباين مستوايت النمو بني الدول:  ✓

لتقدم غري املتكافئ بني خمتلف االقتصادايت، حيث أن حيازة الدول املتقدمة كالوالايت املتحدة األمريكية لكربايت  والذي يقصد به ا 

املؤسسات قد يؤدي إىل اعتبار املؤسسة الصغرية عندها كبرية عند غريها من الدول النامية. هذا إضافة إىل اختالف شروط النمو  

 ألخرى، األمر الذي قد جيعل املؤسسة املتوسطة اآلن صغرية يف فرتة الحقة. االقتصادي واالجتماعي بني الفرتة وا

 تباين فروع النشاط االقتصادي:  ✓

تتنوع فروع النشاط االقتصادي وختتلف، فنجد قطاعا صناعيا، جتاراي، وخدميا. كما أن النشاط التجاري ينقسم بدوره إىل جتارة  

معيار االمتداد إىل جتارة داخلية وخارجية. أما خبصوص النشاط الصناعي فينقسم إىل  اجلملة والتجزئة، إضافة إىل تقسيمه حسب  

فروع عديدة منها: الصناعة االستخراجية، التحويلية، الغذائية...إخل. ومن ذلك ختتلف كل مؤسسة حسب قطاع النشاط أو الفرع  

يف هذه األنشطة والفروع، فقد حتتاج مؤسسة انشطة يف  املنتمية إليه، وذلك حسب حجم العمالة ورأس املال املوجهني لالستثمار  

قطاع الصناعات االستخراجية إىل عمال ورأس مال أكرب من تلك الناشطة يف جمال الصناعة الغذائية. وعليه فإن ما يعد صغريا عند  

 املؤسسة األوىل قد يعترب متوسطا أو كبريا عند املؤسسة الثانية. 

 تنوع األنشطة االقتصادية:  ✓

عدد األنشطة االقتصادية وتنوعها يغري يف أحجام املؤسسات ومييزها من فرع آلخر، حيث أن املؤسسات الناشطة يف قطاع  إن ت 

عند املقارنة بني مؤسسات من فروع  الصناعة ختتلف عن تلك اليت تعمل يف القطاع اخلدمي وعن تلك العاملة يف قطاع التجارة. ف 
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يز بكثافة رأمسالية أكرب من قطاعات أخرى، وابلتايل يكثر عنصر العمل هبا، فاملؤسسة اليت  خمتلفة جند أن بعض قطاعات النشاط تتم

 عامل تعترب كمؤسسة كبرية يف قطاع صناعة الورق، بيد أهنا تعد صغرية يف قطاع صناعة السيارات مثال.  500توظف 

 تباين الرؤى السياسية:  ✓

وية املتعلقة بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يتم حتديد تعريف هذا  فمن خالل رؤى واضعي االسرتاتيجيات والسياسات التنم

النوع من املؤسسات وتبيان حدوده والتمييز فيما بني املؤسسات، وذلك عن طريق معرفة مدى توجه الدولة واهتمام هيئاهتا هبذا  

ألن عملية تطبيق خمتلف  يق تنميته وتطويره،  القطاع وكذا املساعدات والدعم املمنوحني له هبدف مواجهة العقبات اليت تعرتض طر 

 الربامج احلكومية الداعمة هلذه املؤسسات يفرض عليها يف مرحلة أوىل وضع تعريف يسهل عليها العملية. 

 تباين مستوى االندماج بني املؤسسات: ✓

دي إىل توحد عمليات اإلنتاج  حيث أن املؤسسات كلما كانت أكثر اندماجا كلما اجته حجمها إىل الكرب، ألن كثرة االندماج تؤ 

ومتركزها يف مصنع واحد، وعلى العكس من ذلك فإن جتزئة العمليات اإلنتاجية وتوزعها على عدد كبري من املؤسسات يؤدي ابلضرورة 

 إىل بروز عدة مؤسسات صغرية ومتوسطة. 

 تنوع املؤسسات الصغرية واملتوسطة:   ✓

أبن هذا التنوع هو مسة لصيقة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة، هذا التنوع    Morelو  Julienويف هذا الصدد يعترب الباحثان  

الذي يتجسد أساسا من خالل تعدد أشكال هذه املؤسسات، والتنوع على مستوى األسواق واملنتجات، إضافة إىل التنوع يف اهليكل  

 القانوين املعتمد. 

 املعتمدة يف تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة:  تعدد املعايري  ✓

تصطدم عملية وضع إطار تعريفي حمدد للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مبجموعة كبرية من املعايري واملؤشرات اليت تستعمل لقياس  

موال املستخدمة،  حجمها وحماولة متييزها عن ابقي املؤسسات، ومن ذلك عدد العمال، حجم املبيعات، احلصة السوقية، حجم األ

 إخل.  ...طبيعة امللكية
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 تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة:    2

  املالحظ مما سبق أبن املعايري املستخدمة يف تعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة قد تتباين من دولة إىل أخرى، كما أهنا قد 

درجة النمو. إال أن هذا التباين ال يعترب قضية معقدة،    وكذاختتلف من قطاع إىل آخر يف نفس الدولة، وهذا حسب مميزات كل دولة  

 لظروفها  األنسب  التعريف اختيار  يف  الدول  ملختلف فرصة  يعطي التعاريف  يف التنوع يف املعايري وما ينجر عنه من تعدد هذا ألن

 األسباب  على التعرف خالل من صغريةال  املؤسسات وحتديد تعريف   عملية تسهيل  املستقبلي، وميكنها من وتوجهاهتا  واسرتاتيجياهتا

 غريها.  عن املؤسسات ومتييزها هذه وحتديد تعريف وراء من  والضرورية  العملية 

 وفيما يلي حناول تقدي بعض التعاريف املسندة إىل هذا النوع من املؤسسات كما يلي: 

 تعاريف بعض الدول والتكتالت: ـــ 1ــ 2

 الوالايت املتحدة األمريكية:  ✓

املؤسسة الصغرية أو العمل الصغري يف ضوء    م1935لسنة    (SBA) عرف الكونغرس األمريكي من خالل قانون األعمال الصغرية   

وحسب قانون املنشأة     قدرته على السيطرة على قطاعه بكونه: "عمل مملوك ويدار بشكل مستقل وهو غري مهيمن يف جمال عمله".

عرفت املؤسسة الصغرية على أهنا ذات ملكية وإدارة مستقلة وال تسيطر على جمال نشاطها مؤسسة كربى.   ، م 1953الصغرية لسنة  

  عامل.  500كما تعترب املؤسسة صغرية أو متوسطة كل مؤسسة تشغل أقل من  

 الياابن:  ✓

  20عامل، فإذا بلغ عدد العمال    200تعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الياابن على أهنا الوحدات اليت يعمل هبا أقل من  

 عامال فأقل فهي تندرج يف صف املؤسسات املصغرة. 

 بريطانيا:  ✓

  2.8عامال، وال يتجاوز رقم أعماهلا    50عرفت وزارة الصناعة والتجارة الربيطانية املؤسسة الصغرية أبهنا املؤسسة اليت تشغل أقل من  

مليون جنيه إسرتليين. يف حني عرفت املؤسسة املتوسطة أبهنا تلك اليت توظف ما    1.4مليون جنيه إسرتليين أو ال تتجاوز موازنتها  

 إسرتليين.  مليون جنيه  5.6مليون جنيه إسرتليين أو ال تتجاوز موازنتها  11.2عامل، وال يتجاوز رقم أعماهلا   250و 50بني  
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 االحتاد األوريب:  ✓

 عرفها االحتاد األورويب كما يلي: 

عمال )أقل من    9إىل    0وهي املؤسسات اليت يرتاوح عدد عماهلا من  (:  microentreprisesاملؤسسات املصغرة ) ➢

 مليون أورو؛   2مليون أورو، أو إمجايل ميزانيتها السنوية ال تتعدى   2(، ورقم أعماهلا السنوي ال يتعدى 10

عامل )أقل    49إىل    10وهي املؤسسات اليت يرتاوح عدد عماهلا ما بني    (: small enterprisesاملؤسسات الصغرية )  ➢

 مليون أورو؛   10مليون أورو، أو إمجايل ميزانيتها السنوية ال تتعدى   10(، ورقم أعماهلا السنوي ال يتعدى  50من  

املتوسطة   ➢ اليت يرتاوح عدد عماهلا من    (:medium enterprise)املؤسسات    249إىل    100وهي املؤسسات 

مليون    43مليون أورو، أو إمجايل ميزانيتها السنوية ال تتعدى    50(، ورقم أعماهلا السنوي ال يتعدى  250عامل )أقل من  

 أورو. 

   اجلزائر: ✓

و املرتبط برتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة، مت تعريف    م 2001/ 12/12املؤرخ يف    18/ 01  من خالل القانون التوجيهي رقم 

( وفقا للمعايري الكمية )عدد العمال، حجم املبيعات، حجم رأس املال( على أهنا: "املؤسسة الصغرية هي  SMEهذه املؤسسات )

شخصا وال يتجاوز رقم أعماهلا مائيت مليون دينار جزائري أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها    49و    10كل مؤسسة تشغل ما بني  

  250إىل  50ملتوسطة حسب هذا القانون هي كل مؤسسة تشغل من   السنوية مائة مليون دينار جزائري، يف حني أن املؤسسة ا

  500و  100شخص ويكون رقم أعماهلا السنوي ما بني مائيت مليون دج وملياري دج، أو يكون جمموع حصيلتها السنوية ما بني  

 مليون دج". 

 تعريف بعض اهليئات واملنظمات الدولية: ـــ 2ـــ 2

 ة: جلنة األمم املتحدة التنمية الصناعي ✓
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عامل، أما ابلنسبة للدول املتقدمة    90تعرف املؤسسات املتوسطة والصغرية يف الدول النامية على أهنا كل مؤسسة يعمل بني أقل من  

 عامل.  500فتكون فاملؤسسة الصغرية واملتوسطة إذا كانت تشغل اقل من  

 البنك الدويل:  ✓

يعرف املؤسسات الصغرية واملتوسطة على أهنا مؤسسات تدار من قبل أصحاهبا أو مالكها، حيث توظف املؤسسة الصغرية ما بني  

دوالر. يف حني تشغل    300000دوالر و   100000عامل، وترتاوح إمجايل موجوداهتا وإمجايل مبيعاهتا السنوية ما بني    50و  11

  3000000ل، وتنحصر قيمة إمجايل موجوداهتا وإمجايل حجم مبيعاهتا السنوية ما بني عام  300و 51املؤسسة املتوسطة ما بني 

 دوالر.   15000000دوالر   و

اليت ال يتجاوز عدد عماهلا  وانطالقا من كل ما سبق، ميكن القول أبن املؤسسة الصغرية واملتوسطة بشكل خمتصر هي تلك املؤسسة 

 عامل وموظف، حيث أن هذا التعريف يراعي خمتلف تعاريف الدول واملنظمات العاملية من حيث معيار عدد العمال.  500

 ؤسسات الصغرية واملتوسطة: ــ أسباب عودة وزايدة االهتمام ابمل 3

املاضي ابالهتمام الذي حتظى به يف الوقت احلايل من طرف جمال    مل حتظى املؤسسات الصغرية واملتوسطة قبل سبعينيات القرن 

الصنف من املؤسسات يف إطار   تناول هذا  يتم  بذاته، وإمنا كان  إدارة األعمال، حيث مل تكن حىت متثل موضوع حبث مستقال 

تركيز االهتمامات آنذاك حول    العامة لعلوم التسيري، اليت تتجاهل بشكل اتم أي خصوصية هلا. و السبب الرئيسي لذلكاإلشكالية  

املؤسسة الكبرية، ابعتبارها املولد الوحيد للثروة و مناصب العمل، إضافة إىل اعتبار هذه املؤسسات النموذج األمثل الذي تسعى كل   

الستفادة من مزااي احلجم )اقتصادايت احلجم(، فلم تعترب املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ذلك  املؤسسات للوصول  إليه هبدف ا 

منوذج   وضعف  عجز  أثبتت  األعمال  بيئة  ظروف  و  العوامل  من  مجلة  أن  بيد  الكبرية،  للمؤسسات  مصغر  حىت كشكل  الوقت 

سي للتنمية الشاملة، كما أن مكانتها و آاثرها يف االقتصاد  املؤسسات الكبرية و أن املؤسسات الصغرية و املتوسطة متثل احملرك الرئي

واملتقدمة على حد سواء جعلها تستأثر جمددا ابالهتمامات وانشغال الباحثني و أصحاب القرار  منها    الكلي جلل البلدان النامية 

املقا املشاريع  و  املؤسسات  هذه  دور  اتضح  أن  بعد  على حد سواء،  احلكومات  و   األعمال  اجلوانب  ورجال  من  والتية يف كل 

املسامهة يف حتسني   رئيسي من خالل  بشكل  يتجلى  الذي  و  احلديثة،  التوجهات  إطار  البيئية يف  االقتصادية واالجتماعية وحىت 
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معدالت النمو االقتصادي، اإلبداع واالبتكار، إعادة هيكلة النسيج االقتصادي، خلق فرص العمل، خلق الثروة و القيمة املضافة،  

 ذا احملافظة على البيئة من خالل مجلة من نشاطات ومنتوجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلضراء و الصديقة للبيئة. و ك

بعد   القول  إن صح  املقاوالتية  أو ابملشاريع  واملتوسطة  الصغرية  االهتمام ابملؤسسات  بعث  إعادة  إبراز عوامل  ما حاولنا  وإذا 

يعترب أبن من أهم أسباب عودة االهتمام هبذا النوع من املؤسسات    Ferrierالسبعينات من القرن املاضي، فنجد أن الباحث  

 ني االقتصاديني يف الدول الرأمسالية وعلى وجه اخلصوص يف الوالايت املتحدة األمريكية، ما يلي: وتناميه من قبل الباحثني واملختص

 االفرتاض السائد حول النمو السليم لالقتصاد:  ✓

حيث يعتربون أن الطريقة املثالية لنمو االقتصاد يف بلد معني هي خضوعه لقوى السوق وعوامل العرض والطلب والتنافس احلر، ألن  

االقتصادي احلقيقي يستوجب كشرط أساسي سوقا تنافسيا غري مسيطر عليه من قبل املؤسسات االحتكارية اليت تعمل على  النمو  

 تعطيل العمل والوترية الطبيعية للسوق. 

 بروز بعض الظواهر السلبية يف البلدان الصناعية الغربية:  ✓

ة واالقتصاد وكذا صناع القرار يف احلكومات أبن املؤسسات  واليت من أبرزها ما يعرف بظاهرة االبتالع، حيث شعر رجال اإلدار 

 الكربى بدأت يف ابتالع املؤسسات الصغرية، األمر الذي سوف ينجر عنه ابلضرورة حتول السوق تدرجييا إىل سوق احتكاري. 

وامل أساسية كما  ع  أبن دوافع عودة االهتمام ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة تنحصر يف ثالث   julienويف نفس الصدد يبني  

 بينها يف النقاط التالية: 

 عوامل متعلقة ابملؤسسات الكبرية:  ✓

  الكبرية يف التأقلم مع ظروف احمليط االقتصادي، االجتماعي والسياسي، وختليها عن  واليت تندرج ضمنها ضعف منوذج املؤسسة 

 السوق واملقاولة من الباطن.  نظرية تقسيمبعض األنشطة اليت كانت يف السابق حكرا إال عليها، وذلك بفعل آاثر ونتائج 

 عوامل متعلقة ابملؤسسة الصغرية واملتوسطة:  ✓
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املناطق مما يسهل    خالل دور ومميزات هذا النوع من املؤسسات، وذلك من خالل توزعها عرب كافة   وأتخذ هذه العوامل جوهرها من  

العمل، وفضال عن ذلك تلعب دورا فعاال يف اإلبداع التكنولوجي   ظروف من عملية توزيع الثروة واليد العاملة، ومسامهتها يف حتسني  

 النواة األوىل لنشأة الصناعات واملشاريع الكربى.    كما أهنا تعترب مبثابة

 عوامل متعلقة ابحمليط االقتصادي:  ✓

التحرير  العوامل سياسات  التس  يندرج ضمن تلك  الدولة من  املايل والنقدي اليت ساعدت على نشأة الالمركزية يف  يري وانسحاب 

ويف مقابل انسحاب الدولة    األنشطة االقتصادية، خاصة يف الدول النامية والدول اليت كانت تنتهج النهج االشرتاكي،   العديد من 

 اخلاصة.  برزت سياسات الدعم احلكومي للمؤسسة الصغرية واملتوسطة

 خصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة: -4

األطر التنظيمية    يت تتقامسها املؤسسات الصغرية واملتوسطة على الرغم من اختالف جمال نشاطاهتا وتنوع هناك مجلة من السمات ال

 فيما بينها واليت قد جتعلها خيارا جذااب، نذكر أمهها فيما يلي: 

تعلق األمر  حيث أن متطلبات تكوين هذا النوع من املؤسسات تتصف ابلبساطة والسهولة والوضوح سواء  سهولة التكوين:   ✓

ابلناحية القانونية أو العملية، فهي ال تتطلب إمكاانت هائلة وال رؤوس أموال كبرية، وإمنا يكفي التوجه املقاواليت واحلافز الفردي  

 أو اجلماعي لقيام هذه األعمال وتطورها.

