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 مقدمة
 

  أ
 

ات التغ مع خاصة النقاش من الكث ا يثارحول ال مة امل املواضيع من حاليا املقاوالتية موضوع عد

ــــ ــ ع ــــة ـ قو ــــة ومنافسـ ــــة صـ خ ــــة، عوملـ ، ــــو تكنولـ ــــور تطـ ــــن مــ ــــة الدوليـ ــــال عمـ ــــة ئـ ب ــا ــ ـ عرف ــــ ـ ال ــــرعة السـ

والعال والدو املح   .املستوى

وتطــور قتصـاد نمـو ـ م سـا إذ ات؛ املســتو ـل تطـال ـ ال املقاوالتيـة مزايــا ـ إ تمـام ـذا عـزى و

ــ والتغي املنافســة متطلبــات مــع والــتالؤم التكيــف ــ ع قــدرة ــا ل جديــدة مؤسســات وخلــق القائمــة . املؤسســات

وتدر املقاوالت ذه تقود ال ة شر ال املوارد تنمية م سا مكما موا واستغالل الصعاب تذليل ع ا

الفردية املبادرة إطار حرة ل ب م ار   .وأف

ال ــــ ــ ــ أشـــ ــــد ــ ــ أحـــ ــــطة، ــ ــ واملتوســـ ة ــــغ ــ ــ الصـــ ــــات ــ ــ باملؤسســـ ــــام ــ ــ تمــ ــــاد ــ ــ ازديـــ ــــة ــ ــ املقاوالتيـــ ــــة ــ ــ ميـــ أ ــــن ــ ــ مـــ زاد ــــا ــ ــ ومــ

ا ــــتمرار ــ اســ ــــمان ــ ضــ ــــل ــ أجــ ــــن ــ مــ ــــھ ــ عليــ ــــ ــ ســ ــــا ــ ــ ن ــار ــ ــ ــ بت و ــــداع ــ بــ ــــد ــ عتمــ ــــ ــ ــ ال ــــك ــ تلــ ــا ــ ــ خصوصــ ــــاوالت، ــ املقــ

ــــورووج ــ التطـ ــ ــ ــ ـ إ نادا ــــ ــ اسـ ــال ــ ــ العـ َّ ــــم ثـــ ــــن ــ ومـ ــــدو ــ الـ ــــوق الســـ ــــو ــ نحـ ــا ــ ـــ توج ــــدعيم ــ وتـ ــ ــ ــ ـ املح ــــوق ــ السـ ــ ــ ــ ـ ــا ــ ـــ ود

ار بت و بداع عملي يدعم الذي   .التكنولو

قتصـــــادية العلــــوم ــ ــ التخصصــــات ــــل ل ــ ماســ ـــــ و الســــنة لطلبــــة ــــة املوج املطبوعــــة ــــذه ــــدف و

ا عرف إ سي ال وعلوم ة اوالتجار املرتبطة وانب ا م أ إ التطرق خالل من املقاوالتية مية بأ لطلبة

املقاوالتيـة مجـال خـوض ـ ع م بقـدرا م ـزثقـ عز و م لد الفردية املبادرة ثقافة نـاول. وخلق ت الغـرض ـذا ول

العــ ــذا لــدخول الــدوافع ــم وأ واملقــاول املقاوالتيــة عــن بمقدمــة بدايــة محــاور عــدة املطبوعــة شــاءــذه وإ الم

ــ ال واملعوقــات ــا أدوار ومختلــف واملتوســطة ة الصــغ للمؤسســات التعــرض ثــم املقاوالتيــة، عمــال منظمــات

ـــا وترقي ـــا تطور أمـــام حـــائال ـــتقـــف ال ا بخصائصـــ متعلـــق ـــو و ـــا مـــرتبط ـــم م انـــب التعـــرض جانـــب ـــ إ ،

ـدة جا سـ متخصصـة يئـات قبـل مـن الدعم ع صول ا من ا عمـالتمك ئـة ب ـ ا سـ يل سـ ـ . إ

مـن املؤسسـات ببقيـة مقارنـة ا خصائصـ مـن كجـزء املقـاوالت ـا نا تت ال اتيجيات س ملختلف التطرق ا يل

ــا حي ر ن وتحســ ا اســـتمرار ضــمان أجــل مــن أخــرى ــة ج ومــن ــة، ونيـــة. ج لك املقاوالتيــة ذلــك عــد ي لتــأ

ــا ــ تطرح ــــ ال يــــارات ا ــــم أ ــــاكأحــــد ل ســــمح مــــا ، التكنولــــو التطــــور مــــن ســــتفادة خــــالل مــــن املقاوالتيــــة

تتطلب ال والعاملية الدولية عمال مع تكيفا أك ل ش ور اربالظ بت و بداع عملي   .  تمام
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املقاوالتية رق . د                                                          محاضرات ز  سوسن
 