سياسات اإلنتاج أو  ب  التغيري سواء تعلق األمر تتمتع هذه املؤسسات مبرونة عالية وقدرة كبرية على  املرونة وسرعة االستجابة:   ✓

على التغلب على خمتلف العقبات    التسويق أو التمويل أو تركيب القوة العاملة، ومواجهة التغيري بسرعة وبدون تردد مبا يساعد

يمي، وكذا غياب  واألحداث املفاجئة يف البيئة الشديدة التنافس، حيث أتيت هذه السمة أساسا من بساطة ورشاقة اهليكل التنظ

يف العديد من البحوث متواجدا   الرمسيات اجلامدة يف هذه املؤسسات. هذا إضافة إىل عنصر اإلبداع والذي يعتربه املختصون

أبن اإلبداع واالبتكار، ومسات املرونة، والرتكيز   يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة بنسبة أكرب من كربايت املؤسسات، كما يعتربون 

ملنتجات املقدمة تلعب دورا فعاال يف إكساب هذه املؤسسات مزااي تنافسية جد واضحة وحمسوسة من قبل الزبون  على جودة ا

 اجتاه طبيعة عمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 
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التخطيط:   ✓ والتخطيط  ضعف  االسرتاتيجية  النظرة  غياب  نالحظ  التكوين،  وغياب  اإلدارية  واخلربة  املعرفة  لضعف  كنتيجة 

ي لدى أغلب مالك املؤسسات الصغرية واملتوسطة، حيث يقتصر ختطيطهم للمدى الزمين القريب جدا واملقدر عادة  املستقبل

 ببعض األسابيع. 

حيث يالحظ يف غالبية املؤسسات الصغرية واملتوسطة أبن املقاول أو صاحب املؤسسة هو من  التسيري الذايت للمشروع:   ✓

ودية متطلبات إدارة هذه املؤسسات على اعتبار أهنا صغرية تسيطر الشخصية على  يديرها، األمر الذي يرجع أساسا إىل حمد

 عالقاهتا. 

: تعد املؤسسات الصغرية واملتوسطة املصدر الرئيسي لألفكار اجلديدة واإلبداعات، وهو  اإلتيان ابجلديد واخلروج عن املألوف ✓

اع يف العامل تعود ألفراد يعملون يف مؤسسات صغرية وهذا  ما ميكن مالحظته، ففي كثري من األحيان جند أن أهم براءات االخرت 

انتج عن حرص أصحاب هذه املؤسسات على ابتكار أفكار جديدة تزيد من أرابحهم وتعزز قدرهتم التنافسية مبا يضمن دميومة  

 مؤسساهتم. 

تعتمد على هياكل تنظيمية    فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة تقدم منتجات أو خدمات أبقل تكلفة، ألهنا   اخنفاض التكاليف:  ✓

بسيطة وال تتبىن طرق إدارية معقدة. إضافة إىل أهنا ال تتحمل املصاريف العامة املرتفعة على اعتبار أهنا ال تستخدم بشكل دائم  

 ددة. حماسبني، حمامني، ومستشارين وخمتصني يف اإلعالم اآليل...وغريهم، فإذا ما احتاجت خلدماهتم تقوم ابلتعاقد معهم لفرتة حم

حيث تتجه العمالة الكفؤة واملدربة يف الغالب إىل املؤسسات الكبرية على اعتبار  ضعف أتهيل وتدريب العمالة، ونقص اخلربة:   ✓

يف   الغالب  يف  مرتفعة  تكون  واليت  والتوقف  الفشل  احتمال  واملكافئات، وضعف  االمتيازات  ووجود  أعلى،  فيها  األجر  أن 

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة من صعوبة احلصول على متويل، وإذا حصلت عليه غالبا بتكلفة أعلى  اجة إىل التمويل:  احل ✓

لشركة كبرية. حيث   تكلفته  متويل  من  وإجراءات حتث على  قوانني  الرغم من وجود  االقتصادايت أبنه وعلى  بعض  جند يف 

ابإلضافة على حتمل عبء الفوائد   خرية جتد صعوبة يف التمويل من طرف البنوك،املؤسسات الصغرية واملتوسطة إال أن هذه األ

 .املرتبطة ابلقروض وهي الصفة الغالبة على املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول النامية
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 أهنا  فغالبا ما تكون هذه املؤسسات ذات جنسية واحدة، ابلرغم من أهنا تبيع يف أكثر من دولة، إالذات جنسية واحدة:   ✓

 حتصل على ترخيص العمل من دولة واحدة. 

حيث نالحظ أن هناك من اخلصائص السالفة الذكر ما يعترب مزااي إجيابية كاملرونة يف العمل سرعة االستجابة، وهناك منها ما  

 يعترب عيوب مثل ضعف اإلمكانيات املادية ونقص اخلربة. 

 أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة:  ـ5

تلعب منظمات األعمال الصغرية واملتوسطة دورا ابلغ األمهية يف االقتصادايت املعاصرة وعلى صعيد خمتلف يف الدول النامية،  

ت عدد املشاريع  والذي ال يقل أمهية عن الدور الذي تلعبه املؤسسات الكبرية. ففي الوالايت املتحدة األمريكية على سبيل املثال قدر 

مليون مؤسسة.    21مليون مشروع صغري ومتوسط، كما قدرت يف دول االحتاد األوريب حبوايل    22.9حوايل    م2002الصغرية سنة  

 وفيما يلي نربز أمهية املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف النقاط التالية: 

ما للوظائف اجلديدة يف االقتصاد، لدرجة أن  فاملؤسسات الصغرية متثل مصدرا مه  تساهم بشكل فعال يف خلق فرص العمل:  ➢

( الوظائف  أمساها حمرك  املختصني  ملا  Job engineبعض  البطالة  نسبة  تقليص  فهي تساعد احلكومات يف  (، وابلتايل 

تساهم يف ثالثة من أربعة مناصب    (U.S.A)يستحدث من وظائف جديدة فيها. حيث أن املنظمات الصغرية واملتوسطة يف  

من   98، كما أن املصانع الصغرية يف مدينة الرايض يف اململكة العربية السعودية متثل ما نسبته م 2000نة  شغل جديدة س 

 من القوة العاملة يف املدينة.   89مجلة املصانع، واليت توظف حوايل  

والتجديد: ➢ لالبتكار واإلبداع  بتطوير    تعترب مصدرا مهما  يتعلق  فيما  الكبرية  تتسم جبهودها  واملتوسطة  الصغرية  فاملنظمات 

املنتجات أو حتسينها أو تطوير استعماالت جديدة هلا، كما تتصف بقدرات عالية على االبتكار واإلبداع من خالل اإلتيان  

 تقدي العديد من اإلبداعات املتواصلة  ابجلديد، حيث أن االخرتاعات متثل صفة لصيقة هبذه املؤسسات اليت لعبت دورا فعاال يف

يف خمتلف امليادين االقتصادية مثل صناعة طائرات اهلليكوبرت والكامريات املتطورة. هذا وللمنظمات الصغرية واملتوسطة دور جد  

املشروعات الصغرية  مهم يف ميدان التحسني املستمر، فاالبتكار واالبداع وحماولة اخلروج عن املألوف مسة أساسية تتعلق إبمكانية  

 يف ردم اهلوة بني اجلوانب املعرفية وحاجيات السوق، وعليه فإن املقاولني يتبنون إنتاج سلع وخدمات جديدة إبداعية. 
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حيث أن هذه املشروعات متثل حتدي حىت للمؤسسات الكبرية، إذ أهنا تساهم يف تطوير  تساهم يف تطوير وتنشيط املنافسة:  ➢

ي ينعش وينشط االقتصاد وجيعل من عمليات املبادلة أكثر كفاءة وفعالية. فاملؤسسات الصغرية واملتوسطة  املنافسة وهو األمر الذ

حيث تسهم يف تنمية الصادرات من خالل قيامها ابإلنتاج املباشر  هلا مسامهة كبرية يف حتسني ميزان املدفوعات ملختلف الدول،  

املنافسة يف    مما يؤدي إىل خفض تكاليف اإلنتاج والقدرة على   ، ريع الكبرية أو غري املباشر على اعتبارها مشاريع مغذية للمشا

من إمجايل الصادرات  % 33مبا نسبته    م 2000سنة    (U.S.A)وهنا نذكر مسامهة الصناعات الصغرية يف    األسواق العاملية. 

 األمريكية. 

عمال الصغرية ورأس املال املستثمر فيها  : حيث أن منظمات األمصدر جد مهم لتوليد الناتج القومي والثروة االقتصادية  ➢

يؤدي إىل فائض اقتصادي أفضل قياسا للمؤسسات الكبرية، حيث تلعب هذه األعمال الصغرية واملتوسطة دورا هاما يف تطوير  

االقتصاد وزايدة العوائد االقتصادية. هذا وتساهم هذه املؤسسات بشكل فعال يف زايدة متوسط الدخل الفردي إضافة إىل  

 لتغيري يف هياكل األعمال واجملتمع. ا

: فتؤدي إىل حتقيق أداء مايل ومردودية جيدة ابلنسبة ملالكي هذه املنظمات  تساهم يف إشباع حاجات خمتلف فئات اجملتمع ➢

  من املقاولني، كما أهنا تؤدي إىل إشباع حاجات ورغبات الزابئن من السلع واخلدمات املطلوبة، إضافة إىل إشباع حاجات ابقي 

 فئات اجملتمع املتعاملني بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مع هذا النوع من املؤسسات. 

توفر هلا    ضرورية للمؤسسات الكبرية: ➢ الصغرية واملتوسطة واليت  تستفيد من أعمال املؤسسات  الشركات  أن كربايت  حيث 

( على سبيل املثال اعتماد شركة جنرال موتورز  U.S.Aمستلزمات اإلنتاج وقطع الغيار والتجهيز وبعض اخلدمات. فنجد يف ) 

 مؤسسة صغرية بغرض جتهيزها ابملستلزمات الضرورية للصناعة.    32000لصناعة السيارات على أزيد من  

 

 

 املشاكل اليت تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة:   ـ6
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يواجه جمموعة من املشاكل، واليت قد تكون خمتلفة من منطقة  إن منو وتطور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف كافة أحناء العامل  

ألخرى ومن قطاع آلخر، ولكن هناك بعض املشاكل اليت تعترب مشاكل موحدة ومتعارف عليها تواجه هذا النوع من املشروعات يف  

 واليت نذكر من أمهها:  كافة أحناء العامل 

الثقافة  ✓ املقاوالتية  ضعف  هبا  والروح  يقصد  واليت  املخاطرة  :  أخذ  ومكافئة  الفردية  واملبادرات  لإلقدام  اجملتمع  احرتام  ثقافة 

واالبتكارات الفردية أو اجلماعية، وذلك عن طريق اإلاتحة لألفراد لتحقيق أرابح من خالل أنشطة ومشاريع شرعية. حيث  

لتعزيز ثقافة املقاوالتية، فإذا ما افتقدت  تعترب اهليئات الداعمة للمقاولني عنصرا رئيسيا يف تشكيل إطار للتحرك وقاعدة متينة  

 الدولة لروح تبين املشروعات الصغرية واملتوسطة، فإنه من الصعب على املقاولني إقامة مؤسسات صغرية ومتوسطة. 

حيث ال تزال إجراءات تسجيل املؤسسات واحلصول على الرتخيص بطيئة للغاية وغري شفافة، إضافة إىل    تسجيل املؤسسات:  ✓

راف خارجية من املسؤولني يف وضع القرارات، وهو األمر الذي يؤثر سلبا فيما خيص التكاليف التشغيلية على مالكي  تدخل أط 

 املشاريع الصغرية واملتوسطة واملقاولني.  

تعزيز  واليت تعد أساس احلكومات إلجياد بيئة متكينية مالئمة لألعمال، هذه البيئة اليت تتطلب ال   األطر التشريعية والقانونية: ✓

الكايف الذي ميكنها من مساندة األعمال الصغرية واملتوسطة اليت تعترب مفصال مهما ألية اسرتاتيجية تطوير قصرية األمد. ومن  

أبرز املسائل اليت تؤثر يف إطالق وتسجيل هذا النوع من املشروعات جند: إدارة الضريبة، احلصول على حوافز االستثمار، ضمان  

 ت وإجراءات التوظيف، فعالية عمليت االسترياد والتصدير......إخل. حقوق امللكية، سياسا

واملتوسطة: ✓ الصغرية  للمشروعات  مؤسسي  متويل  توفر  الصغرية    مدى  للمؤسسات  ابلنسبة  أساسية  مشكلة  تعترب  واليت 

اخلدمات التمويلية هلذا النوع  واملتوسطة، نظرا لعدم وجود أعداد كبرية من البنوك املتخصصة واملؤسسات املالية التجارية اليت توفر  

من منظمات األعمال   %80من املشروعات. فقد أثبتت غالبية الدراسات املتعلقة بتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أن  

 الصغرية ترتكز يف متويل نشاطها على املدخرات الشخصية واملوارد الذاتية ملالكيها واليت تتسم عادة بقلتها وعدم كفايتها.   
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حيث يوجد قصور كبري يف البياانت واملعلومات املنشورة عن األعمال الصغرية واملتوسطة،    وجود نظام معلومات كافية:   عدم ✓

واليت إذا توفرت فإهنا تكون متباينة ومتقادمة وذلك بسبب تعدد األجهزة املعنية هبذا النوع من املؤسسات إضافة إىل عدم وجود  

 الغالب. نظام معلومات خاص هبذا القطاع يف 

فعملية إقامة وتسيري أعمال ومشروعات قادرة على املنافسة يف ظل البيئة    ضعف املهارات الفنية ومهارات إدارة األعمال: ✓

املضطربة واملعقدة ويف ظل حدة املنافسة وانفتاح السوق تتطلب مستوى عال من القدرات واملهارات الفنية والتسيريية، حيث  

عمال الصغرية واملتوسطة إىل مساعدات مهنية وفنية بغرض حتسني تنافسية مؤسساهتم، واليت ميكن  حيتاج املقاولون وأصحاب األ

 توفريها من خالل برامج تدريبية حديثة. 

حيث أن اإلشكال الرئيسي يف القطاع املايل هو عدم توفر سوق لرأس املال يتم فيه تداول األوراق    عدم وجود سوق رأس مال: ✓

األمر الذي حيد جدا من توافر رأس املال املخاطر، وابلتايل التأثري يف النمو احلقيقي للمنظمات واملشروعات    املالية املختلفة، وهو 

 املتوسطة والصغرية. 
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 احملور اخلامس: عملية أتسيس املشروع املقاواليت 

، وعلى وجه اخلصوص إذا كان املشروع  املرجو  إن عملية إنشاء أي مشروع البد وأن تكون وفق خطوات مدروسة لتحقيق النجاح 

ضرورة توفر عنصر االبتكار والتحديث يف كل أجزاء وعمليات  مبعىن    وأيضا لفي خضم البيئة الراهنة الكثرية التغري والتطور،  مقاوالتيا،

 املشروع، وفيما يلي سنحاول توضيح ذلك. 

 ـــ مراحل إنشاء مشروع مقاواليت: 1

" ورايدة األعمال أبن أي مشروع مقاواليت ال بد وأن ينتهج جمموعة  Startupيف جمال الشركات الناشئة " يتفق غالبية الباحثني  

 مراحل معينة وأن يتوفر على مجلة متطلبات حمددة، ميكن إبرازها فيما يلي: 

)تضييع األوقات بسبب    اجملتمع  يف  حقيقية ملشكلة    مبتكرا   حال أن تكون  يشرتط لنجاحها  واليت    إجياد فكرة املشروع:  •

هو أن    الفكرة  جناح وما يزيد من فرص  ،  ( الزحام مثاًل(، أو تلبية حاجة إنسانية ُملّحة )احلاجة إىل التواصل مع اآلخرين

 . غي أن تكون الفكرة قابلة للتجسيد ، كما ينب مبعىن مشوليتها   تكون املشكلة متكررة وأن تكون كثرية التوسع

 املصادر ألفكار مشروعات مقاوالتية: وفيما يلي بعض 

 ؛ )املستهلكني(  غري املشبعة واملطلوب إنتاجها لتلبية هذه االحتياجات اتالطلب ▪

 املشاكل اليت تعرتض عملية التنمية؛  ▪

،  لتوليد األفكار اإلبداعية  عملية عصف ذهين ك   وتولد األفكار التفكري التدريبات الذهنية تساعد على شحن طاقة   ▪

أو تقنية التفكري ابملقلوب مثل الطالب يذهبون للمدرسة نقلبها املدرسة أتيت إىل الطالب وهنا جند فكرة التعليم  

 ؛ مثال )مدرسة إلكرتونية(  عن بعد

هاهتم اليت  حضور املؤمترات والندوات العلمية اليت تكون الشركات الناشئة طرفا فيها، وذلك ملعرفة مشاكلهم وتوج ▪

 ميكن أن تستنبط منها أفكار ابتكارية؛ 

 االستعانة ابملختصني وأصحاب اخلربة يف جمال األعمال وكذا حاضنات األعمال.  ▪

 . والذي يتم من خالل املختصني  وحداثتها،   مدى قابليتها للتجسيد، ومدى جناعتها، مبعىن دراسة جناعة الفكرة:  •



  د. مسيخ أيوب

 

 حماضرات يف مقياس املقاوالتية 

38 

هبدف محاية األفكار على تسجيلها ملالكيها أو ما يعرف ابمللكية الفكرية    املتقدمة حيث تعمد الدول  تسجيل الفكرة:   •

 . ( patentأو الصناعية )

والذي ميثل األداة األساسية اليت ستجعلك تنظر لفكرتك بشكل  (:  business modelالقيام بنموذج عمل ) •

كما سيساعدك يف    وتبين عالقتك معهم. خمتلف. ستجعلك تفكر جيدا ابجلمهور الذي ستستهدفه وكيف ستصل هلم  

اليت ستحتاجها لتتمكن من بناء مشروعك. كما ستجعلك تتعرف على آلية حصول   فهم األنشطة واملوارد والشراكات 

إضافة إىل ذلك سيعطيك صورة شاملة    .مشروعك على اإليرادات املالية وماهي التكاليف واملصروفات اليت ستصرفها عليه

منوذج   طليقة يف اهلواء، وإمنا كفكرة مبلورة تتضح مدى إمكانية جناحها وتطبيقها يف السوق. كما أن   لفكرتك ليس كفكرة 

 ( وكذا املشاركة يف حاضنات األعمال. VCاسيا اليوم للتواصل مع املستمثرين واملمولني )مثل أصبح أس العمل 

املشروع:   • الدراسة جدوى  هبا  يقصد  حتديد  واليت  إىل  واليت هتدف  املشروع،  جوانب  لكافة  الشاملة  العلمية  دراسات 

واجتماعية، سواء من وجهة نظر املستثمر اخلاص أو العام، أو  صالحيته من عدة جوانب، قانونية وتسويقية وفنية ومالية  

األجهزة املشرفة على املشروعات االستثمارية ابلدولة، أو مصادر التمويل. وتعتمد هذه الدراسة على جمموعة من األسس  

ا تستخدم يف جتميع  واليت  العمليات،  واحملاسبة وحبوث  واإلدارة  االقتصاد  علوم  من  املستمدة  ودراستها  العلمية  لبياانت 

 وحتليلها، هبدف تقييم املشروع املقاواليت. 

حجم السوق، والشرحية السوقية املستهدفة، وتوجه العمالء، ورغبات الزابئن، وعدد    واليت متكنك من معرفة دراسة السوق:   •

 املنافسني ومواقعهم واسرتاتيجياهتم، وإمكانية تسويق املنتج يف السوق، .........إخل. 

واليت ختتلف وتتنوع بني أموال ذاتية، وأصول عائلية، واقرتاضات مصرفية، ومتويل برأس مال املخاطر    ادر التمويل: إجياد مص •

(Venturing capital .وإعاانت حكومية، ومتويالت من حاضنات أعمال، ......إخل ،) 

يؤكد    حيثألنه عنصر جد ضروري لنجاح املشروع املقاواليت،   معرفة الوقت الالزم لتأسيس املشروع وإطالق املنتوج: •

وهنا نذكر    %.42الوقت املناسب يعزز فرص النجاح بـنسبة    الناشئة أنمن خالل دراسته ملئات الشركات    " بيل غروس"

إال أن وقت ظهورها مل    YouTubeواليت حتمل نفس فكرة شركة    م 1999واليت أنشأت عام    z.comمثال شركة  

يف الدول املتقدمة، وهو األمر الذي أدى إىل زوال هذه    ضعيفة حىتيكن مناسبا أبدا، حيث كانت سرعة تدفق األنرتنت  

  مؤسس موقع   Reid Hoffmanكما يضيف    سنوات من العمل على الرغم من فكرهتا االبتكارية.  3الشركة بعد  

https://www.alefstartup.com/course/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
https://www.alefstartup.com/course/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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LinkedIn     ي يقفز من  املقاول هو الشخص الذأبن    إلطالق املشروعات املقاوالتية فيقول حول التوقيت املناسب

ليحلق هبا عاليا. مبعىن   املنحر اجلبلي وأثناء سقوطه حياول صنع طائرة  لتفادي االرتطام  أعلى  تصنيعها يف وقت حمدد 

 ابألرض.  

" من  بيل غروساملقاوالتية، حيث يؤكد " والذي يسهم بشكل رهيب يف جناح املؤسسة    تكوين فريق عمل متخصص: •

 %. 32خالل دراسته السابقة أن فريق العمل املتخصص يعزز فرص النجاح بـنسبة  

 بداية تسويقه. الذي ميكن من اإلنتاج الفعلي للمنتج أو اخلدمة، و   من خالل التجسيد الفعلي للمشروع  إطالق املشروع:  •

شرطا أساسيا لتحقيق النمو واالستمرارية يف بيئة األعمال املعاصرة، وموردا حموراي  والذي يعترب    التطوير املستمر للمنتج:  •

أن االسرتاتيجيات متكن املؤسسات من حتقيق   "M. Porter"ويرى وهنا  لتحقيق امليزة التنافسية وضمان استدامتها. 

 :االسرتاتيجيات العامة للتنافس، واليت نذكرها فيما يلي ميزة تنافسية من خالل ثالثة أسس خمتلفة، واليت يطلق عليها 

تركز هذه االسرتاتيجية على إنتاج منتجات منطية بتكلفة منخفضة جدا للوحدة   اسرتاتيجية قيادة التكلفة:  ▪

وتقدم للمستهلكني احلساسني للسعر، وفيها تكون اسرتاتيجية املنظمة تقليل التكلفة، ابلطبع مع احملافظة على  

 .مقبول من اجلودة مستوى 

هتدف هذه االسرتاتيجية إلنتاج سلع وخدمات متميزة على مستوى الصناعة ككل وتوجهها  اسرتاتيجية التمييز:   ▪

 .للمستهلكني غري احلساسني نسبيا لألسعار. وابلتايل فإن العميل يقبل أن يدفع فيها سعرا أعلى من املعتاد

االسرتاتيجية إىل إنتاج سلع وخدمات تشبع حاجات جمموعات صغرية من  وهتدف هذه  اسرتاتيجية الرتكيز:   ▪

املستهلكني، يف هذه االسرتاتيجية تركز املنظمة على شرحية معينة من السوق وحتاول تلبية طلباهتم وابلتايل فإن  

 .املؤسسة يف هذه احلالة هتدف إىل حتقيق التميز يف املنتجات أو السعر أو كليهما 

 مراحل أساسية نوجزها فيما يلي:   5ع عدد من الباحثني مراحل أتسيس مؤسسة مقاوالتية يف  مج  من جهة أخرى

ىل زايدة فرصة جناح املشروع  إ العملية فإن وضعت بشكل سليم أدت  تشمل هذه املرحلة اللبنة األوىل هلذه    مرحلة الدراسة:  •

" للمقولة  وفقا  والعكس صحيح،  التخطيط  بشكل كبري.  يفشل يف  للفشلمن  املرحلة  فقد، خطط  هذه  وتشمل   ."         
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  الفرعية   جمموعة من املهام مهام رئيسية هي إجياد الفكرة ودراسة السوق إضافة إىل بناء منوذج عمل، تتخللها    " ثالث3"

 نذكرها فيما يلي: 

 فهم بيئة االعمال احمللية؛  ✓

 ؛ " SWOTحتليل القوة والضعف والفرص والتهديدات واملعروف ابسم "حتليل   ✓

السنة األوىل( واملتوسطة األجل )من  أحتديد   ✓ القصرية األجل )خالل  املشروع، وتشمل  سنوات( وطويلة    3- 2هداف 

 جل )خالل مخس سنوات(؛ األ

 ؛ عمل البحث التسويقي  ✓

الرؤية والرسالة وطريقة حتقيقها بشكل موسع وعملي واملزااي اليت ينفرد هبا  وضع اسرتاتيجية املشروع ويقصد هبا حتديد   ✓

 ساس املنافسة )امليزة التنافسية(؛ املشروع لتكون أ

 شروع واملهام الوظيفية لكل منهم؛ حتديد اهليكل الوظيفي والذي يبني العاملني ابمل ✓

 صحاب املشروع واملمولني له؛ أعمل الدراسة املالية وحتديد حجم التمويل والربح الذي يعود على   ✓

 وضع خطة العمل التنفيذية، ومنوذج اخلطة.  ✓

ويتم خالهلا البحث عن مصادر لتمويل املشروع، ابستخدام خطة العمل وذلك من أجل اجتذاب    مرحلة توفري التمويل:  •

للمشاريع املقاوالتية الناشئة، األصدقاء  املمولني، والذين ال يشرتط أن يكونوا من أصحاب املشروع. ويكون يف املعتاد املمول  

 أو األهل أو اجلهات الداعمة، وذلك ما مل يكن صاحب املشروع مقتدرا وإبمكانه توفري التمويل من مصادره اخلاصة. 

وهنا يتم عمل اخلطوات القانونية الالزمة من أجل أتسيس املشروع املقاواليت، سواء كان ذلك من خالل    مرحلة التأسيس:  •

و شركة ذات مسؤولية حمدودة. يتم كذلك خالل هذه املرحلة، وطبقا خلطة العمل السابق  أو شركة تضامن  أفردية    ملكية 

اتباع اخلطوات   املعدات واملقر واألاثث...(، وكذلك  )مثل  املشروع  القيام بشراء أصول  الدراسة  إعدادها خالل مرحلة 

 و اخلدمة اليت سيتداوهلا املشروع. أ ىل توفري املنتج إ  اخلاصة ابختيار وتعيني القوى العاملة ابملشروع وصوال 
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ويف هذه املرحلة يتم افتتاح املشروع املقاواليت بشكل رمسي، ليقدم منتجاته أو خدماته بشكل مباشر    مرحلة التشغيل:  •

على جناح    سراع يف احلكمجامها وتنوع أنشطتها. وال جيب اإلللعمالء، سواء كانوا من األفراد أو الشركات ابختالف أح

صرار يعد من أهم صفات املقاول الناجح، والذي يعطي الفرصة  املشروع من عدمه يف األشهر القليلة االوىل، وحيث ان اإل 

 الكافية ملشروعه، حىت يبدأ يف املنافسة والنجاح. 

اهتماما خاصا، حيث    تعىن أنظمة االدارة احلديثة بقياس أداء املشاريع وتويل هلا  مرحلة تقييم وقياس األداء والتصحيح:  •

أن تقييم األداء املؤسسي هو الوسيلة الوحيدة اليت ميكن االعتماد عليها من أجل الكشف عن أوجه القصور وإلقاء الضوء  

 عليها، من أجل عالج أسبابه والقضاء عليه. وخيتلف أسلوب تقييم األداء مع اختالف أهداف املشاريع. 

ألداء الفعلي واألداء املخطط له، يعقبها دراسة وحتليل األسباب، واقرتاح االجراءات  يعقب عملية التقييم قياس الفجوة بني ا

واخلطوات التصحيحية املناسبة اليت من شأهنا حتقيق بشكل ادق مستقبال، يضع املشروع الرايدي على املسار الصحيح، والذي يؤهله  

 للنمو والتميز والدخول يف عداد الشركات الناجحة. 

 املرافقة املقاوالتية كخطوة أساسية ملساعدة حاملي األفكار يف إطالق مشاريعهم: ـــ 2

 ــــ مفهوم عملية املرافقة: 1ــــ2

تتعلق املرافقة املقاوالتية بشكل عام بسريورة تعمل على نقل شخص ما من حالة ألخرى ومساعدة حاملي األفكار على حتويل  

 حاول تقدي مجلة من التعريفات:  وفيما يلي سن  .فعليةأفكارهم إىل مشاريع 

فقد عرفت املرافقة على أهنا عالقة أو سريورة خاصة تعمل على التكيف مع كل وضعيات خاصة ومع طبيعة العالقة يف حد  

 ذاهتا. 

" أبن مصطلح املــرافقة شـــــائع االستعمال ويف حاالت متعددة،  Catherine Leger Jarniouهذا وتشري الباحثة " 

وقد يشمل معىن: االستشارة، النصح، التدريب. حيث تتعلق املرافقة بسريورة تعمل على نقل فرد من وضعية إىل أخرى من أجل  

جمال اختاذ القرار، بل يتوقف دوره على مساندة  التأثري عليه ليتخذ قرار، وحيتفظ املنشئ ابستقالليته، وال أيخذ املرافق مكان املنشئ يف  

حاملي املشاريع أو حاملي األفكار إلجياد مسار هلذه الفكرة حىت تتحول إىل مشروع فعلي وابلتايل إنشاء مؤسسة. ويعتبـر التعريف  
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مسؤول عن الدراسات يف وكالة إنشاء  ، وهو  (André Letowski) ة املرافقــــــــــة هو الذي اقتــــرح من طرف ــــــــاألكثر مشوال ملهن

( يف مذكرة داخلية أعدهـا، إذ جنده قد عرفها على أهنا " جتنيد للهياكل واالتصــاالت والوقت من  APCEاملؤسسات بفرنســــا ) 

ـة تتعلق إبتباع  أي أن مهنة املرافق  أجل مواجهة املشاكل املتعددة اليت تعرتض املؤسسة، وحماولة تكييفها مع ثقافة وشخصية املنشئ". 

 سريورة تشمل ثالث مراحل هي: 

 راد الذين يرغبون يف إنشاء مؤسسة؛ استقبال األف  •

 قدي خدمات تتناسب وشخصية كل فرد؛ ت •

 )حسب طبيعة املرافقني(.  متابعة املؤسسة الفتية لفرتة عموًما تكون طويلة  •

 ـــ أمناط أجهزة املرافقة: 2ـــ2

إىل أن اليت تستفيد من دعم تستمر لفرتة أكرب من املؤسسات األخرى،    (Catherine Leger Jarniou)تشري       

املرافقة على   تنامي عدد وأشكال هيئة  ما أدى إىل  الفتية، وهذا  املؤسسات  أيضا على تطور مردودية  األثر اإلجيايب  الدعم  وهلذا 

رافقة مهنية أو غري مهنية )مثل العائلة واألصدقاء( اليت  املستوى العاملي، وبدعم من طرف اهليئات احمللية. وميكن أن تكون هذه مل

تـــأخذ املـرافقة أشكـال متعددة حسب مصدرهــــا، وطبيعتها ومستوى تدخلها، وم تــــأيت يف املرتبـــــــة األوىل. ميكن أن  دهتا  عادة ما 

 نذكرها كما يلي:  يئاتاملرافقة يف العديد من اهل والقطاع الذي هتتم به، وميكن حصر أهم الفاعلني يف 

احمللية  ✓ واهليئات  ومنح  الدولة  املسابقات،  وتنظيم  املاليـة،  للمساعـدات  واسعة  حركة  تشهد  املتطورة  الدول  أن  حاليـًا  جند   :

تسهيالت خمتلفة من أجل مساعدة املنشئ. أما يف الدول النامية فيبقى هذا املوضوع تقريًبا نظراًي فقط نتيجة لتأخر تطبيق  

ات الوزارية، وغياب اسرتاتيجية عامة تعىن ابملؤسسات الصغرية، واليت قد تظهر يف شكل اضطراابت انجتة عن عدم التكوين  القرار 

 اجليد لألعوان املعنيني ابملرافقة.   

امللفات املالية    : تلعب التنظيمات املالية دورًا هاًمـا فيما يتعلق ابلدعم املايل واالستشاري، فهي تساهم يف إجناز التنظيمات املالية ✓

والدراسات الالزمة حلاملي املشاريع وأيًضا يف جمال منح القروض. إضـافة إىل ذلك توجد مؤسسات رأس املال املخاطر، واليت  

 حلصول على أرابح عالية مستقباًل. عادة ما متنح أمواالً للمؤسسات اجلديدة اليت تتميز بقدرة عالية على النمو، رغبة يف ا
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: حسب اجمللس األورويب حاضنة املؤسسات هي عبارة عن مكان يلجأ إليه حاملي إنشاء فكرة مؤسسة  اتحاضنات املؤسس ✓

جديدة، وهدفهـا هو رفع حظوظ النمو ومعدل بقـاء هذه املؤسسات، ممـا يسهم بشكل كبري يف التنمية احمللية وخلق مناصب  

 التوجهات التكنولوجية. للعمل، ويـأيت يف درجة أقل جذب االهتمام حنو 

 األدوار اليت متارس من طرف هذه اهليئات كما يلي:  ولقد أشارت اجلمعية الوطنية حلاضنات األعمال األمريكية إىل جمموعة من 

  ؛ تقدي املساعدات يف جمال التنظيم واإلدارة خاصة يف مرحلة اإلنشاء    •

ـــرص ومصــادر التمويل املتاحة أمام املؤسسات، وكذا تقدي بعض اخلدمات  تقدي مســـاعدات مــــالية مبـــاشرة والتعــريف بفـ   •

 املكتبية املساعدة. 

: تعترب مشتلة املؤسسات أحد أجهزة املرافقة املكملة لدور ومهام احلاضنات. وتعرف على أهنا اهليئة اليت هتتم  مشتلة املؤسسات ✓

وتتكفل   من حياة املؤسسة )عادة األربع سنوات األوىل( أي بعد إنشائهاابستقبال واستضافة حاملي املشاريع يف املراحل األوىل  

 املشتلة مبرافقة حامل املشروع، وتوفري اخلدمات االستشارية، إضافة إىل مهمة استضافة املؤسسة الفتية. 

قيامهم إبنشاء مؤسســــاهتم،    وبذلك ختتلف احلاضنة عن املشتلة يف كون األوىل تتكفل ابستقبال ومرافقة حاملي املشاريع واألفكار عند

ــافة املؤسســـات املنشأة حديثـًا.  أما الثانية فيتمثــــل دورهـــــا  يف استضـ

: قد تصل مهلة إنشاء مؤسسة واستقرارها الفعلي مخسة عشرة سنة، هلذا تقوم املشتلة ابستعمال طريقة اإلجيـار  نزل املؤسسـات ✓

شهر( حىت تتجنب خطر بيع أو التصرف يف احملالت من طرف املؤسسات اليت مت استضافتها،    23املؤقت )عادة خالل كل  

شهر( مع املؤسسـة اليت خترج من املشتلة مع    48ي )عادة لفرتة  هلذا جاء نزل املؤسسات الذي يقوم إبمضاء عقد إجيار عاد

متابعة مرافقتها. كمـا يوجد منط آخر من أجهـزة املرافقـة والشبيه للمشاتل يعرف مبراكز األعمـال اليت تعرب عن مراكز لتوطني  

أ  توفري  إىل  والفاكس...إخل، إضافة  اهلاتف  مثل  اجلديدة، ومتنح خدمات خمتلفة  ماكن جديدة إلقامة مؤسسات  املؤسسات 

الربح، وتتطلب بذلك تسديد إجيار معترب من قبل   جديدة، وختتلف هذه املراكز عن املشاتل يف كون هدفها األساسي هـو 

 املؤسسات املستضافة، يتناسب وهذه األماكن. 
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 :  املنظمات غري احلكومية  ✓

"عالقـــــات جتمــع بني فاعلني غري اتبعني للحكومات" هتدف هذه املنظمات أساسا  تعرَّف املنظمــــات غري احلكوميــــة على أهنــــا  

إىل حتقيق التنمية. أما املنظمات غري احلكومية اخلاصة بدعم املؤسسات الصغرية فهي تنظيم مسجل رمسيـًا ومعرف بوضوح جيمع فئة  

    مبا يلي: من األفراد أو اجلمعيات العمومية.  وتتميز املنظمات غري احلكومية 

 أتسيسي على أهنا هيكل حكومي رمسي؛ ليس هلا عقد  -

 ليس هلا هدف الربح املادي؛  -

 يـة القطاع اخلاص، وروح املبادرة؛ تدفع بكـل جهودهـا من أجل تنم -

ىل  تسهم يف حتويل التكنولوجيا والتجديد من الدول املتقدمة اقتصاديـًا إىل الدول اليت هي يف إطار االقتصاد االنتقايل، وإ -

 دول العامل الثالث. 