2 
 

I-املقاوالتية عن   :مقدمة

ــــتالف ــ واخـ ــــا ـــ اختالف ــــ ـــ ع ــــاديات باالقتصـــ ـــــــوض لل ــــة حـــ املق ــــول ــ لـ ا ــــم ـــ أ ــــن مـــ ــــوم اليـــ ــــة املقاوالتيـــ ــــ ـــ عت

ــــار ف ومنبـــع املقاوالتيـــة ـــذه أســـاس تمثـــل ـــ ال الفرديــــة للمبـــادرة ـــا حيو منفـــذا تمثـــل إذ ا، تقـــدم ات مســـتو

دة والفر   .صيلة

املقاولــــة-1 ــــوم وعلــــوم:مف قتصــــادية العلــــوم ــ ــ الواعــــدة الدراســــية قــــول ا ن بــــ مــــن اليــــوم املقاولــــة عــــد

ــــرب ا عــــد ــا مــ ــ ــ إ ذلــــك جــــذور عــــود و والبحــــث، الدراســــة مــــن ــــام ــ ــ ح ــا ــ ل يخصــــص أصــــبح ــــ وال ، ســــي ال

واملت ة ــــغ الصـ ــــات املؤسسـ ــــا ـ ف ل ــــ شـ ــــ ـ ال ــــة كيــ مر ــــدة املتحـ ــــات الواليـ ــ ــ ـ ــا ــ خصوصـ الثانيـــــة ــــة ــــطةالعامليـ وســ

عمال ئة ب مستجدات مع التكيف ع ا وقدر الفعال ا أدا بفضل للتنمية اما رافدا   .واملصغرة

ــــة ــ ــ يجـ ن ــــھ ــ فـــ عار ــــ ــ ـــ ــا ــ ــ تباينـــ ــــة ــ ــ املقاوالتيـ ــــط ــ مصـــ ـــــرف ــ عــ ــــد ــ فقـــ ــــادية ــ ــ قتصـ ات ــــط ــ املصـــ ــــن ــ مـــ ــا ــ ــ ـــ وكغ

تو  ــــل ــ ــ أجـــ ــــن ــ ــ مـــ ف ــــار ــ ــ التعـــ ــــن ــ ــ مــ ــــة ــ ــ مجموعـــ ــــار ــ ــ اختيـــ ــــم ــ ــ تـــ ــــذا ــ ــ ـــ ول ــــھ، ــ ــ دافــ وأ ــــث ــ ــ البحـــ ــا ــ ــ ــ وزوايـــ ــــرؤى ــ ــ الـــ ــاين ــ ــ ــ ــــيحتبــ ــ ــ ضـــ

ا املرتبطة وانب ا   .مختلف

ا عرف اFAYOLLE Allainو أ ا: "ع ل واجتماعية اقتصادية ثروات خلق ا خالل من يتم خاصة حالة

ذات ات ســـلو ـــم ل ـــون ت أن ــ ب ي أفـــرادا ـــا ف تــدمج ـــ وال طـــر ا تواجـــد أي ــادة عـــدم تتصـــف خصــائص

و  كة مشـــ وأخطــار ــ التغي بتقبـــل تتخصــص الفــرديقاعــدة والتــدخل باملبـــادرة ـــذه"خــذ تــرتبط أن مكـــن و ،

ي بما االت   1:ا

مؤسسات؛ - طرف من أو ن مستقل أفراد طرف من شاط أو مؤسسة شاء  إ

ــــدة - ــ ــ جيـ ة ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــون ــ ــ ـ ت ــــة ــ ــ مؤسســ أو ــــاط ــ ــ شـ ــــتعادة ــ ــ ــــليمة"اسـ ــ ــ ــــراد" ســ ــ ــ أفــ ــــرف ــ ــ طـ ــــن ــ ــ مــ ات ــــعو ــ ــ صـ ــــھ ــ ــ تواجـ أو

مؤسسات؛ أو ن  مستقل

املخطرة - ع املشار عض وإدارة ر  املؤسسات؛تطو

املؤسسات - داخل املسؤوليات أو الوظائف عض سي ب   . القيام

ف عر ع سعينات ال بدايات منذ كيون مر عتمد املقاوالتيـةHoward STEVENSONو ـ عت الذي

املتاحة املوارد استغالل خالل من ا وتجسيد ا ع ومتا الفرص املنظمات أو فراد ا خالل من يحدد قة   .2طر

ــا أ ــ ع ــا ف عر أيضــا يمكــن تقــوم: "كمــا مختلفــة ال أشــ و ئــات الب مختلــف ــ ــا إيجاد يمكــن ورة ســ

تخلــق بــداعات ـذه منظمــات، أو أفـراد ــا قــام إبـداعات ــق طر عـن قتصــادي النظــام ـ ات ــ غي بإدخـال