✓ ( مرافقة  :Essaimage)اإلفراق  موقعها يف جمـال  بدأت أتخذ  اليت  اجلديدة  األشكال  أحـــــد  اإلفراق  املؤسسات   يعترب 

مؤسساهتم اخلاصة، ومنحهم مساعدات مالية ودعم إمدادي،   الصغرية، إذ يتمثل يف قيـام مؤسسة مـا بدفع عماهلـا إىل إنشـاء

 ة املؤسسة اجلديدة، مع احلق يف الرجوع إىل الوظيفة يف حالة الفشل.  إضافة إىل متابع 

: يعرب االمتياز التجاري عن إمكانية قيام صاحب املشروع إبنشـاء مؤسسـة تنشط يف قطاع ما، من خالل  االمتياز التجاري ✓

معروفة لدى الزبـائن وأيضا لـدى البنوك،  حيث يستفيد أساًسا من استغالل عالمة جتارية جد  ،  االستفادة من قوة مؤسسة قدمية 

دة ومن كل اآلاثر اإلجيـــابية النــــاجتة عن هـــذا النوع من العقود )الشهـرة والسعـر، وأثر التعاضد، والتجديد، واملهارات، واملساع

 التقنية...(. إضافة إىل احلصول على احلماية من املنافسة يف منطقة تواجد املؤسسة اجلديدة. 

ـ هيئات املرافقة املقاوالتية يف اجلزائر: ــ3  

دعمني  تعترب املرافقة املقاوالتية من أهم العوامل املؤثرة يف جناح املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فنسبة الدميومة للمقاولني املرافقني وامل

مقاوالتيا أكرب بكثري من غريهم. ويف عذا الصدد عمدت احلكومة اجلزائرية إىل استحداث مجلة من اهليئات املرافقة للمقاول اجلزائري  



  د. مسيخ أيوب

 

 حماضرات يف مقياس املقاوالتية 

45 

ة تدعيم الفرد لتحويل فكرته اإلبداعية إىل منتوج حقيقي، ومساعدته يف بداية مرحلة نشاطه بغية النمو واالستمرار. وفيما يلي  بغي 

 نربز أهم مؤسسات وهيئات املرافقة املقاوالتية يف اجلزائر، وذلك كما يلي: 

 (: ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار)- 1- 3

هي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل. مت إنشاؤها مبوجـب القــانـون رقم  

واليـة على مستوى الوطن. تعمل    48، يف شكل شبـاك وحيد غري ممركز موزع حمليا عبـر  2001أوت    20املــؤرخ فـي    03- 01

ر بغية ترقية عملية إنشاء املؤسسات وتنمية املقاوالتية على القيام جبملة من املهام احملددة واليت من  الوكالة الوطنية لتطوير االستثما

املتعلقة   املزااي  منح  على  والعمل  املشاريع  إنشاء  يف  الراغبني  املقيمني  وغري  املقيمني  املستثمرين  ومساعدة  استقبال  أبرزها: ضمان 

لشكلية املرتبطة إبنشاء املؤسسات وإقامة املشاريع االستثمارية عن طريق الشباك الوحيد،  ابالستثمارات، وضمان تيسري اإلجراءات ا

إضافة إىل ترقية االستثمارات الوطنية واألجنبية والعمل على تطويرها ومتابعتها، و والعمل على الرتويج للروح املقاوالتية من خالل  

 وأدوار الوكالة يف سبيل ترقية النشاط االستثماري.   تنظيم امللتقيات والندوات واملؤمترات املعرفة أبهداف

يستفيد املستثمر يف إطار الوكالـة الوطنية لتطوير    وكالة الوطنية لتطوير االستثمار:ـ املزااي املمنوحة من خالل االستثمار يف إطار ال

القيمة  على  والرسم  اجلمركية  الرسوم  تسديد  من  املزااي كاإلعفاء  من جمموعة  املستثناة    االستثمار  غري  السلع  على  املطبقة  املضافة 

(non exclus )   اإلعفاء من  املستوردة، والداخلة مباشرة يف إجناز املشروع االستثماري، و (IBS )   و(TAP )   الضريبة العقارية  و

امتيازات  10ملدة   توفري  إمكانية  إىل  إضافة  وفرتة  سنوات،  العجز  )أتجيل  ثـابتة   أخرى  حقوق  وتطبيق  يتعلق  االستهالك(،  فيما 

 ابلنسبة لعقود أتسيس املؤسسة ورفع رأس املال، إضافة إىل امتيازات أخرى.    %  2ابلتسجيل مبعدل خمفض  

 (: ANSEJالوطنية لدعم تشغيل الشباب )   ـــ الوكالة2ـــ3

ذات طابع خاص، تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل، أنشئت يف عام   الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، هي هيئة

. خلفا  م1996سبتمرب    8املوافق لـ    هـ 1417ربيع الثاين عام    24املؤرخ يف    296- 96مبوجب املرسوم التنفيذي رقم    م 1996

تضطلع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف إطار عملية دعم  حيث   (. FAEJ)   ملا يسمى بصندوق مساعدة تشغيل الشباب 

واليت من أبرزها تدعيم    296-96عملية إنشاء املؤسسات الصغرية ومرافقتها جبملة من املهام اليت حددها املرسوم التنفيذي رقم  

الشباب أصحاب املشاريع وتقدي االستشارة والتوجيه هلم، وإبالغ الشباب أصحاب املشاريع املستفيدين من الدعم يف إطار الوكالة  
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تابعة  بكافة املعلومات املتعلقة ابلقرض واإلعاانت وكل االمتيازات املمنوحة، ومنحهم التمويل الالزم لقيام مؤسساهتم، إضافة إىل م

املشاريع واملؤسسات املنشأة من قبل الشباب ومساعدهتم عند احلاجة، كما ال ننسى مرافقة املقاولني ودعمهم من خالل مجلة من  

اخلدمات اخلاصة )تدريب وتكوين الشباب يف جماالت التسيري بغية مساعدهتم يف إدارة منشآهتم واستمراريتها، إاتحة خمتلف املعلومات  

تقنية والتشريعية والتنظيمية املرتبطة ابملشاريع، تقدي االستشارة واملساعدة للشباب أصحاب املشاريع فيما خيص تعبئة  االقتصادية وال 

   القروض،....(.

يستفيد الشباب البطال احلامل للمشاريع االستثمارية يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب    اي املمنوحة يف إطار الوكالة:ـ املزا

 مجلة املزااي التالية: من  

املمنوحة:ـ   الضريبية  املشروع    االمتيازات  إجناز  مراحل  خمتلف  متس  إعفاءات  شكل  يف  اجلبائية  االمتيازات  بعض  الوكالة  متنح 

" القتناء  TVAاالستثماري، حيث تعفى املؤسسة الصغرية أو املقاول املستفيد من دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من "

يزات واخلدمات الداخلة مباشرة يف جتسيد املشروع، و حقوق التسجيل فيما يتعلق ابلعقود التأسيسية للمؤسسات الصغرية،  التجه 

كتساابت  حقوق نقل امللكية مبقابل مايل لال وكذا اإلعفاء الكلي من الضريبة على أرابح الشركات والضريبة على الدخل اإلمجايل، و  

 اء نشاط صناعي، إضافة إىل امتيازات جبائية أخرى. العقارية احلاصلة يف إطار إنش

واملتمثلة يف اإلعاانت املالية املقدمة من طرف الوكالة للشباب أصحاب املشاريع والتوجه املقاواليت بغية دعمهم    ـ االمتيازات املالية:

 : وفق النموذج التايل  يف جتسيد أفكارهم املقاوالتية، وهنا متنح الوكالة اإلعاانت املالية 

 ANSEJ(: أحدث الصيغ التمويلية املقدمة من طرف وكالة  01اجلدول رقم )

 صيغة التمويل الثنائي  صيغة التمويل الثالثي  البيان 

 %72أو    %71 %2أو   %1 املسامهة الشخصية للمقاول 

 %28أو    %29 %28أو    ANSEJ 29%قرض بدون فائدة 

 /  %70 القرض البنكي 

 

 (: CNACللتأمني عن البطالة ) ـ الصندوق الوطن 3
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املؤرخ يف    188- 94التنفيذي رقم  املرسوم  هي عبارة عن هيئة تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل. مت إنشاؤها مبوجب  

إىل ترقية عملية التشغيل وإحداث أعمال ومشاريع    هتدف بشكل أساسي   . 1994جويلية سنة    06املوافق    هـ   1424حمرم عام    26

 سنة  50- 35املشاريع املرتاوحة أعمارهم ما بني   من حاملي أفكار  البطالة حرة لفائدة الفئة 

املرسوم   رقم  حيدد  املالية    188- 94التنفيذي  املؤسسات  خمتلف  مع  ابالتصال  وذلك  الوكالة،  هذه  هبا  تضطلع  اليت  املهام 

لرت  الوطين  واألجور  والصندوق  للعمل  النموذجية  غري  املرتبطة ابألشكال  للدراسات  اجلزئي  التمويل  أمهها  من  واليت  التشغيل،  قية 

اقتصادية ملشاريع إحداث األعمال اجلديدة لفائدة البطالني املتكفل هبم،  -وتشخيص ميادين التشغيل، والتكفل ابلدراسات التقنو

ليت تواجه صعوابت يف أعماهلا من أجل احملافظة على مناصب الشغل املنشأة من  إضافة إىل تقدي املساعدة والدعم للمؤسسات ا 

 خالهلا. 

يستفيد املستثمر يف إطار الصندوق الوطين للتأمني على البطالة من جمموعة من املزااي املالية    ملزااي املمنوحة من طرف الصندوق: اـ  

والضريبية أبرزها: املرافقة أثناء مجيع مراحل املشروع ووضع خمطط األعمال، والتدريب والتكوين يف جمال تسيري املؤسسات أثناء تركيب  

والتخفيض يف التعريفات اجلمركية قيد اإلنشاء واإلعفاء الضرييب   ضريبة القيمة املضافة املشروع وبعد إنشاء املؤسسة، وكذا اإلعفاء من  

أثناء مرحلة االستغالل، إضافة إىل الدعم املايل إلنشاء وتوسيع النشاطات املخصصة للشباب العاطل عن العمل والبالغ من العمر  

حبسب التكلفة اإلمجالية للمشروع كما جاء يف املرسوم التنفيذي  سنة، والذي يتباين فيه احلد األدىن للمسامهة الشخصية    50-  30

 ، وفيما يلي نربز االمتيازات املالية املمنوحة يف إطار هذا الصندوق: 02- 04رقم 

 CNAC(: أحدث الصيغ التمويلية املقدمة من طرف  02اجلدول رقم )

 القرض عدمي الفائدة )اإلعانة( نسبة  قرض البنكي ال نسبة  نسبة املسامهة الشخصية للمقاول  البيان 

 %70 %29 %1 مليون دج 5مبلغ االستثمار أقل أو يساوي 

 %70 %28 %2 ماليني دج  10و 5مبلغ االستثمار حمصور بني 

 

 (: ANGEMـ الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر )4
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التنفيذي رقم  املرسوم  هي عبارة عن هيئة ذات طابع خاص، تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل. مت إنشاؤها مبوجب  

، واليت تعترب تكملة للوكالة الوطنية للتنمية االجتماعية  2004يناير سنة    22املوافق    1424ذي القعدة عام    29مؤرخ يف    14- 04

(ADS  املنشأة عام )واليت هتدف أساسا إىل دعم إنشاء املؤسسات الصغرية وترقية ثقافة املقاوالتية يف اجلزائر. حيث    ، م1996

 يوجه القرض املمنوح إىل املقيمني منعدمي الدخل أو أصحاب الدخل الضعيف بغية استعماله يف استحداث األنشطة املنتجة. 

تدعيم املستفيدين وتقدي االستشارة هلم املهام اليت تضطلع هبا هذه الوكالة، واليت من أبرزها:    14- 04التنفيذي رقم  حيدد املرسوم  

ومرافقتهم يف تنفيذ أنشطتهم، منح قروض بدون مكافأة، وكذا ضمان متابعة األنشطة اليت ينجزها املستفيدون مع احلرص على احرتام  

م عند احلاجة لدى املؤسسات واهليئات املعنية بتنفيذ مشاريعهم، إضافة إىل إبرام  بنود دفاتر الشروط اليت تربطهم ابلوكالة ومساعدهت

عالقات متواصلة مع البنوك يف إطار الرتكيب املايل للمشاريع وتنفذ خطة التمويل ومتابعة إجناز املشاريع واستغالهلا واملشاركة يف  

 حتصيل الديون غري املسددة يف آجاهلا.  

تتوىل الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر إدارة جهاز القرض املصغر ومرافقة املشروعات الصغرية    طرف الوكالة:   ة منـ املزااي املمنوح

)سن الرشد، انعدام أو ضعف الدخل،    15- 04من املرسوم التنفيذي رقم    02اليت يستويف أصحاهبا الشروط احملددة يف املادة  

، املهارات املتعلقة ابلنشاط املرتقب(، حيث تستفيد املشروعات املؤهلة املستوفية للشروط  اإلقامة املستقرة، تقدي املسامهة الشخصية

 املذكورة سابقا من خمتلف املزااي احملددة من قبل التنظيم واليت نوضحها كما يلي: 

شراء املادة األولية، وهنا يقدم  القرض املمنوح الذي يوجه إما ل  يف   أساسا   13- 04واليت حددها املرسوم الرائسي رقم    ـ املزااي املالية:

(. أو يوجه لشراء العتاد والتجهيزات الصغرية والذي يكون  %100القرض دون مسامهة من املقاول طالب القرض املصغر )متويل  

 . يف إطار صيغة التمويل الثالثي )مسامهة شخصية، قرض بنكي، قرض الوكالة

تستفيد االستثمارات احملققة من طرف املستثمرين املؤهلني لالستفادة من جهاز القرض املصغر من مجلة مزااي أبرزها    ـ املزااي اجلبائية:

من السلع  الرسم اإلعفاء  إلقتناءات  ابلنسبة  املضافة  القيمة  إجناز  على  يف  مباشرة  تدخل  واليت  حمليا  املنتجة  استثمار،   واخلدمات 

ابتداء من   ثالث سنوات  ملدة  أرابح و الرسم على النشاط املهين  أو الضريبة على  اإلمجايل لدخلالضريبة على ا  من  الكلي  واإلعفاء

اتريخ بدء النشاط عندما تقوم هذه النشاطات يف مناطق جيب ترقيتها، وكذا اإلعفاء من مجيع حقوق التسجيل فيها خيص العقود  

 ستفادة من إعانة " الصندوق الوطين لتسيري القرض املصغر.  التأسيسية للشركات املنشأة من طرف املستثمرين املؤهلني لال
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 احملور السادس: اسرتاتيجيات املقاوالتية 

تعترب اسرتاتيجيات املقاوالتية من أبرز االسرتاتيجيات الدافعة ابملؤسسات إىل امليل حنو حتقيق حاجيات ورغبات الزابئن والعمالء،  

ق امليزة التنافسية والتميز والتفرد، وذلك ملا تتميز به هذه االسرتاتيجيات من أمهية ابلغة  إضافة إىل الوصول هبذه املؤسسات إىل حتقي

 يف ظل املنافسة الشديدة يف األسواق ما بني منشآت األعمال، وتتمثل أهم هذه االسرتاتيجيات أو األبعاد فيما يلي: 

 ـ االبتكار: 1ـ

االبتكار يف املؤسسات تعرب عن تطوير وتطبيق األفكار احلديثة من طرف  ( أبن عملية  Van de Ven et alأشار ) 

( االبتكار  Zhuangاملوظفني الذين يضمنون على مدار الوقت اإلجراءات مع اآلخرين داخل ترتيب تنظيمي. هذا ويصف )

طوير أفكار جديدة أو خلق  على أنه عملية عقلية ديناميكية تستوجب أن يكون التفكري اإلبداعي ضمن مدخالهتا، وذلك بغرض ت

 استعماالت حديثة ملنتجات قائمة أصال، مع التأكيد على إلزامية أن يكون التجديد حنو األحسن 

( االبتكار على أنه: "النتيجة النامجة عن إنشاء طريقة أو أسلوب جديد  J.Schumpeterويعرف االقتصادي النمساوي )

 نتوج أو كيفية تصميمه".  يف اإلنتاج، وكذا التغيري يف مجيع مكوانت امل

يقوم على  حيث أطلق على السريورة املتحكمة يف حتريك اجملتمع مبا مساه التدمري االبتكاري أو اهلدم اخلالق، مبعىن أن االبتكار 

ن  فهو عامل تغيري يف احلالة السابقة للمؤسسة من خالل إدخال التحسينات والتحديثات على القائم م  أنقاض وتدمري ما هو قدي 

قبل أو االتيان ابجلديد، سواء كان ذلك يف املنتجات أو اخلدمات أو حىت يف طرق اإلنتاج. فالتدمري اخلالق هو عبارة عن كسر  

للقيود واجلهود والركود السائد لألنظمة االقتصادية من خالل ما يقدمه املقاول من ابتكارات وأساليب تنظيم حديثة ومنتجات جديدة  

 يلحقه اآلخرون ومن ث حتدث النقلة االقتصادية اإلجيابية. وخروج عن املألوف، ف 

ة  إن تعزيز روح املبادرة واملثابرة واالبتكار تستوجب إضافة إىل بناء السمات املقاوالتية الفردية إىل بيئة نظامية تفاعلية حتوي البني 

ة ابلفكرة االبتكارية املقاوالتية منذ ظهورها وحىت  التحتية الالزمة ملنظومة املقاوالتية. حيث أن هناك مجلة من امليادين ذات الصل

جتسيدها يف شكل منتج، األمر الذي يستوجب ويلزم االهتمام بشىت العناصر املرتبطة إضافة إىل االهتمام ابملقاول. والشكل التايل  

 يوضح ذلك:   
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 املقاواليت (: املقاوالتية من الفكرة االبتكارية إىل املشروع 01الشكل رقم ) 

 

وعليه فإن االبتكار كإحدى اسرتاتيجيات املقاوالتية ببساطة ميثل عملية اإلتيان أبفكار جديدة من قبل املقاول سواء أكان ذلك  

توليفا جديدا ملا هو موجود أو كشفا جديدا مل يسبق اختياره، حيث أن الفكرة اجلديدة قد تكون منتجا جديدا، تكنولوجيا جديدة،  

ج، عملية تنظيمية أو تسيريية جديدة. واهلدف من كل هذا هو خلق القيمة املضافة إىل ما هو موجود سابقا،  أسلواب جديدا يف اإلنتا 

 كما يعد االبتكار مصدرا للميزة التنافسية وهو األمر الذي يكسب املنظمة املقاوالتية صفة االستمرارية.  

 ـ اإلبداع: 2ـ

  "احلصيلة الناجتة عن ابتكار طريقة أو نظام جديد يف اإلنتاج يؤدي إىل تغيري ( اإلبداع على أنه:  J.Schumpeterيعرف )

 مكوانت املنتج وكيفية تصميمه". 

على أنه: "نشاط مركب ومعقد يبدأ من فكرة جديدة وينتهي إبجياد حل للمشكلة.    (Myers& Marquis)ويعرفه  

 واجتماعية".  وعليه تكون النتيجة احلصول على عناصر جديدة ذات قيمة اقتصادية 

 ( اإلبداع  فإن  نالحظ  وكما  ) Innovationوعليه  واالبتكار   )creativity  أهنما تكاملية، حيث  تربطهما عالقة   )

 وجهان لعملة واحدة.  
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حيث أن االبتكار فكري أكادميي بينما اإلبداع تنفيذي، فاالبتكار هو القسم املتعلق ابألفكار اجلديدة بينما اإلبداع هو ذلك  

 لموس املتعلق بتجسيد وحتويل هذه األفكار إىل منتجات جديدة.  القسم امل

أمثال:   الباحثني  العكس،   Cook, Amabile, Cumming, Rosenbergلكن هناك بعض  على    يرون 

اعتبار اإلبداع عملية خالقة أتيت ابألفكار اجلديدة واالبتكار  هو الذي يعمل على قولبة و جتسيد تلك األفكار يف شكل أشياء  

 موسة. مل

 وميثل الشكل املوايل هذه العالقة التداخلية كما يلي: 

 (: مدخالت وخمرجات املؤسسة اإلبداعية 02الشكل رقم ) 

 

ومن خالل كل ما سبق ميكن أن نعرف اإلبداع كإحدى اسرتاتيجيات املقاوالتية على أنه اجلزء التطبيقي واحملصلة النهائية للفكرة  

تتجسد يف شيء جديد ذو قيمة يتجلى إما يف منتج جديد، أو سوق جديد، أو أسلوب إداري جديد، أو  االبتكارية للمقاول واليت  

 طرق إنتاج جديدة، أو مصدر جديد للمواد أولية. 

 ـ امليل حنو أخذ املخاطرة: 3ـ

التعامل معها وإدارهتا  تتعرض املشاريع املقاوالتية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة للعديد من األخطار اليت تستوجب على املقاول 

، حيث  بطريقة علمية ومنهجية بغية جتاوزها وحتقيق االستمرارية والدميومة هلا. كما وتعترب أخذ املخاطرة ميزة ابلغة األمهية يف املقاوالتية 

 تنشأ املخاطر عند عدم معرفة احملصلة النهائية واحتمال تعدد النتائج.  
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األخذ ابملخاطرة هو احتمال حتقيق عوائد واحلصول على مكافآت يف حالة  إىل أن  "  Robert & Meier"وهنا يشري  

 جناح املشروع املقاواليت أكثر من فشله. 

 " ينوه  للمشاريع  Antoncic Bostjanكما  ابلنسبة  واملؤسسات  األفراد  بني  حمدود  غري  املخاطرة  أخذ  سلوك  أبن   "

د صفة الشخص، فكلما كانت هذه النسبة منخفضة كان عامال وكلما  املقاوالتية اجلديدة، حيث أن مستوى املخاطرة هو الذي حيد

(. حيث تقوم عملية األخذ ابملخاطرة أساسا على مبدأ املقامرة واملغامرة  Entrepreneurأخذت يف االرتفاع اجته حنو املقاول )

 صلة بصفة قوية بعملية اختاذ القرارات. وكذا املخرجات احملصل عليها من هذه املخاطرة )الفوائد والعوائد املتوقعة(، كما أهنا مت

حيث أن امليل حنو أخذ اخلطر يتعلق أساسا بطبيعة األشخاص واملؤسسات وكذا مبقدار الفائدة املتوقع حتقيقها من هذا اخلطر،  

 املعقدة. وهو األمر الذي يلزم على إدراك املخاطر خصوصا وأن األشخاص واملنظمات جزء ال يتجزأ من بيئة األعمال املضطربة و 

( ترتبط أيضا بصياغة اإلطار العام للعمليات واملتعلقة بتقييم األنشطة املشرتكة،  Risk takingكما أن أخذ املخاطرة )

فكلما زادت مرات تقييم املشاريع املقاوالتية كلما قلت اخلطورة والعكس ابلعكس. وتعترب الثقافة التنظيمية واألسلوب الواجب أن  

القيم واالجت به  بغرض تالؤمها وطبيعة املؤسسة واملستخدمني  تكون  املخاطرة وذلك  بداخل املؤسسة عنصرا مهما يف أخذ  اهات 

 والعمال وكذا البيئة احمليطة. 

للميل   املقاوالتية  اتباع املؤسسات  املقاوالتية متثل حجم  املخاطرة كإحدى اسرتاتيجيات  فإن أخذ  ما سبق  وعليه ومن خالل 

 يف ظل البيئة املضطربة واملعقدة، من خالل طرح منتجات جديدة للسوق.  واالستعداد لتحمل املخاطر 

 ـ التميز والتفرد: 4ـ

والذي يقصد به متيز املؤسسة عن غريها من املنافسني سواء يف طبيعة املنتج أو اخلدمة املطروحة يف السوق أو نوعية املوارد املتوفرة  

يتعلق مبدى قدرة منظمة األعمال ع فيما  أو  التسيريية  للمنظمة  الطرق  أو  اإلنتاج احلديثة  اإلتيان ابجلديد من حيث أساليب  لى 

 اجلديدة، والذي يكسبها موقعا تنافسيا قواي ميكنها من اكتساب مزااي تنافسية حتقق هلا البقاء واالستمرارية على املدى البعيد. 

عب حماكاهتا من قبل الوسط املنافس، وذلك من  إضافة إىل أهنا متثل عملية تقدي منتجات وخدمات جديدة فريدة من نوعها يص

 خالل اسرتاتيجييت اإلبداع واالبتكار. 
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 : )االستباقية(   ـ املبادأة5ـ

لف  واليت تعد العنصر الرئيسي واملشجع لإلتيان ابجلديد وتبين املخاطرة والقيام ابلعمليات اإلبداعية. فاالستباقية أو املبادأة متثل خمت 

لتحديد حجم الفرص املستقبلية، ومن ث تويل زمام املبادرة مبالحقتها واقتناصها من خالل املشاركة الفعالة يف مشاكل  جهود املؤسسة  

املستقبل والتغيريات واحلاجات، إضافة إىل توقع االحتياجات املستقبلية للسوق بغية تقدي اجلديد املناسب وطرحه يف السوق سواء  

مات أو طرق اإلنتاج أو أساليب اإلدارة، وهذا كله هبدف حتقيق التميز وكسب امليزة التنافسية مبا  تعلق األمر ابملنتجات أو اخلد

 يضمن هلا الدميومة ويبلغها األهداف املنشودة. 

" أبن املبادأة هي قدرة املقاول على أخذ درجة عالية من املخاطرة تفوق الظروف البيئية  Caruanaويف هذا الصدد يشري "

 يكون فيها مسؤوال عن النتائج يف حال عدم بلوغ النجاح املرجو. ويتضمن بعد املبادأة ثالث نقاط رئيسة نذكرها فيما  احمليطة واليت 

  يلي: 

 إقرار مالحقة املؤسسات املنافسة من عدمها عن طريق االبتكار واإلبداع؛  ✓

 االختيار بني احملاوالت الفعلية فيما خيص اإلبداع، النمو، والتطوير؛  ✓

 لتعاون مع املنافسني من أجل احتوائهم. حماولة ا ✓

وميكن تعريف املبادأة على أهنا عملية متابعة الظروف البيئية احمليطة هبدف اقتناص واستغالل الفرص املتاحة يف السوق من خالل  

ا موقعا  طرح منتجات أو خدمات أو طرق إنتاج أو أساليب تسيري حديثة تتسم أساسا ابإلبداع والتجديد، األمر الذي يكسبه

 تنافسيا جيدا حيقق هلا النمو واالستمرارية يف ظل بيئة األعمال الكثرية االضطراب والتعقيد.  
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 احملور السابع: املقاوالتية اإللكرتونية

على وجه  و   لتطور التكنولوجي احلاصل لنتيجة    عمالبيئة عمل منظمات األيف    متسارعة   احلالية متغريات  عمالتشهد بيئة األ

وجدت بنية حتتية واسعه هلذه املنظمات، ونتج عنها  أن هذه التطورات  أل  ، ( ICT)  االتصاالت و املعلومات    تكنولوجيا   صوص اخل

تفرض  الرقمية، حيث    واملقاوالتية األعمال اإللكرتونية  يسمى    أفرز ماالذي    وهو األمر  ، االلكرتوين   لألعمال ظهور تطبيقات عديدة  

  .مبا جيعلها قادرة على البقاء واالستمرار والنمو   وأداءوالتكيف هلا تنظيما   املستمرة،عمال املواكبة رات على منظمات األهذه التطو 

 واملقاوالتية الرقمية:  اإللكرتونية  األعمالتعريف ـــ 1

ظهر مصطلح األعمال اإللكرتونية بعد ظهور مصطلح التجارة اإللكرتونية كمحاولة للتعبري عن نظم وأدوات وتطبيقات وأنشطة  

األخرية اليت عن عمليات بيع أو شراء أو تبادل ملنتجات وخدمات    حيث تقتصر هذه جديدة تتجاوز حدود التجارة اإللكرتونية،  

، هتدف إىل تلبية رغبات الشركات واملستهلكني وخفض تكلفة اخلدمة والرفع من كفاءهتا والعمل على  األنرتنت ومعلومات من خالل  

جزءا من األعمال اإللكرتونية اليت متثل يف مفهومها الواسع تقدي كافة اخلدمات واملعامالت   متثل تسريع إيصال اخلدمة، وهي بذلك  

الضيق فهي   إلكرتونية، أما يف مفهومها  النسبة األعظم من هذه  عرب وسائط  تقدي اخلدمات عرب شبكة اإلنرتنت حيث تشكل 

 اخلدمات واملعامالت. 

على أنه قدرة اإلدارات والقطاعات املختلفة على توفري وتقدي اخلدمات    ( E businessميكن تعريف العمل اإللكرتوين )كما  

ؤسسات األعمال أو للجهات واإلدارات احلكومية ذاهتا يف إطار  كرتونية لألفراد أو ماإلل  ابستخدام الوسائطواملعامالت واإلجراءات  

 من الشفافية والوضوح، وبعبارة أخرى تقدي اخلدمات وإدارهتا عرب شبكات املعلومات الدولية )اإلنرتنت(. 

رة أعماهلا وأداء  تقيم شبكة عرب األنرتنت إلدا  عملية إنشاء مؤسسات  على أهنا  الرقمية  املقاوالتية  ومن خالل السابق ميكن تعريف

( يف دورة عملها، فتنشط يف جماالت  ICTتعتمد على إدخال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )  ، حيث موظفيها والربط بينهم

االبتكار التكنولوجي مثل صناعة اهلواتف الذكية والتطبيقات والربجميات....، أو تستخدم هذه التكنولوجيا يف سريورة عملها مثل  

التسويق الرقمي  E-Commerceاإللكرتوين للمنتوجات من خالل ما يعرف ابلتجارة اإللكرتونية )البيع   ( وكذا استخدام 

(digital marketing وغريها من العمليات اليت يشرتط فيها ،)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . 
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 السمات يتم توضيح أمهها فيما يلي: تتميز هذه األعمال جبملة من :  اإللكرتونية  األعمالخصائص  ـــ  2

 ؛ السهولة يف ممارستها وإدارهتا من أي مكان يف العامل يتوفر فيه اتصال بشبكة اإلنرتنت  •

 الرقمية؛  واملستندات اإللكرتوين  ابلربيد  وإحالهلا الورقية،  املادية املعامالت غياب •

 ؛ املستهلكني وسهولة الوصول واالنتشار إىل عشرات اآلالف من  •

 ممكن؛  وقت  أقل  يف  اإلجراءات وتبسيط  اخلدمات  تقدي  يف  احلديثة  التقنيات على والتعرف اخلارجي  العامل على  االنفتاح  •

 املالية والتسويق واملوارد البشرية واملشرتايت واملبيعات بصورة فعالة؛  ابلعمليات املتعلقة ختفيض اإلنفاق والتكاليف املباشرة  •

التنافسية  كما  مرونة يف الوقت،   • الرقمية نفسها هي امليزة  القدرة  الرقمية ميكن أن تكون  أن  ؛ حيث  للمؤسسة املقاوالتية 

 ؛ ة اإلنرتنتالشركات اليت تُقدم منتجات وخدمات رقمية، يتم تسويقها، وتسليمها، ودعمها عرب شبك 

، األمر الذي يسرع من  يف استخدام تكنولوجيات املعلومات  واملتخصصني   العاملني األكفاءاالعتماد على عدد حمدود من   •

 ؛  عملية اختاذ القرارات يف املؤسسة

عرف حدود  الطابع الدويل أو العاملي لألعمال الرقمية، حيث تتم عمليات املقاولة االلكرتونية من خالل األنرتنت اليت ال ت •

 ؛ مكانية أو جغرافية

الكتب اإللكرتونية، الفيديوهات، التطبيقات،  مثل    اإللكرتونية اليت ميكن تسليمها من خالل األنرتنتاملنتجات    توسع دائرة  •

 الربامج املعلوماتية، ........ 

 للتطور التكنولوجي السريع. نتيجة اإللكرتونية   نشاط املقاوالت  وتتكيف مع حتكم  مرنة قوانني   سنعدم القدرة على  •

 :نشطة االعمال االلكرتونية واستخداماهتاأ ـــ3

  حيث دعمت قدراهتا وزادت من فاعليتها وكفاءهتا،   نشطة منظمات االعمال،أعلى    كبرية  أتثريات  احلاصلةكان لثورة التكنولوجيا  

على حتقيق امليزة التنافسية  انصب    إال أن تركيز املؤسساتاالعمال، تطور هذه التكنولوجيا زاد من حدة املنافسة يف بيئة    حيث أنو 

 .انطالقا من هذا املورد الرقمي

مرتكزة  عديدة    نشاطاتظهرت    ،عمال يف منظمات األ  استعماهلا ساليب  أ و يف  أونتيجة هلذه التطورات سواء يف التكنولوجيا  

 : مثل يت اتسعت جماالهتا فشملت جوانب عديدة وال  (E-business) اإللكرتونيةعلى مناذج االعمال  أساسي بشكل
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 ؛ (E-Commerce) التجارة االلكرتونية •

 ؛ ( E-Marketing)  ين التسـويق االلكرتو  •

 ؛ ( E-Banking) البنوك اإللكرتونية  •

 ؛ (E-Factory) املصنع اإللكرتوين  •

 ؛ E-Selling))  ينالبيع االلكرتو  •

 ؛ E Shopping))  التسوق االلكرتوين  •

الذي  هذا االقتصاد    ،هو اقتصاد االنرتنت   جديد  خلق اقتصاد إىل    واملقاوالتية الرقمية   عمال االلكرتونيةانتشار األحيث أدى  

 .البيع والشراء نشطة أنشطة ومنها عمال ملختلف األ داء العاملني داخل منظمات األأساليب جديدة يف  أ  إىل ظهوردى أ

حققت العديد من املزااي   ألهنا لقد زاد استثمار منظمات االعمال يف استخدام انواع تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات اجلديدة  

عامال رئيسيا    أصبح. ان االنرتنت  وغريها الكثريوزايدة يف القدرة التنافسية وحتسني يف االنتاجية    االرابح،كتخفيض التكاليف وزايدة  

  فعلية،  التجارة االلكرتونية، وصارت الشركات الكبرية والصغرية تستخدم الشبكات الكونية واالبتكارات التكنولوجية كموجودات يف

وتتطور    تزداد،كما ان أتثريات االنرتنت    االعمال،وصار التسويق االلكرتوين اداة اكيدة لضمان احلصول على امليزة التنافسية ملنظمات  

املعلومات الفائقة السرعة تعد بتغيري املعامالت التجارية تغيريا شامال ويستطيع االنرتنت ان ينشأ سوقا عامليا لكل  ابستمرار فطريق  

 .تقريباشيء 

  ومدى توفر ابألسعار  هي االسواق اليت يستطيع املشرتون والبائعون من خالهلا تبادل املعلومات املتعلقة    واالسواق االلكرتونية 