قتصادية وة ال خلق إ تؤدي قتصادية الفرص من لمجموعة ك واملجتمع لألفراد جتماعية   .3"و

                                                             
1 Allain FAYOLLE, Le métier de créateur d’entreprise, Editions d’Organisation, Paris, 2003, p 17. 
2 Ibid, p 17. 
3 Ibid, p 18.  
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ــ ــ غ واملــــوارد الفـــرص اســــتغالل عــــن تبحـــث نمطيــــة ــــ غ جديـــدة مؤسســــة شــــاء إ ـــ ــة املقاولــ فــــإن وعليـــھ

مبتكـرة مختلفـة خدمـة أو منـتج تقـديم ـ ع والعمـل ـ التغي عـن والبحـث باإلبداع تتم املثمنة غ أو املستغلة

الفرديــ املبــادرة ــ ع اعتمــادا التأكيــدوجديــدة مــع ملموســا واقعــا ــا وجعل ــاره أف تجســيد ــ ورغبتــھ للمقــاول ة

والتأكد ن اليق عدم من حالة ه تم محيط   .ع

أن إال ـــا، تمـــام أيضـــا القانونيـــة العلـــوم مـــل فلـــم والزوايـــا عـــاد متعـــددة رة ظـــا املقاوالتيـــة وألن

بت وثيقـــا ارتباطــا مــرتبط للمقاولــة ي قــانو ــف عر ـــاتحديــد ل يف تصــ ــم أ أن ــ غ املتعــددة، املقاولــة يفات صــ

يف التصــــ أو اصــــة، وا واملختلطــــة العموميـــة املقاولــــة ن بــــ ــا مـ بــــاين ت ــا ــ يجعل والـــذي ا رأســــمال مللكيــــة يخضـــع

قانونيـة ف عـار ـا ل ـا ل و ة، ـ والكب واملتوسـطة ة الصـغ املؤسسـة ل شـ تتخـذ ـا يجعل والـذي ـا م ب املتعلق

تختلــــــف ــــا ــ ــة ــ ــــورخاصــ ــ الظ أن ــــد املؤكــ ــــن ولكــ ــــادية، قتصــ ا ــــاع وأوضــ ــــا ــ ظروف حســــــب أخــــــرى ــــ ــ إ ــــة دولــ ــــن مــ

قتصادية ر الظوا معظم مع ال ا و كما ي قانو إطار ا وضع قبل ان للمقاولة    .قتصادي

ـة-2 الفكر ات واملقار يجـ: املقاوالتية ن ـان املقاولـة عـن أعـاله ـا إدراج تـم ـ ال ف التعـار مختلـف تطـورإن ة

مختلف العلمية ـوم البحوث بمف ـ وا ل شـ تمـت ا ـ وال املوضـوع ـذا تناولت ال ة الفكر ات تجا

ي فيما ذلك توضيح مكن و املقاولة، سا العنصر يمثل الذي   :املقاول

قتصــادية-2-1 ــة واملقار العالقــة: املقاوالتيــة ــ ع ــ ك ال ــ ع ــة املقار ــذه املقاوالتيــةترتكــز ن بــ التبادليــة

مـــن املقاوالتيـــة ـــ ع ـــ خ ـــذا وتـــأث ـــة، ج مــن قتصـــاد ـــ ع ـــا نتائج معرفـــة محاولـــة خـــالل مـــن قتصــاد و

حيــــــث ــــھ، لـ ـــــف عر ــــع ووضـ ــــاول باملقــ ــــام تمـ جانـــــب ــــ ـ إ ا، يع ــــ ـ ــ ــ ــ ــا ــ ـ ودور ــــادية قتصـ الظـــــروف خـــــالل

ســـنة مـــرة ألول مقـــاول لمـــة طــرف1616اســتعملت آنـــذاكMontchrétienمـــن ـــ ع انـــت الـــذي: "و ص ـــ ال

مختلفــة أعمــال مجموعــة أو مــا عمــل إنجــاز ضــمان أجــل مــن العموميــة الســلطات مــع عقــدا القــرن. 1"يوقــع ــ و

بإنجـاز يقـوم الـذي شـيط ال ص ـ ال ذلك املقاول بذلك ليصبح شمولية أك وم املف ذا أصبح عشر الثامن

عمال من   .العديد

املقــا مــنواتخـذ ـل أعمــال مـع قتصــادية ـة النظر ــ انـھ م 1755ســن J.B.SAYو R.CANTILLON ول

عـــدم1803و أساســـا واملـــرتبط املقـــاول ـــف عر ـــ املخـــاطرة عنصـــر ـــار إظ ـــ ع مـــا كال اعتمـــد إذ ، التـــوا ـــ ع

إذ اصـــة ا أموالـــھ بتوظيـــف يقـــوم مخـــاطرا صـــا املقـــاول بـــذلك ـــون لي ن ي: "اليقـــ ســـتأ(شـــ ســـعر) جرأو