السوق االلكرتوين هو عامل افرتاضي حيث    اقل، انوتكلفة    أكربحبيث تتم هذه العمليات بسرعة    الكرتونيا، والقيام ابلدفع    املنتجات،

 ة وميكن تسويقها وتوزيعها خالل قنوات مبنية على املعلوماتاملنتجات واخلدمات موجودة كمعلومات رقمي 

وساعدت    واخليارات، حيث وفرت كما هائال من املعلومات    ، الطبيعيني واملعنوينياالسواق ميزات كثرية للمشرتين  هذ  وقد حققت  

تقليل اجلهد والوقت لعمليات  كما سامهت بشكل كبري يف ختفيض التكاليف التسويقية و   العاملي،على انتشار املؤسسات يف السوق 

فمثال    اخلط،يف امكانية جتربة املنتج على    مسامهتها  إضافة إىل  للعمالء، وتوفري خدمات ما بعد البيع    العمالء،والتواصل مع    يقالتسو 

 .اسباهتاختبار حلا إبجراء االنرتنت   شبكة لى ع تنتج احلاسبات تسمح للعمالء  اليت  Compaqشركة 
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 : اآليت  منها نذكر  تتميز األعمال اإللكرتونية بعدة مميزات  لكرتونية: اإل تطبيق األعمال   مزااي- 4

 سرعة االستجابة لطلبات العمالء مقارنة ابملعامالت الورقية اليت تستغرق وقتا أطول؛  •

 وجود إجازات أو عطل؛ أي  ، متكني العمالء من التسوق على مدار اليوم طوال السنة •

واختيار أنسبها    املتنوعةعلى التعرف على اخلدمات االلكرتونية    املهتمني سواء كانوا أشخاصا طبيعني أو معنويني   األطرافمساعدة    •

 ؛ وقت ممكن  أقل يف

 توفري أنسب وأفضل العروض للمؤسسات فيما يتعلق ابلتوريدات الالزمة من خالل اإلتصال مبواقع خمتلفة؛  •

تغيري صورة املؤسسة من الصورة التقليدية املعتمدة على استخدام عمالة كبرية وهياكل قاعدية وتنظيمية كبرية ومعقدة إىل الصورة    •

 الة أقل إىل جانب عدم وجود احلاجة إىل مباين ضخمة أو حدود جغرافية حمددة؛ احلديثة أو اإللكرتونية اليت تعتمد على عم

 يف ظل القبول العاملي للنقود االلكرتونية وخالل فرتة زمنية قصرية؛ وذلك  سهولة أداء املدفوعات املرتتبة عن املعامالت الكرتونيا  •

ة كخدمات الطباعة واإلعالن والتوزيع والتصميم اعتمادا على شبكة  ختفيض التكاليف الكلية املرافقة لعملية تسويق املنتج أو اخلدم  •

 اإلنرتنت.  

 تطبيق األعمال اإللكرتونية:  عراقيل -5

 كاآليت:   العراقيل . ومن بني هذهالعراقيلعلى الرغم من وجود عدة مزااي لألعمال اإللكرتونية، إال أن ذلك ال ينفي وجود بعض 

 وميكن حصرها فيما يلي: الفنية والتكنولوجية:   العراقيل- 1- 5

 ؛ ابلنسبة ملوقع املقاولة اإللكرتونيةتعرض البياانت للتخريب والتدخل وحتويل أو استبدال البياانت إمكانية  •

مثل االستيالء على أمواهلم عن طريق بطاقات االئتمان أو سرقة التوقيع االلكرتوين وأي معلومات    ابلعمالء  املتعلقة املعلومات    سرقة  •

 ؛ شخصية أخرى

الكرتونيا   الورقية يف   املستندات غياب    • املقدمة  اخلدمات  قدالكثري من  الذي  األمر  واحلقوق    ،  العقود  إثبات  إىل مشكلة  يؤدي 

 وااللتزامات املرتتبة عنها؛ 
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اليت  و   الدول وعلى وجه أخص العامل الثالث   العديد من يف    (ICTتكنلوجيا املعلومات واالتصال )  ميدان يف    التحتية البنية    هشاشة   •

 ؛ (internet penetrationتغلغل األنرتنت )معدل   تدينتعاين من  

 ائم لألفراد عن االستقرار النسيب. مقابل البحث الدتكنلوجيا املعلومات واالتصال  الرهيب الذي يشهده قطاع التطور  •

ألعمال االلكرتونية  ا  واليت من أبرزها مشاكل التعامالت اجلبائية واجلمركية، حيث أن عوملة   االجتماعية واالقتصادية:   العراقيل- 2- 5

املفروضة على هذا  يبة  حتديد الضر   يصعب من عملية  ، األمر الذيتنتقل بني احلدود بكل سهولة  وانتشارها دوليا جعل املعامالت

يتم جتاوزها يف هذا النوع من األعمال.  واليت  النوع من األعمال وحجمها وطبيعتها بسبب اقرتان دفع هذه الضرائب ابحلدود اجلغرافية  

مع    يف ارتفاع متزايدمعدالت البطالة  أضحت    حيثالسريع،  ابلبطالة التقنية الناجتة عن التطور التقين  مشكلة أخرى تتعلق  ضافة إىل  إ

عنه اهتمام بعض الدول إبعادة أتهيل العمالة وتدريبها على أعمال تتناسب    نتجاألمر الذي    ،االعتماد أكثر على األعمال االلكرتونية

 لعمل اجلديدة. ومتطلبات سوق ا

العوامل املساعدة    أبرزمن    ملثل هذه األعمال الرقمية يعد   تنظيميةالبيئة قانونية و ال توفري  إن    القانونية والتنظيمية:  العراقيل- 3- 5

األطراف املتعاملة  بني خمتلف    املتبادلة  شيوع الثقة  حيث تضمن هذه البيئة القانونيةواستقرار املعامالت فيها،    انتشارها وجناحهاعلى  

 هبا. وفيما أييت ميكن إبراز بعض املشاكل القانونية والتنظيمية: 

غياب الضماانت الالزمة واملتعلقة  ، بسبب  من أهم املعوقات القانونية املرتبطة ابألعمال االلكرتونية  التوقيع االلكرتوين يعترب   ▪

   ؛ ابلتحقق من صحة وعدم تزويره

وسهولة التهرب من دفع الضرائب والرسوم ألن شرط دفعها    االلكرتونية  املتعلقة ابألعمال  اجلبائية  صعوبة تطبيق القوانني ▪

 يقرتن احلدود اجلغرافية اليت ال توجد يف مثل هكذا أعمال؛  

 عدم القدرة على وضع العديد من اللوائح والتعليمات احلكومية املنظمة جلملة من اخلدمات واألعمال الرقمية.  ▪

وعدم مواكبتها للتغريات  ،  يقصد هبا ضعف إدارة املورد البشري يف غالبية الدول النامية  واليتعراقيل املورد البشري:  -4- 5

التأهيل والتدريب املتخصص  من انحية و أسواء من انحية االستقطاب واالختيار،  ،التكنولوجية احلاصلة على الصعيد العاملي 

إىل نقص رأس املال البشري الكفء يف جماالت األعمال الرقمية، األمر الذي حيول دون    ة ابالعتماد على التكنولوجيا، إضاف 

     ابلدول املتقدمة. النجاح املرغوب مقارنة 
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 احملور الثامن: املقاوالتية الدولية 

 تعريف املقاوالتية الدولية: ـــ 1

حقول    إذا ما قورن بباقي  نسبيا  حديثا(  international entrepreneurship)  املقاوالتية الدولية  يعد موضوع

اللذان أبرزا    Schumpeterو  Cantillon  على شاكلة  التطرق إليه من قبل العديد من االقتصاديني  حيث مت   ،املقاوالتية 

املقاوالتية الدولية    مصطلح. وقد ظهر  ضرورة توجه الفرد املقاول إىل البحث عن قنوات توزيع خارجية تتعدى حدود الدولة الواحدة

ر املقاوالتية على الصعيد  يالذي ركز على أهم الشروط اليت تساهم يف تطو   Morrow  من طرف  1988سنة    بشكل صريح

أعمال   غاية  إىل  آخرين  اقتصاديني  مع  الدراسات  وتوالت  املال.  رأس  أسواق  وتطور  التكنولوجي    Oviattالدويل كالتقدم 

اكتساب ميزة    على   يسعى منذ أتسيسه   ذي ال  ذلك املشروع املقاواليت ة الدولية  تي أين اعتربا املقاوال   1994سنة    McDougallو

 يف العديد من الدول.   متكنه من العمل على الصعيد اخلارجي ة مستدام  تنافسية

عملية االكتشاف التدرجيي واستغالل الفرص اليت تقع خارج السوق احمللي للمؤسسة، وذلك  تعرف املقاوالتية الدولية على أهنا  

قد تكون  فنشطة جتارية عرب احلدود الوطنية.  أبرائد أعمال  قيام  كما عرفها آخرون على أهنا عملية    سعيا منها وراء امليزة التنافسية.

تعد املقاوالت الدولية جزءا من  هذا و   . فتح مكتب مبيعات يف بلد آخرمن خالل    وأ  ، (licensingأو ترخيص )  ،تصدير عملية  

احلدود الدولية، مع األخذ بعني االعتبار بعض العناصر املرتبطة ابلتطور  األعمال الدولية، واليت تقوم ابستغالل واغتنام الفرص ضمن  

 ونية والسياسية ونظام املدفوعات. االقتصادي، البيئة الثقافية، البيئة التكنولوجية، البيئة القان 

اليت تقوم أبنشطتها وعملياهتا    املقاوالتية  عملية إنشاء املؤسسات واملشاريع املقاوالتية الدولية    ومن خالل كل ما سبق ميكن تعريف

خارج احلدود الوطنية، وبعبارة أخرى أبسط هي العمليات املقاوالتية العابرة للحدود اجلغرافية. وهنا حنن بصدد احلديث عن خمتلف  

 عمليات التصدير، وكذا عملية إقامة فروع يف البلدان األجنبية، وحىت عمليات التسويق اخلارجية للمنتجات الداخلية. 

 هناك الكثري من األسباب، لعل أبرزها ما يلي:  أسباب التوجه إىل املقاوالتية الدولية: ـــ 2

 الرغبة يف زايدة األرابح؛  •

 ؛ القوى التنافسية املتزايدة  •

 الطاقة اإلنتاجية الزائدة؛  •
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 االمتيازات اجلبائية؛  •

 ؛ )اقتصادايت احلجم(  عوامل التكلفة •

 ؛ صغر حجم األسواق الداخلية  •

 ؛ األسواق الداخلية تشبع  •

•  .... 

 تدويل املؤسسات املقاوالتية:   مناذج سريورة ـ 3

 D.Deakins & M.Freelإن عملية تدويل األعمال واملؤسسات املقاوالتية هلا جمموعة مناذج متصاعدة حددها الباحثان  

 يف ثالث مناذج أساسية: 

يعترب    (:The traditional stage model)  أو النموذج التدرجيي  التقليديأو النموذج  منوذج املرحلة   ✓

  صغرية ال تهشرك املقاول يف أن   فرضية على  يعتمد حيث ،املدخل التدرجيي أحد النماذج اليت يتبعا املقاولون لتدويل أعماهلم 

حيث أن نقص املعرفة    . اخلارجية   األسواق  يف   األعمال  حول  املعرفة  من  املزيد  اكتساب  مع   فقط   اخلارج  يف   يتوسع   سوف

 وعدم اليقني يشكالن قيدا أمام سريورة التدويل.  

  من   تدرجييا   القرارات اختاذ من خالل عملية و  املراحل من  سلسلة  خالل  من حتققت  قد  التدويل  عملية  أن  النموذج  يفرتض

 املراحل: لشكل املوايل يوضح هاته وا  واملقاولني.  الصغرية الشركات أصحاب   قبل

 (: مراحل النموذج التدرجيي تدويل األعمال املقاوالتية 03الشكل رقم ) 
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كنموذج مطور عن    الشبكة  منوذج   يقدم   : ( The Network Model)  أو النموذج الشبكي  الشبكة   منوذج ✓

  لعملية  بديالً   تفسرياً   سابقه الذي عيب عليه عدم التواصل بني مراحل النموذج ومناذج منو املؤسسات املقاوالت الصغرية،

(  social capital)   االجتماعي  املال  رأس  أمهية  حيث يقوم هذا النموذج على مبدأ  . املقاوالتية  املؤسسات  تدويل

 . ()املقاولون  األعمال  لرواد 

  يؤدي األمر    هذا  ،اخلارج   من  وطلبات وحاجات  استفسارات  يتلقون   اآلخرين(  األعمال  رواد)  شبكاهتم  خالل  مناملقاولون  

  متميزة  مراحل  توجد  ال   املرحلة  منوذج  عكس  وعلى  الشركة؛  لي تدو   بني األطراف يتم  الثقة   تطور   ومع   التصدير،   إىل ابلضرورة  

  طبيعية   قنوات  التجارة  فغر   مثل  األعمال   مجعيات   تكون   أن   الشبكي  نموذج ال   يقرتح كما    .سلسة   عمليةال   بل   ومنفصلة،

 يف جمال األعمال.   الدولية العالقات  تكوين  إىل ستؤدي  اليتوالطلبات   االستفسارات لتطوير 

يدرك The international new ventures model)  اجلديدة  الدولية  املشاريع  منوذج ✓   منوذج   (: 

  اخلارجية  األسواق  يف   املوجودين  املقاولني  حتديد  خالل  منوذلك    العوملة  تطور   أمهية  (INVs)   اجلديدة  الدولية   املشاريع

  الدولية   األسواق  يف  للعمل  ويسعون  عاملية  برؤية  املقاولني جيب عليهم أن يتمتعوا  أنحيث يفرتض هذا النموذج    .البداية   منذ

   . الدولية املبيعات  خالل  من  فقط  احمللية املبيعات  احلاالت تنتج  بعض  ففي  احمللية،  األسواق  قبل

( للداللة على املغامرات واملشاريع  born globalإىل ظهور مصطلح ولد عاملًيا )  INVsأدت خصائص منوذج  

  أن   احملتمل   من، واليت  التقليدية ، يعين دون املرور على املراحل  الرايدية اجلديدة اليت أتسست يف األسواق العاملية منذ البداية

  صول )للح  حممية  تكون  قد  اليت  الفكرية  امللكية   حقوق  يف  خاصة  ملكية  مصاحل  وهلا  اجلديدة،  التكنولوجيا  على  قائمة  تكون

ونذكر على سبيل املثال واحدة من أبرز الشركات املقاوالتية األمريكية اليت انتهجت هذا    . (عاملية   اخرتاع  براءات  على

 . Nallatechالنموذج لتكون دولية منذ البداية وهي شركة 

 أمناط املقاوالتية الدولية: - 4

 يلي:   فيما  ذكرهاميكن واليت أمناط املقاوالتية الدولية  تصنيفا  (Perlmurter)حاول  

يتم اختاذ مجيع  املركزي وحيد اجلنسية النمط   • النمط تكون املقاولة وحيدة اجلنسية )أي وطنية( أساسا،  : يف ظل هذا 

 القرارات اليت تتعلق بنشاط خمتلف الفروع يف بعض الدول أو األسواق األجنبية من طرف املؤسسة املقاوالتية ابلدولة األم. 
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نه دو درجة أكرب من االستقاللية يف اختاذ القرارات وحرية التصرف يف  : يتميز هذا النمط عن األول أبالنمط الالمركزي  •

درجة رقابة املؤسسة األم على فروعها يف األسواق األجنبية كما تتعدد    احلاالت تقل كل فروع املؤسسة ابخلارج، فبعض  

 املالكة للمؤسسة.  فيها اجلنسيات

ل واالنتشار اجلغرايف فممارسة األنشطة والعمليات على املستوى  : إن املبدأ األمسى هلذا النمط هو التكامالنمط اجلغرايف •

العام، أي لديها نظرة عاملية سواء على نشاط املقر الرئيسي أو على نشاط كل فرع. كما يعتمد على نظام احلوافز للمسؤولني  

 . اإلداريني يف الفروع لتشجيعهم " على بذل اجلهود الالزمة لتنفيذ األهداف العامة"

 تواجه املقاوالت يف توجهها حنو تدويل نشاطها عدة معوقات من أمهها:   : معوقات املقاوالتية الدولية-5

وتتمثل خمتلف جوانبها يف    الدولية،تعترب املنافسة من أهم املعوقات اليت تواجه املقاوالت يف السوق    املعوقات املرتبطة ابملنافسة: •

يت تعكس جودة منتجاهتا أو خدماهتا املقدمة، إىل جانب عدد وحجم املؤسسات واملقاوالت  مدى قوة العالمة التجارية اليت متثلها وال

املنافسة هلا خاصة تلك اليت تعمل يف نفس جمال ختصصها. وما يزيد من حدة هذه املنافسة مشكلة التسويق من ترويج وإشهار  

يثة ممثلة يف التسويق اإللكرتوين، واليت تتطلب إمكانيات  مناسب لعرض املنتجات واخلدمات، سواء بواسطة الطرق التقليدية أو احلد

 الصغري. مالية معتربة ال تتناسب مع إمكانيات املقاوالت ذات احلجم 

الفردية من خالل االمتيازات    وتتمثل يف خمتلف قوانني دولة منشأ املقاول ومدى تشجيعها لروح املبادرة   البيئة القانونية والتشريعية:  •

ر اإلنتاج والتصدير واجلباية، كما تتمثل يف قوانني الدول املضيفة والقيود املفروضة من قبلها على املنتجات املستوردة،  املمنوحة يف إطا

عا  وملكية املشاريع املشرتكة بني املقاول احمللي واألجنيب، واستخدام املكوانت احمللية املستخدمة يف املقاوالت الدولية اليت تفتتح فرو 

جانب اإلجراءات   ظام املدفوعات ومدى تطوره واعتماده على التكنولوجيات احلديثة وتغريات أسعار الصرف، إىليف هذه الدول، ن 

 اجلبائية واجلمركية.  