يــع لي ــتج(أكيــد ي أكيــد) أو ــ غ واملتنوعــة. 2"ســعر شــاطھ ب املرتبطــة املخــاطر ــل وحــده املقــاول يتحمــل ــذلك و

                                                             
ــودي،1 ا ـ ع لفــةمحمـد ا جامعـة طلبــة مـن عينــة ـ ع دراســة ي املقـاوال التعلــيم خـالل مــن املقاوالتيـة ر تطــو ــنحـو علـوم دكتــوراه أطروحـة ،

خيضر محمد جامعة ، سي ال وعلوم ة والتجار قتصادية العلوم لية ، سي ال ص2015-2014سكرة، -علوم ،04.  
2 Brahim ALLALI, Vers une théorie de l’entrepreneuriat, Cahier de recherche de L’ISCAE, № 17, Maroc, p 03. 
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البحـث ة ـ ف خصـائص عكـس ـف التعر ـذا أن ـ ا ومـن الطبيعية، والظروف سعار و السوق مخاطر ن ب

التجا واملبادالت الفال شاط ال ع باالعتماد امتازت ةال   .ر

قــدم سـنةSAYكمـا املجــال ـذا ــ مــة ّ قي مة يملــك1852مسـا الــذي الصـنا املقــاول ـ تمي خــالل مــن

ـ الرئ العامـل املقـاول ـ اعت ـذلك و منفعـة، تقـديم أجـل مـن ما واستغالل واملعرفة العلم تطبيق ع القدرة

م ن ب سيق الت خالل من ا غطي وكيفية حتياجات تحديد ع ذلكالقادر معتمدا نتاج عوامل ختلف

دافھ أ تحقيق أجل من املكرس ووقتھ طر ا وتقبلھ بھ موا   .ع

العمـل أنجـز الـذي والعامـل واملعرفـة العلـم قـدم الـذي العـالم ن ب الوسيط صورة املقاول ر ظ كذا و

رؤوس اب ــــ ــ ــ وأ ــ ــ ــ ــ را ــــالك ــ مـ ــــن ــ مــ ــــة ــ املختلفــ ــــاج ــ نتــ ــــل ــ عوامـ ــــ ــ ــ منت ن ــــ ــ ــ و ــــة، ــ ــ ج ــــن ــ ــــال،مـ ــ والعمــ ــــوال ــ مــ

املنتجة بالسلع تفعون ي الذي ن لك   .1واملس

دراســــات ســــبق بمــــا ــــق ــ1965ســــنةSCHUMPETERو ســـ مبــــدعا ــا صــ املقــــاول ت ــــ اعت ـــــ وال ،

ـار بت و بـداع ـ ع قدرتـھ ز ـ ت مختلفـة بطرقة املتاحة املوارد واستخدام الفرص واقتناص كـذا. 2للتغي و

املقا وظيفة تتمثلتتمثل وال نتاج عوامل من املناسبة التوليفات ن تأم   3:ول

جديد، - منتج  صنع

نتاج؛ - جديدة قة طر  استعمال

السوق؛ - جديدة ع توز قنوات شاف  اك

املصنعة؛ - نصف املواد أو ولية للمواد جديدة مصادر شاف  اك

جديدة - تنظيمات شاء  .إ

ــ لــ ــان صــاوج1973ســنةKIZNERوقــد املقــاول ــ اعت والــذي ا قــدم ــ ال تلــك عــن مختلفــة نظــر ــة

اعت ن ح ن، الروت وتكسر بالتوازن تخل حالة عنھ ينجر وذلك غي إحداث متھ م أنKIZNERتتمثل

املقــاول ن بــ يفــرق كمــا اختاللــھ، عــن الناتجــة الفــرص باســتغالل التــوازن حالــة إعــادة ــ ع ترتكــز املقــاول مــة م

فعاليـةوامل مـن الرفـع ـ ع العمـل خـالل مـن شاطھ من املخرجات كمية عظيم إ س الذي خ ذا س

املستخدمة نتاج   . 4طرق

  

                                                             
1 Brahim ALLALI, op.cit, p 03. 
2 Ibid, p 04. 

ص3 سابق، مرجع ودي، ا ع   .06محمد
املرجع 4 صنفس ،07.  
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السلوكية-2-2 ة واملقار قتصادية،: املقاوالتية العلوم حدود ا تجاوز إ أدرى املقاوالتية مجال ساع ا إن

وديموغرافيــة نفســية ــة مقار ــ و وخصائصــھ، املقــاول ــ ع ــ أك ل شــ ركــز الــذي تجــاه ــذا ــ جــاء مــا ــو و

عنـــده تخلــق ـــ وال ن قتصــادي عـــوان ببقيــة مقارنــة املقـــاول ســلوك ات ـــ ومم خصــائص ن بـــ ــ التمي حاولــت