الدول املضيفة على منتجات    وتتمثل يف تباين اللغة والدين والعادات واألذواق واليت تؤثر على درجة إقبال مستهلكي   البيئة الثقافية: •

املقاولني األجانب وتفضيلهم ملنتجات وخدمات أسواق الدول املتقاربة معهم جغرافيا وثقافيا. كما يلعب كل من اللغة والدين دورا  

والت ومدى قدرهتا على دخول السوق الدولية، وجناح جتارة اللحوم احلالل يف الدول األوروبية مثال  مهما يف حتديد درجة تدويل املقا

 وجود العديد من اجلاليات العربية واإلسالمية يف هذه الدول واليت سامهت يف منوها.   دليل على ذلك بسبب 
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 احملور التاسع: املقاوالتية والعوملة 

 ـ تعريف العوملة: 1

من خالهلا تعزيز  ة، كما يتم  ر عاملي إىل ظواه  قليمية اإلة أو  ي لاحملعملية حتويل مجيع الظواهر    (Globalization)تعترب العوملة  

كما أن    األصعدة وامليادين.ف توحيد جهودهم وقيادهتا حنو األفضل على مجيع دوذلك هب، عوب يف شىت أحناء العاملشالرتابط بني ال

 هناك من اعتربها التداخل اجللي بني االقتصاد واالجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد ابحلدود السياسية للدول. 

، فأصبح  وتشعب جماالهتا  مفهومها  غموض وذلك بسبب    هذا املفهوم وجهات النظر حول تعريف    وتباينت اآلراء    كثرتوقد  

  جمموعات أساسية إىل ثالثة    التعاريف تقسيم    مت ماعيني تعريف خاص هبم أيضاً وهكذا، إىل أْن  تعريف خاص هبم، ولالجت  للسياسيني

االقتصاد واملقصود    ة عومللإلشارة إىل   يستعملما   غالبا نه  أ إالوأخرى اجتماعية، إضافة إىل ثورة تكنولوجية.  ،اقتصادية هي: ظاهرة  

، وتدفق رؤوس األموال، وهجرات  ة مثل التجارةتلف خمي، وذلك من خالل جماالت  د القومي وحتويله إىل اقتصاد عاملبه جتميع االقتصا

 . وسائل التكنولوجيال  الواسع ستخدام الاألفراد، واالستثمارات األجنبّية، وا 

قتصادية اليت جترى على نطاق عاملي، بعيدا عن سيطرة الدولة القومية. مبعىن  عرفها آخرون على أهنا العمليات واملبادالت االكما  

حيث أن من أبرز ما مييز هذه الظاهرة هو التطور التكنولوجي الرهيب واملتسارع الذي مس كل    ، رمسلة العامل على املستوى العميق

"يف  العوملة  جوانب احلياة وكسر احلدود اجلغرافية بني الدول، ليجعل من العامل قرية صغرية. ويف هذا الصدد يقول توم فريدمان واصفا 

 . كل البطيء" املاضي كان الكبري أيكل الصغري، أما اآلن فالسريع أي 

ع التقين الالحمدود، ودون  ة اليت تقوم بدورها على اإلبدا ل اإللكرتوين والثورة املعلوماتينظام عاملي قائم على العق  عبارةالعوملة  ف  وابلتايل 

 . ة يف العامل احلدود اجلغرافية والسياسي اعتبار لألنظمة والقيم والثقافات و  وضع أي 

 االقتصادية يف القرن الواحد والعشرين: مالمح العوملة - 2

 ميكن إبراز أهم جتليات العوملة يف شقها احملوري كالتايل: 

 تعاظم دور املعلوماتية، واإلدارة، واملراقبة من إدارة نظم املعلومات؛  •

 إلنتاج ونوعية املنتجات(؛ تعاظم دور الثورة التقنية الثالثة وآثرها الكبري على االقتصاد العاملي )التغريات السريعة يف أساليب ا •



  د. مسيخ أيوب

 

 حماضرات يف مقياس املقاوالتية 

64 

 املتنامي بشدة حنو التكتل االقتصادي بغية االستفادة من التكنولوجيا العالية؛ االجتاه  •

 تعاظم دور الشركات العابرة للقارات واتساع نفوذها وأسواقها وهيمنتها على التجارة الدولية؛  •

فيما يتعلق بربامج اإلصالح اهليكلي االقتصادي يف   تعاظم دور اهليئات املالية الدولية بصورة مباشرة وعلى وجه اخلصوص  •

 الدول النامية بغية حتويلها إىل االقتصاد احلر وإدراجها يف منظمة التجارة العاملية؛ 

البيئة،   • والتلوث، ومحاية  املستدامة،  والتنمية  الفقر،  على شاكلة  والبيئية  االقتصادية واالجتماعية  املشاكل  بعض  تدويل 

 ، واالجتاه الدويل والعاملي حنو املشاركة يف حلها. والتنمية البشرية

 اليت يرمي إليها نظام العوملة يف العناصر التالية: ميكن مجع أهم األهداف   وأدوات العوملة االقتصادية:أهداف - 3

 تقريب االجتاهات العاملية حنو حترير أسواق التجارة ورأس املال؛  ✓

 االقتصادي على الصعيد احمللي ومن ث على الصعيد العاملي؛ زايدة اإلنتاج، وابلتايل هتيئة النمو  ✓

 العمل املتنامي على تطوير ميدان تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وإدراجها يف جمال األعمال؛  ✓

 املال يف العامل بواسطة االستغالل األمثل للموارد ذات اإلنتاج املرتفع؛ زايدة رأس  ✓

 دي إىل االنتعاش االقتصادي العاملي؛ زايدة حجم التجارة العاملية، مما يؤ  ✓

 حل املشاكل اإلنسانية املشرتكة اليت ال ميكن أن حتلها دولة مبفردها مثل تلوث البيئة.  ✓

 : التوجه العاملي للمؤسسة املقاوالتيةـ 4

املتسارع يف  " خاصة بعد التطور  Borderless Worldتتنافس منظمات األعمال يف وقتنا الرهن يف عامل بال حدود "

، وغريها من  جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملواصالت، وظهور الشبكة العنكبوتية )األنرتنت( واملؤسسات االفرتاضية 

ة  رفاألمر احلاصلة. األمر الذي يستوجب على املؤسسة املقاوالتية املتوجهة حنو العاملية فهم بيئة األعمال الدولية وحتليلها بعمق بغية مع

 الفرص الكثرية اليت حتملها يف طياهتا ومن ث أخذ زمام املبادرة يف اقتناصها. 

تندمج يف هذا السياق املسمى  ، إذ البد أن  كل هذه التغريات الرهيبة السائدة عامليا عن    مبنأىالبقاء    للمؤسسة املقاوالتيةوال ميكن  

االقتصادية الدولية من إنتاج وجتهيز موارد وتسويق ومنافسة، واليت تكون يف منظومة  ابالقتصاد العاملي، والذي تتشابك فيه العالقات  

 . عاملية تتخطى احلدود احمللية 
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سبها القدرة على املنافسة على الصعيد  تك  خصائص   حتليها جبملة  يتطلب  هدف عاملية املؤسسة أو املشروع املقاواليت إن حتقيق  

، فاملوارد واإلمكاانت االسرتاتيجية تعترب حجر األساس اليت تدعم االنطالقة  مات األعمالومتيزها عن غريها من منظ الدويل الشرس

من خالل القيام بتحليل البيئتني الداخلية واخلارجية بغية معرفة ما متلكه من نقاط قوة جيب تعزيزها  العاملية للمقاولة احمللية، وذلك  

 : ، وفيما يلي ميكن أبرز هذه اخلصائص لتهديدات احمليطة من جهة أخرى وأخرى لضعف جيب إهناؤها من جهة والفرص املتاحة وا

التكنولوجيات  التخصص واالحاطة مبستجدات الثورة الرقمية و الرفع من    حيث أن :  زايدة املعرفة يف التكنولوجيا ✓

ئن بغض  حتقيق رغبات الزاب  وابلتايلوجودهتا    منتجاهتاعلى حتسني نوعية   املؤسسات املقاوالتيةاحلديثة يساعد  

 . النظر عن أماكن تواجدهم

الزابئن ✓ احتياجاهتم    : هجرة  أهنا حتقق  اعتبار  على  إليها  ويهاجرون  العاملية  املنتجات  الزابئن  يتتبع  ما  فغالبا 

عند التوجه حنو العاملية من    يف احلسبان وهو أمر جيب أخذه  ورغباهتم بغض النظر عن والئهم لعالمات حمددة،  

   . ، وابلتايل امليزة التنافسيةضمان والئهم  من أجلرغبات الزابئن  كل   السعي لتحقيقخالل 

العاملية:   االلتزام  ✓ إلزامية   ابلشرعية  تنظيم أعما  مبعىن  العاملية  إعادة  املقاوالتية  املؤسسة  املعايري    يتوافق مع  مبال 

 . والتعليمات واألنظمة املوجودة يف الدول اليت تنشط هبا  واملقاييس

تقليل التعاريف    حيث أن املؤسسات املقاوالتية املتجهة حنو العاملية تسعى جبد إىل  تقليل التعاريف اجلمركية: ✓

وهو األمر    ،املنتجات ومنه أسعار  تكاليف إنتاج    اليت تكسبها ميزة تنافسية مصدرها االخنفاض التابع يف اجلمركية  

إال من خالل يتحقق  لن  املنظ  الذي  إىل خمتلف  االقتصاديةمات  االنضمام  على شاكلة    الدولية والتكتالت 

 . االحتاد األورويب ومنظمة التجارة العاملية 

فكلما قامت املؤسسة املقاوالتية أو الشركة الناشئة إبنشاء خطوط إنتاج متنوعة    تعدد أنشطة وأعمال املؤسسة:  ✓

استمراريتها  أدى ذلك إىل حتقيق التوازن املطلوب بني رغبات وحاجات الزبون احمللي والعاملي، وابلتايل املسامهة يف  

 ومنوها على الصعيدين. 
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  البد وان يكون   وجناحها وقدرهتا على التنافس فيه   عاملية حنو ال  املؤسسة املقاوالتية توجه  حيث أن    النجاح احمللي:  ✓

 حمليا.  نجاحها وقدرهتا على التنافسب مسبوقا ومشروطا 

 ـ مراحل حتول املؤسسة املقاوالتية ابجتاه العاملية: 5

 إبرازها من خالل الشكل املوايل: إن مراحل انتقال املشروع املقاواليت حنو العاملية والتدويل أتيت يف سياقات متصاعدة ومتعددة ميكن  

(: مراحل انتقال املقاولة ابجتاه العاملية 04الشكل رقم )  

 

 

     

 

 

حيث يوضح الشكل أعاله أبن سريورة العملية ابجتاه العاملية تنطلق من ابلعمل املقاواليت احمللي حيث تعمل املؤسسة وتتحصل على  

مجيع مواردها وتبيع منتجاهتا يف بلد واحد فقط. لتتحول يف املرحلة املوالية إىل العمل املقاواليت الدويل الذي ميثل مؤسسات تعمل  

ولة واحدة لكنها تتزود جبزء معترب من مواردها أو حتصل على جزء معترب من عوائدها أو اإلثنني معا من دولة  وتقيم أساسا يف د

األعمال   النمط من  غالبية هذا  أن  ومثال ذلك خمازن  أخرى، حيث  متعددة،  أماكن  فلي  ينشط  وإن كان  واحدة  حيمل جنسية 

Sears   لنتحول  . %10ومن كندا بنسبة   %90األساسية أتيت من الوالايت املتحدة بنسبة  ، حيث أن إيراداهتا  الكندية الشهرية

، واليت متثل املؤسسات املقاوالتية اليت متتلك عمليات إنتاج وتسويق دولية  يف مرحلة متقدمة إىل ما يعرف ابلعمل املتعدد اجلنسيات 

ل منها. ويف إطار ملكية هذه املؤسسات وجنسيتها ميكن ان  واسعة يف أكثر من بلد حيث تقام مرافق اإلنتاج ودوائر التسويق يف ك

، كما قد  الربيطانية اهلولندية حيث تكون الرقابة وامللكية لكال البلدين   Shellجند مؤسسات مقاوالتية ثنائية اجلنسية مثل شركة  

قاوالتية العاملية واليت متثل األعمال العابرة  تكون متعددة اجلنسيات. لننتقل إىل أوسع مرحلة يف هذا املنحىن أال وهي مرحلة األعمال امل

 للحدود الوطنية وال ترتبط أبي بلد أو جنسية. 

 

الدويل مستوى النشاط   

 أعمال مقاوالتية دولية  أعمال مقاوالتية عاملية  أعمال مقاوالتية حملية 
أعمال مقاوالتية متعددة  

 اجلنسية 
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 احملور العاشر: االبتكار واالبداع املقاواليت 

التنافسية، حيث  أحد أبرز الركائز البنائية للميزة كما أنه    حماور أساسية للروح املقاوالتية، اإلتيان ابجلديداالبتكار واالبداع و يعترب 

أن تقدي منتجات أو خدمات جديدة، أو العمل أبساليب إنتاجية أو إدارية جديدة سيجعل املؤسسة بال شك متميزة عن املنافسني،  

 األمر الذي يتيح هلا إمكانية فرض األسعار املرتفعة أو ختفيض التكاليف اإلنتاجية، مبا يكسبها ميزة تنافسية. 

 الوحيدة  القاعدة أما  التغري، هو الوحيد  الثابت املبدأ جند حني  يف التأكد، عدم هو احلالية األعمال بيئة على يالحظ ما كما أن

 جند  مثيل،  له يسبق مل  بشكل املؤسسات  فيها  اليت تزداد البيئة  هذه ويف  وأساليبها اسرتاتيجياهتا  وتنوع  املنافسة  هي  والتطور للنمو 

يف خضم كل هذه   الناجحة ؤسساتأما ابلنسبة مل بسرعة، تتغري والعمليات تتقادم، املنتجاتو   تتطور، لتكنولوجياو   ،تتحول األسواق

 واإلبداع.  االبتكار   على  تقوم  اليت  تلك هي  التحوالت

 ــــ االبتكار املقاواليت: 1

 ــ تعريف االبتكار: 1ــ1

 .إما تقدي شيء جديد كاألفكار، أو األساليب، أو األجهزة  االبتكار على أنهيعرف  وفًقا للمعىن الوارد يف قاموس ويبسرت،

 ( على أنه التعامل مع شيء جديد، أي شيء مل يسبق اختياره.  T.Petersكما عرفه )  

 ( على أنه التخلي املنظم عن القدي.  Druckerوعرفه )

 الفرصة يف السوق وحشد املوارد من أجل اإلمساك هبا. يف حني أن الشركات الياابنية ترى أن االبتكار هو متييز 

هذا وتعد العالقة بني االبتكار واملقاوالتية عالقة ذات منفعة متبادلة، فاالبتكار يتم متويله وتسويقه من خالل املقاوالتية، وبدون  

تية، سيبقى االبتكار جمرد أفكار خمزّنة يف  ظهور االبتكارات التكنولوجية اجلديدة، ستصل املقاوالتية إىل طريق مسدود، وبدون املقاوال

 .عقل املبتكر، رمبا يتم إمهاهلا وتذهب طي النسيان 

ابتكارًا، جيب أن تكون قابلة للتكرار يف الكلفة االقتصادية، وجيب أن تشبع حاجة وتلبيها، فاالبتكار   الفكرة  ولكي تصبح 

واملبادرة يف تسليم قيم أكرب، أو خمتلفة عن املصادر، وتتضمن كافة العمليات اليت يتم  يستخدم تطبيًقا مدروًسا للمعلومات، واخليال،  

 .فيها معاجلة األفكار اجلديدة وحتويلها إىل منتجات تليب احلاجة اليت ظهرت

لشركة صناعة  وكمثال جيد للمبتكر؛ جند سلسلة الوجبات السريعة املشهورة ملطاعم ماكدوانلد، فأثناء إنشائها ومنوها، ابتكرت ا

الطعام أبكثر من طريقة، وتنامت صناعة الطعام احلاصل على رخصة فرنشايز، وبدأت من وجبات عشاء تُقدم على جانب الطريق  
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اليوم، كما وحدوا أصناف قائمة الطعام، وهو ما نراه يف   إىل وجبات سريعة سهل احلصول عليها وأبسعار رخيصة كاليت نعرفها 

 .سريعة اليت اقتدت مبنهجهمسالسل مطاعم الوجبات ال

 البتكار املقاواليت امصادر ـــ ـ2ـ1

من املمكن أن أييت االبتكار من أي شخص وأي مكان، فهو ليس حمصورًا داخل الزوااي األربع للمخترب، وال هو يف مقدمة جدول  

ة عالية، فمن املمكن أن يظهر االبتكار  املخرتع، كما أنه ليس حكرًا داخل العقول اليت تتعلم داخل اجلامعات وحتمل درجات أكادميي 

 :عند أي شخص، ويف أي مكان، فلالبتكار مجلة مصادر نذكر أبرزها فيما يلي

أحيااًن، أتيت الفكرة اليت توّلد االبتكار من جناح أو فشل أو ظواهر مصدرها خارجي غري متوقعة،   :املصدر غري املتوقع  .1

فمثاًل اكتشاف امليكروويف الذي قاد إىل اخرتاع آلة من نفس االسم اليت ابتكرت عملية طبخ الطعام وإعادة تسخينه،  

الشيكوالتة يف جيبه تنصهر أثناء عمله على    أّن أصابع   بريسي سبنسر كان بسبب غري متوقع، عندما الحظ املهندس  

أداء واجبه يف   دوبنتكذلك مادة النايلون مت إنتاجها من فشل غري متوقع؛ عندما نسي الباحث     .جهاز رادار نشط 

 .العمل فرتك احلرّاقات متوقدة يف أثناء حبثه عن مادة البوليمرات

 .اقع ملا يفرتض أن تكون عليه الفكرة، وواقع صناعة املنتجتظهر االبتكارات أحيااًن ما بني الو  :املصدر املتعارض  .2

وكمثال على هذا، ظهرت فكرة األعمال املبتكرة للتأمني الصحي اخلاص وسط واقعني: الواقع بتزايد تكلفة الرعاية الصحية ابستمرار،  

 .وواقع أّن أغلب الناس مل يدخروا ما يكفيهم من املال حتسًبا ألي طارئ طيب

هناك أوقات يظهر فيها االبتكار عندما يرى شخص ما أّن جزًءا حمّدًدا من العملية ميكن حتسينه، فإجياد هذه   :ملية احلاجة للع •

الضعيفة" يف أي عملية هو مصدر لالبتكار. كمثال على هذا: ما حدث عندما أدرك   البطيئة    بوالرويد "احللقة  املهمة  أّن 

، واليت ختتصر  95ة الضعيفة" يف صناعة التصوير اليت حررت منوذج بوالرويد  والشاقة اللتقاط الصور وتطويرها كانت "احللق

 .عملية التصوير الطويلة إىل بضع ثوان  

تُعد أي صناعة حية وجيدة، مادامت تتسم ابلديناميكية، سواء كانت بسيطة أو جذرية؛ فذلك يوقد نريان االبتكار.   :التغيري •

ء العامل، ابتكر الياابنيون هوندا، وتويوات بكفاءة يف توفري الوقود وقطع مسافات أكثر  فعندما بدأ إنتاج شامل للسيارات يف أحنا

 .من أي منافس؛ ما قادها لتصبح من أكرب مصّنعي السيارات 
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إّن التحوالت يف الثقافة الشعبية تتسم ابلسرعة وسهولة التنبؤ هبا. فمثاًل، ظهور أمناط خمتلفة من   :العامل الدميوغرايف •

استوحتها العقول املبتكرة ملصممي األزايء، وغريهم من األيقوانت الرائدة اليت تؤثر على الثقافة الشعبية فتقود صناعة  األزايء  

 .األزايء إىل ابتكارات، من اجلينز الفضفاض إىل الضيق، ومن أحذية ماركة أكسفورد إىل األحذية الرايضية 

التصّور،   :التصور  • يُْسَتخدم  يُنتج عندما  إشعال هذه  فستيف جوبزميكن لالبتكار أن  قادرًا على  ؛ مؤسس آبل، كان 

املنافسة، عندما غري تصورات الناس ومفاهيمهم حنو امتالك أجهزة الكمبيوتر من كوهنا مكلفة، وضخمة، ومعقدة إىل  

، والذي مهًدا الطريق إىل أجهزة الكمبيوتر احملمولة،  1أجهزة رخيصة وصغرية احلجم، وسهلة االستخدام، عندما أطلق آبل

 .والتابلت، واهلواتف احملمولة، اليت بني أيدينا اليوم 

املعارف اخلاصة مبحرك الغاز والديناميكية    رايت يرتبط االبتكار ابكتشاف املعارف اجلديدة، مثلما دمج األخوين   :املعرفة •

 .اهلوائية إلنشاء أول مركبة قادرة على الطريان 

بسيطًا ومركزًا يف   :االبتكار ذو اهلدف  • لكن  أن يكون تصّوراًي وحّسًيا،  إذ جيب  الفرص؛  بتحليل  فهو منهجي، ويبدأ 

 .التصّور؛ أي يبدأ بشرارة صغرية وما يلبث أن ينتهي إبجناز 

   اإلبداع املقاواليت:- 2

 تعريف اإلبداع: - 1- 2

األساسية  املفاهيم  أبرز  األخريين كأحد  العقدين  اإلبداع خالل  مفهوم  والسياسية  يف ك  ظهر  واالقتصادية  األكادميية  احلياة  من  ل 

املشكالت املختلفة اليت    على حلل، إذ يعترب من أبرز األولوايت يف العصر الراهن، كونه األداة اليت تعمل  واالجتماعية واحلضارية 

 تتحدى حاضر اإلنسانية ومستقبلها. 

 وفيما يلي سنحاول تقدي بعض تعاريف الباحثني واملختصني حول مفهوم االبداع كما يظهر يف اجلدول التايل: 
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 (: بعض التعاريف املقدمة ملصطلح اإلبداع 03اجلدول رقم )

 التعريف  اسم الباحث رقم التعريف 

1 Popadiuk& Hii (2006)   توليد فكرة جديدة وجتسيدها يف منتج جديد أو عملية جديدة أو

خدمة مؤدية بذلك إىل النمو الديناميكي لالقتصاد احمللي وزايدة  

 التوظيف فضال عن توليد الربح. 

2 Bikfalvi (2007) ابتكار شيء جديد وتنفيذه ابلسوق بنجاح . 

3 Godin (2008)  سلوك أو شيء جديد خمتلف نوعيا عما هو موجود  أي فكر أو

 . حاليا 

4 Rajkovic (2009)   الرتاكيب أو اجملموعات اجلديدة اليت تكون اقتصادية بشكل أكثر

 جناحا من الطرائق التقليدية لألشياء. 

5 Gundy (2012)   أحد األدوات األساسية السرتاتيجيات النمو للدخول إىل أسواق

ة  يز على امل  ملؤسسة اجديدة أو زايدة احلصة السوقية احلالية وحصول 

 . تنافسية ال

 

 مكوانت اإلبداع: - 2- 2

 من أهم العناصر املكونة لعملية اإلبداع، نذكر اآليت: 

 األفكار اجلديدة خالل فرتة معينة؛ : وذلك من خالل إنتاج أكرب كم ممكن من الطالقة  ✓

 : مبعىن القدرة على التكييف حسب املوقف؛ املرونة  ✓

 : مبعىن امليل حنو املخاطرة واالستعداد هلا يف تبين األفكار واألساليب اجلديدة؛ املخاطرة ✓

 : وذلك من خالل تفكيك العمل اإلنتاجي االبتكاري إىل وحدات بسيطة ليعاد ترتيبها؛ التحليل ✓
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: من خالل اإلتيان ابجلديد وهدم القدي واخلروج عن النزعة التقليدية، وذلك مبا يتوافق واحلاجات والرغبات  ن املألوف اخلروج ع ✓

 احلالية. 

 أقسام وأشكال اإلبداع: - 3- 2

 ( اإلبداع إىل مخسة أقسام رئيسية كما يلي: J.Schumpeter)النمساوي االقتصادي  قسم

 األولية؛ إجياد مصدر جديد للمادة  ➢

 إجياد سوق جديد لتسويق املنتجات؛  ➢

 اإلتيان ابجلديد فيما يتعلق ابملنتجات، واليت تكون قادرة على إشباع احلاجات املستقبلية؛  ➢

 اكتشاف طرق إنتاجية جديدة غري مألوفة تعمل على ختفيض التكاليف؛  ➢

 وأخريا، إجياد تنظيم وأساليب إدارية حديثة.  ➢

 :املقاوالتيةساسي لتحقيق امليزة التنافسية املستدامة للمؤسسات  اإلبداع واالبتكار كمدخل أ-3

إن التحوالت الكبرية اليت شهدها االقتصاد العاملي مؤخرا أدت إىل إحداث تغيري هائل على مستوى رغبات وحاجات الزابئن،  

حالة عدم التأكد والعنصر الثابت الوحيد  إىل جانب التطورات التكنولوجية الكبرية، حيث أضحى املؤكد الوحيد يف بيئة األعمال هو  

هو التغيري، وحيث أن القاعدة الوحيدة يف النمو واالستمرارية هي القدرة التنافسية القوية، حتول اإلبداع إىل أداة جد مهمة للتعامل  

ا أضحى املفتاح الرئيسي ألي  مع هذه التحوالت وأحد أهم اخليارات االسرتاتيجية اليت حتقق فعالية أكرب يف أداء أعمال املؤسسة، كم

 .ميزة تنافسية والقوة الدافعة اجتاه منو املؤسسة الصغرية واملتوسطة ودميومتها

إدارة األعمال أبن احلل الوحيد من أجل بقاء ودميومة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل بيئة   أدبيات  حيث تشري معظم 

شديدة التنافسية يتمثل يف االبتكار والتجديد، فعنصر اإلبداع ميثل فرصة جد مهمة ابلنسبة للمؤسسة املقاوالتية، حيث أن النشاط  

ر الرئيسي للنجاح املقاواليت طويل املدى. فمن خالل حتسني املؤسسة الصغرية واملتوسطة جلودة منتجاهتا  اإلبداعي املستمر يعترب املصد

احلالية أو تطوير وابتكار منتجات جديدة انطالقا من االبداع سوف ختلق طلبا جديدا على هذه املنتجات، األمر الذي يسهل عملية  
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التميز عن منافسيها ووالء العمالء، إضافة إىل متيز األداء وارتفاعه، ومن ث تعظيم    منوها وخيلق القيمة املضافة هلا، ويكسبها مسة 

 .احلصة السوقية والرحبية

على عينة من املؤسسات يف عشر دول وهي: أمريكا، إجنلرتا، سويسرا، السويد،   M. PORTER ويف دراسة أجراها 

اكتشف أن املؤسسات اليت تتمكن من اكتساب ميزة تنافسية وتستمر يف احلفاظ    إيطاليا، أملانيا، الدامنارك، الياابن، كوراي، وسنغافورة،

عليها )ميزة مستدامة( يف ظل املنافسة الدولية هي تلك اليت تداوم على اإلبداع واالبتكار والتجديد والتطوير من خالل عمليات  

ت اليت تبتكر منتجات جديدة أو أساليب إدارية وإنتاجية  فاملؤسسا  . ديناميكية مستمرة، وكذا عن طريق االلتزام ابالستثمار املتواصل

حديثة، هي ابلضرورة مؤسسات حتقق مستوايت أداء مرتفعة متكنها من زايدة مبيعاهتا مبا يزيد من أرابحها وتوسيع حصتها السوقية  

الرابطة بني اإلبداع الصناعي وأداء  يت تبحث يف العالقة  ال  Soni& Lilienدراسةمقارنة ابملنافسني.  ويف هذا الصدد تشري  

( مؤسسة أمريكية انشطة يف جمال الصناعة الكيماوية أبن االبتكار يلعب  40املؤسسة من خالل دراسة لعينة مكونة من أربعني ) 

إن    ت الكبرية.دوار حموراي يف رفع أداء املؤسسة وحتسينه، إضافة إىل أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة أكثر إبداعا وأداء من املؤسسا

جناح املؤسسة الصغرية واملتوسطة واستمرار نشاطها مرهون ابهتمامها بعنصر االبتكار واالبداع بشىت أشكاله، نظرا للدور الفعال  

حيث تسعى املؤسسة من خالل توجهها اجتاه اإلبداع إىل حتسني    . الذي يلعبه يف مساعدة وحتسني أداء هذا الصنف من املؤسسات

اهتا، األمر الذي يعين حتسني صورة هذه املنتجات من وجهة نظر العميل. فإن استطاعت املؤسسة بلوغ هذا األمر  سلعها أو خدم

فإهنا تكسب ميزة تنافسية، وبغية ضمان تنميتها واستمراريتها يتوجب عليها جتديد هذه اإلبداعات بشكل متواصل وفق ما تفرضه  

كني ملنتجات املؤسسة. األمر الذي يوجب على املقاول استخدام الكفاءات والقدرات  ظروف بيئة املنافسة، مبا يضمن والء املستهل

املميزة يف املؤسسة ابلطريقة اليت يصعب على املؤسسات املنافسة تقليدها، وهنا يعترب اإلبداع املستمر احلل الوحيد واملفتاح الرئيسي  

توسطة مع مرور الزمن يلزم املقاول إبنتاج تيار متواصل من امليزات  لذلك، حيث أن احلفاظ على األداء اجليد للمؤسسة الصغرية وامل

التنافسية اليت تضمن هلا البقاء من خالل إطالق ميزة تنافسية جديدة قائمة على اإلبداع قبل االنتهاء من مسار االسرتاتيجية احلالية،  

  وهو ما تفعله أغلب املؤسسات املقاوالتية. 

العامل االقتصاد  الصغرية  هذا ويف ظل  املؤسسات  التنافسية يف  امليزة  لبناء  مهم  اإلبداع جمرد مصدر  يعد  مل  املنافسة،  ي، وحدة 

واملتوسطة، لكنه أضحى ضرورة ملحة للدميومة واالستمرارية، وذلك من خالل العمل على تطوير حلول إبداعية ملشاكل حديثة.  

 harvard من جامعة  Ted levitt بداع واالبتكار، حيث يعترب فالسر املقاواليت الواقف وراء خلق القيمة يف السوق هو اال
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أبن املقاول النجاح هو املقاول الذي يفكر وجيسد أشياء جديدة أو أشياء قدمية أبساليب جديدة، كما يقول أبن احملور األساسي  

 وراء جناح املؤسسات الصغرية واملتوسطة وضمان بقائها هو االبتكار والتجديد. 

الدور الذي يلعبه عنصر اإلبداع يف حتقيق امليزة التنافسية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل موجز من خالل التأثري على  ويتجلى  

 اسرتاتيجيات التنافس كما يلي: 

 Shumpeter يربز أتثري اإلبداع على التكاليف من خالل اإلبداعات اجلذرية أو من خالل ما يسميه  :ـ التأثري على التكاليف 

هلدم اخلالق حيث يؤدي مثال وضع طريقة إنتاج جديدة اىل حتقيق املؤسسة مليزة وتفوق على منافسيها احلاليني، وخاصة إذا ما  اب

هذا ويتمثل البعد احلقيقي لإلبداع يف    .جلبت هذه الطريقة ختفيضات معتربة يف التكاليف، ومنه حتكم أكرب يف األسعار واهلوامش

التكاليف، فمن أكثر   التنافس على أساس األسعار  تقليل  املناورات االسرتاتيجية استعماال من طرف املؤسسات االقتصادية هي 

املنخفضة، مما يعين التنافس على أساس ختفيض التكاليف، وهو ما يتطلب االهتمام برتشيد العملية اإلنتاجية اليت تسمح بتحقيق  

 .استثمار هذه اهلوامش والنتائج احملققة  هوامش أكرب، وابلتايل ضمان البقاء والنمو عن طريق إعادة

يتعني على املؤسسة بغية بناء اسرتاتيجية التمييز تطوير الكفاءة املتميزة خصوصا يف جمال البحث والتطوير    :ـ التأثري على التمييز 

ص والتصاميم االبداعية  وذلك بغرض إنتاج تشكيلة واسعة من املنتجات املبتكرة اخلادمة لشرائح أكثر من السوق، أين متثل اخلصائ

واألساليب الفنية اجلديدة مصدرا لتمييز املنتجات وإنتاج سلع مميزة وجبودة عالية وتقدي خدمات مميزة وسريعة ختتلف عما يقدمه  

تكبدها  املنافسني، وهاته العوامل تعطي مربرا يدفع العمالء لدفع أسعار عالية ومميزة هلذه السلع او اخلدمات تغطي التكاليف اليت ت

 .املؤسسة

ميكن اإلبداع املؤسسات من الرتكيز على شرحية معينة من الزابئن، من خالل االعتماد على االبتكار املستمر   :ـ التأثري على الرتكيز 

يف املنتجات املقدمة للزابئن. حيث تصمم اسرتاتيجية الرتكيز ملساعدة املؤسسة على استهداف فئة معينة داخل الصناعة، على عكس  

سرتاتيجية التكاليف املنخفضة والتمييز اليت تصمم من أجل سوق أوسع أو على مستوى الصناعة ككل، حيث أن اسرتاتيجية الرتكيز  ا

  :هتدف اىل فئة ذات وضع معني من العمالء من خالل ما يلي

 الرتكيز على التكلفة األقل وابلتايل تصبح يف منافسة مع رائد التكلفة؛  •

 .التميز حيث يصبح أمامها كل وسائل التميز يف املنتج الرتكيز على  •
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يف كل دول   األطراف الفاعلة خمتلف ابهتمام  اتسمت اليت والتحوالت  التغريات من سلسلة العاملية  االقتصادية الساحة  شهدت

 من  جعله  الذي  األمر  االقتصادي،  النشاط  يف  مهما  دورا  يلعب أصبح  الذي  االبتكارية   وإنشاء املؤسسات  املقاوالتية  مبجال  العال 

 واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  بني اجلمع على  قادرا  جتعله  اليت  ومرونته  تكيفه  لسهولة  نظرا  االقتصادي  اإلنعاش  وسائل   أفضل 

كل احلكومات واهليئات   على  لزاما كان لذا جديدة، منتجات وتطوير والتجديد واإلبداع االبتكار على قدرته إمكانية عن فضال

 .  تواجهها اليت  الصعوابت  كافة  وتذليل  ونشرها املقاوالتية  فعالية زايدة على  العمل  واملؤسسات

وقد جاءت هذه املطبوعة كدليل نظري يفيد الطالب يف فهم السريورة املقاوالتية واالطالع على أمهيتها وكيفية الولوج إليها،  

العمل املقاواليت، واملسامهة يف عملية التنمية   إضافة إىل إمكانية توسيعها وتدويلها، وذلك بغية تشكيل دافع وحافز ونية لالخنراط يف 

فال خيفى أن    الشاملة.  اجلميع  اهلائلة من خرجيي  على  األعداد  استيعاب  يستطيع  البلدان ال  العام واخلاص جلل  القطاع  كال من 

، وهو ذات السياق اليت ترمي  املقاواليت وجب توجه هذه الفئة املتعلمة حنو العمل احلر وامليدان  مما يستاجلامعات فيما خيص التشغيل،  

 . هذه املطبوعة إليه
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 أوالــ المراجع باللغة العربية:

 :الكتبـــ 1

  ،دار الفجر للنشر والتوزيع، مصرإدارة المشروعات الصغيرةأبو ناعم عبد الحميد مصطفى ، ،

2002. 
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