الصــــفات مــــن جملـــة يكســــبھ الـــذي ــ ــ امل واملســـار جتمــــا الوســـط ات ــأث تــ وكـــذا ــــ والتم نجـــاز ــــ إ اجـــة ا

املقاولة عالم دخول قرار اتخاذ إ   . تدفعھ

ــــام ــ قـــ ــــذا ــ كــ ــــيةD.McCLLELANDو ــ ســـ رئ ــــية ــ خاصـــ ــــاد ــ إيجــ ــ ــ ــ ـــ إ ــــدفت ــ ــ ــــات ــ بدراســـ نات ــــت ــ الســ ــــة ــ بدايـــ ــــ ــ                  ــ

صـــائص ا مـــن مجموعـــة ـــذهأو ان ـــ ات وقـــد النفســـية، خصائصـــھ أي ه ـــ غ عـــن املقـــاول ســـلوك ـــ تم ـــ ال

التحدي برفع لھ سمح مواقف عن البحث إ دوما تدفعھ وال لإلنجاز اجة ا تتمثل سية الرئ اصية ا

ھ تواج ال العقبات ل ل املناسبة لول ا إيجار ع والعمل املسؤولية   .وتحمل

با ــــام ــ ــ ــ تمــ ــاء ــ ــ ــ ــ جــ ــــم ــ ــ ــ ــــملثــ ــ ــ ــ شــ ــــ ــ ــ ــ ــ وال ــــة، ــ ــ ــ املقاوالتيــ رة ــــا ــ ــ ــ ظــ ــــل ــ ــ ــ لتحليــ ــــاول ــ ــ ــ للمقــ ــــية ــ ــ ــ صــ ال ــــائص ــ ــ ــ صــ

ــــاول ــ ــ املقـ ــ ــ ــ ــ ـ ع ــــر ــ ــ مباشـ ل ــــ ــ ــ شـ ــــؤثر ــ ــ تـ ــ ــ ــ ــ ـ وال ــا، ــ ــ ــ ـ وغ ــــبة ــ ــ سـ املك ة ــــ ــ ــ ـ وا ــ ــ ــ ــ ـ التعلي ــــتوى ــ ــ واملسـ ــائ ــ ــ ــ العـ ــــيط ــ املحـــ

ي املقاوال سلوكھ   .وتفسر

النفسي صائص ا العتبار نتقادات من للكث تجاه ذا عرض نات الثمان اية صيةو وال ة

سيطة ال صائص ا ذه من عقيدا ك املقاوالتية رة لظا شامل شرح لتقديم افية   .غ

ي-2-3 املقــاوال شــاط ال ســ واتجــاه املقاوالتيــة،: املقاوالتيــة رة ظــا تحليــل مســتوى ــ لتغي تجــاه ــذا جــاء

قتصـــا ــ املقـــاول دور ـــ ع ركــزت ـــ ال قتصــادية ـــة املقار ركـــزتفبعــد ـــ ال الســلوكية ـــة واملقار واملجتمــع د

مـــــن العديـــــد ـــــور ط ذلـــــك عـــــن ونـــــتج أخـــــرى جوانــــب ـــــ ع ك ــال بـــ ـــــة املقار ـــــذه قامـــــت املقـــــاول، خصـــــائص ــــ ع

ـــا قـــام ــ ـ ال كتلـــك املقـــاولDRUCKERالدراســـات نجـــاح أســـباب أن ـــ إ ــا ـ ف أشـــار ـــ وال نـــات الثمان مطلـــع ـــ

بــداع مـــا ن ـــام ن عنصــر ـــ مختلـــفتكمــن ن البحـــث خــالل مـــن وات ــ ال ـــادة ز يمكنـــھ فبــاألول ؛ ـــ والتغي

وات ال ادة الز تلك تحقيق لضمان ا نجاح من التأكد ب ي ال ارات باالبت سمح ال بداع   .مصادر

ــــة ــ ــ مختلفــ ــــرق ــ ــ بطــ ــــة ــ ــ املتاحــ ــــوارد ــ ــ املـ ــــتغالل ــ ــ اســ ــــاول ــ ــ للمقــ ــــيح ــ ــ ـ ي ــــذي ــ ــ والــ ــــ ــ ــ ــ التغي ــــو ــ ــ ـ و ي ــــا ــ ــ الثــ ــــر ــ ــ العنصــ ـــــا ــ أمــ

ــ ــ ــ ــ كــ ــــبق، ــ ــ ســ ــــا ــ ــ ــــعمــ ــ ــ ــ ع ــ ــ ــ ــ ــ ك ال أو ــــة ــ ــ إنتاجيــ ــ ــ ــ ــ ــ أك ــــر ــ ــ آخــ ــــاع ــ ــ قطــ ــــ ــ ــ ــ إ ــاع ــ ــ ــ قطــ ــــن ــ ــ مــ ــــوارد ــ ــ املــ ــــذه ــ ــ ــ ــھ ــ ــ ــ بتوجيــ ــــوم ــ ــ يقــ أن

جديدة بطرق املوارد ذه ن ب سيق   .الت

أن ــــا ــ ــ ــــــفGARTNERكمـــ ــ ــ يصـ ــــوذج ــ ــ ــ نمـ اح ــــ ــ ــ ــ ـ اق ــــالل ــ ــ خـــ ــــن ــ ــ ــ مـ ــاه ــ ــ ــ ــ تجـ ـــذا ــ ــ ــ ــ رواد ــــم ــ ــ ـــ أ ــــن ــ ــ ــ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ عت ــا ــ ــ ــ ــ أيضـ

ــا ــ ــ ــ بمــ س ــــــ ــ ولــ ــــاول ــ ــ املقــ ــــھ ــ ــ بــ ــــوم ــ ــ يقــ ــا ــ ــ ــ بمــ ــــتم ــ ــ ــ ا ــــھ ــ ــ أنــ أي ــــدة، ــ ــ جديــ ــــة ــ ــ مؤسســ ــــاء ــ ــ شــ إ ــــة ــ ــ عمليــ ــــھ ــ ــ ــــھفيــ ــ ــ ــــمن. عليــ ــ ــ وتضــ

ــــوم ــ يقـ ــــوذج النمـــ ــــذا ـــ ــــل ظـــ ــــ ـــ و ــــة، ــ واملؤسسـ ــــة العمليـــ ــ ــ ســـ ــــرد، الفـــ ــــيط، املحـــ ــــ ــ ـ ــــل تتمثـــ ــــاد عـــ أ ــــة عـــ أر ــــھ نموذجـــ

ي فيما تتمثل شاطات ال من بمجموعة   :املقاول

املناسبة؛ - الفرصة عن  البحث
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املوارد؛ -  جمع

املنتج؛ -  تصميم

املنتج؛ -  إنتاج

واملجتمع - الدولة أمام املسؤولية  .تحمل

مكن ـو ال ات ـ املتغ مختلـف تحليـل ـ الـزمن عامـل عتبـار ن عـ تأخـذ شـاطات ال ذه ل أن القول

بـھ يقـوم بمـا تمـام ـ ع تركز وال املرحلية ة املقار أيضا س ذا ول ا، شاط وس املقاولة شوء ب سمح

باســـتمر  بـــداع و ـــ للتغي ومـــتعطش ـــ متغ محـــيط ضـــمن مقاولتـــھ شـــاء إل بــــدوافعاملقـــاول تمـــام مـــن بـــدال ار

ــة املقار ــذه ف التــا و املقاولــة، مزاولــة اختيــار ــ انــب ا ــذا ميــة أ مــال إ دون املجــال ــذا لــدخول املقــاول

حصــــر بــــدل مجتمعــــة باملقــــاول متعلقــــة عــــدة بجوانــــب ملــــام خــــالل مــــن ــابقة الســ ــــات املقار محدوديــــة تتجــــاوز

تناول  خالل من ا عل يق والتض خرى الدراسة عاد بقية عن تام ل ش منفصل فقط واحد   .عد

املقاوالتيـة-3 قـام:دوافع ـ ال ـ و املقاوالتيـة مجـال خـوض ـ إ الفـرد تقـود ـ ال العوامـل مـن مجموعـة نـاك

مـــن أساســـيةA.SHAPEROوL.SOKOLــل فكـــرة ــ ع القـــائم ي املقــاوال ـــدث ا ن ـــو ت نمــوذج ـــ ا بتوضــيح

أنھ ا اصة،: "مفاد ا مؤسستھ شاء إ قرار اتخاذ مثل ياة، ا ھ لتوج م وم كب بتغي الفرد يبادر ي ل

املعتـاد ن الـروت وكسـر بإيقـاف يقوم ما حدث القرار ذا سبق أن ـ". فيجب النمـوذج ـذا توضـيح مكـن و

املوا ل   :الش

ل ي: 1 الش املقاوال دث ا    :نموذج

  
الــدين: املصــدر نســيف دراســـةخالــد،انــ املقاوالتيــة نحــو الشــباب دفــع ـــ ــ امل ن ــو الت مؤسســات دور ســالمي، ة ـــ من

الشــــــر نــــــوب ا ملنطقـــــــة ــــــ امل ن ــــــو الت مؤسســــــات مســــــعود-تقـــــــرت-ورقلــــــة(حالــــــة ــــــ املؤسســـــــات،)حا أداء مجلــــــة

ة زائر العددا ص02،2013، ،172.  
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ي كما النموذج ذا شرح مكن   :و

ية :واملجموعة -3-1 البي ي :املؤثرات ما شمل   :و

السلبية - الطالق،: نتقاالت رة، ال العمل، من ح سر ال ؛...مثل  إ

الوسيطية - املدرسة،: وضاع أو ن ال من روج ا أو ش ا من روج  إ...ا

ــــة - ــ يجابيـــ ات ــأث ــ ــ ــ: التـــ ــ ــ جانـــ ــــ ــ ـــ إ ن، ثمر ــــ ــ واملســـ اء ــــر ــ الشـــ ــــن ــ مـــ ــــرد ــ ــ الفـ ــا ــ ــ ـــ ــأثر ــ ــ يتـــ ــ ــ ــ ـــ ال ــ ــ ــ ـــ ــــواقو ــ ــ أسـ ــــود ــ وجـــ ب

ن محتمل ن ثمر  .إ...ومس

تباين ع تؤثر وال ي، املقاوال دث ا تحرك ال ية البي املؤثرات أو ا مجمل العوامل ذه وتمثل

ن املــــواليت ن املجمــــوعت ــــ إ العوامــــل مــــن املجموعــــة ــــذه تقــــود كــــذا و ورغباتــــھ، الفــــرد قــــيم ــ ــ ع ــا ــ قو درجــــة

إدراك ن جتمااملتمثلت و الثقا باملحيط وثيق ل ش مرتبطتان ما و نجاز، انية إم وإدراك الرغبات

فراد مختلف ن ب متباينا ه تأث ون ي قد والذي الفرد، فيھ ش ع الذي قتصادي   .و

الثانيـــــــــة-3-2 الرغبـــــــــة: املجموعـــــــــة ــــــل: إدراك ــ تقـ لت ــــدقاء ــ صـــ و ــــائ ــ العـــ ــــيط ــ املحـــ ــــن ــ مـــ أوال ــأ ــ ــ ــ شـ ت ــــة ــ قيمـــ ــــ ــ ـــ و

ــــادرةإ ــ املبـــ ــــروح ــ لـــ يعھ ــــ ــ ـــ ــــدى ــ مـــ ــــالل ــ خـــ ــــن ــ مـــ ــا ــ ــ مـــ م دورا ــــــب يلعـــ ــــذي ــ الـــ ــ ــ ــ ـــ خ ــــذا ــ ـــ ــــع، ــ املجتمـــ ــــر ــ دوائـــ ــــة ــ بقيـــ ــ ــ ــ ـــ

ــة ــ ــ ــ تقو ــــ ــ ـ ــا ــ ــ ــ محور دورا ــــال ــ املجـ ــــذا ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــابقة ــ ــ السـ ــــارب ــ التجــ ــــب ــ تلعـ ــا ــ ــ كمـ ــــتقاللية، ــ ســ و ــــداع ــ باإلبـ ــــام ــ تمـ و

املقاوالتية عالم لدخول   .الرغبة

الثالثـــة -3-3 نجـــاز :املجموعـــة انيـــة إم أنـــواع:إدراك إدراك ـــ ع قدرتـــھ مــدى للفـــرد ـــر تظ ـــ ال املرحلــة ـــ و

ــان سـواء املقاولـة، شــاء إل أساسـية ة ـ رك عــد الـذي املـا الــدعم فكرتـھ، لتحقيـق واملتــوفر الضـروري الـدعم

الــــذي ــا املــ الــــدعم أنــــواع مختلــــف أو صــــدقاء و العائلــــة مات مســــا أو اصــــة ا مدخراتــــھ الــــدعم ــــذا مصـــدر

املؤ  ــتــــوفره ــ ال شــــارات س و النصــــائح الغــــرض، ــــذا ل ــأة شــ امل الــــدعم بــــرامج أو اصــــة ا أو وميــــة ا سســــات

وسـائل جانب إ ي، املقاوال التوجھ سبقوه الذين اء والشر ن املقاول نماذج خالل من الفرد ا عل يتحصل

أو  ـــ العل التحصــــيل مـــن املتأتيــــة ســــواء ات ـــ ا ســــاب واك ن و ـــالت خــــرى تبــــادلالـــدعم عــــن الناتجـــة تلــــك

املجال ذا راء و ات   .ا

املقاوالتية -4 ي: خصائص فيما ا إيجاز يمكن صائص ا من بمجموعة املقاوالتية   1:تتم

جديدة - قة طر أو جديد منتج تقديم خالل من سواء باإلبداع تتم نمطية غ مؤسسة شاء إ عملية

أو ما خدمة أو منتج ع؛عرض والتوز ق سو ال جديدة قة  طر

                                                             
ن، 1 حســـــــــ بــــــــن ر الطـــــــــا خــــــــذري، زائـــــــــري توفيــــــــق ا واملتوســــــــطة ة الصـــــــــغ املؤسســــــــات لنجـــــــــاح فعــــــــال كخيـــــــــار واملحـــــــــددات-املقاولــــــــة ،املســــــــارات

حــــــول  الــــــوط ضــــــر: امللتقــــــى حمــــــة جامعــــــة زائــــــر، ا ــــــ واملتوســــــطة ة الصــــــغ املؤسســــــات ــــــ املــــــا املحاســــــ النظــــــام وآفــــــاق الــــــوادي،-واقــــــع

ص2013ماي06-05يومي ،05.  
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ــــتج - ــ ــ املنـ ــــاذ ــ ــ نفـ ــــة ــ ــ حالـ ــــ ــ ــ ـ ــة ــ ــ مرتفعـــ ــــد ــ ــ عوائـ ــــن ــ ــ مـ ــا ــ ــ ــ ـ يرافق ــا ــ ــ ــ ومـ ــــد ــ ديـــ ا ــــدم ــ ــ تقـ ــا ــ ــ ــ ـ أل ــــاطرة ــ ــ املخـ ــبة ــ ــ ــ سـ ــــاع ــ ارتفـــ

السوق؛ إ ديدة ا دمة ا  أو

مقارنـة - السـوق املعروضـة دمـة ا أو املنـتج ـ ـر تظ ـ ال ـار بت حقـوق عـن ناتجة ة ار احت اح أر تحقيق

عادية؛بامل وخدمات منتجات تقدم ال النمطية  ؤسسات

مباشــر - ل شــ مؤسســتھ ســي و تــھ ورؤ ــاره أف تحقيــق ــ ع القــدرة املقــاول تمــنح ــ ال الفرديــة املبــادرة ــد م

خرى  النمطية املؤسسات الغالب يحدث كما اء الشر تدخل عن   .ومستقل

ـ:املقاوالتيةدور -5 إ ي املقـاوال شاط ال إدف ـا أثر يمتـد اقتصـادية دوار مـن مجموعـة يـاةتحقيـق ا ـ

يجتماعية كما ية   :والبي

املستوى-5-1   :قتصاديع

خالل - من قتصادي سيج ال وتجديد لة ي بماإعادة ارإبداعية أف ع اعتمادا جديدة مؤسسات خلق

املؤسسـات ـذه تأخذ ما وعادة السوق، الحتياجات ـذهستجيب واملتوسـطة، ة الصـغ املؤسسـات ل شـ

السواء؛ حد ع والنامية املتقدمة قتصاديات تقود ة خ العقود أصبحت ال ة  خ

ة - ــ الكب املؤسســات تمارســھ الــذي ــاري حت الــنمط وكســر ســواق ــ املنافســة ة اســتمرار ــ ع املحافظــة

منت بھ ر تظ الذي ار بت و بداع املقاولة؛بفضل  جات

نمـو - سـب وتحقيـق قتصـاديات تقـدم ـ اما دورا تلعب املقاولة أصبحت إذ قتصاد نمو مة املسا

ــــتطيع ــ سـ ال ــــد قـــ ــ ــ ـــ وال ــــاد ــ قتصـ ــــ ـــ عة ــــر الســـ ات ــــ ــ ـ للتغ ــــتجابة ســـ ــــ ـــ ع ــا ــ ــ ـ وقابلي ــــا ـــ مرون ب ســـــــ ــــة مـــ م

ا؛ مجارا ة الكب  املؤسسات

جتما-5-2 املستوى  :ع

يـؤدي - ممـا البطالـة وتقليل عمل فرص خلق خالل من وذلك لألفراد املع املستوى ن تحس مة املسا

الفردي؛ الدخل متوسط ادة ز  إ

ا - ــار ــ شـ ان خـــــالل ــــن مـ ــــع املجتمـ أفـــــراد ن ــــ بـ وة ــــ ـ ال ــــع ـ توز ــــادة وإعـ جتماعيـــــة ــــة العدالـ ــــق تحقيـ ــــ ـ مة املســـــا

ش وأ مجاالت عدة ولوج ا ل يح ي الذي غرا  طة؛ا

ــ - ــ ع صـــول ل لألفـــراد متعـــددة فرصـــا املقـــاوالت عـــد ـــ وال املــــدن ــ ـ إ ـــف الر مـــن ان الســـ ـــرة مـــن ـــد ا

ــا، التوظيــف يصــعب ــ ال ة ــ الكب املؤسســات تتواجــد أيــن املــدن ــ إ التنقــل ــ إ اجــة ا دون عمــل فــرص

ئا ب التواجد ع ا قدر بحكم ان للس يت تث عنصر املقاوالت عت ذا مختلفة؛ول وأجواء  ت

ــــار - ــ ــ ــ إظ ــا ــ ــ ــ ــ خالل ــــن ــ ــ مــ ــــرأة ــ ــ للمــ ــــن ــ ــ يمكــ ــــ ــ ــ ــ ال ــــبل ـــ الســـ ــــم ــ ــ ــ أ ــــن ــ ــ مــ ــــة ــ ــ املقاولــ ــــار ــ ــ باعتبــ ــــرأة ــ ــ املــ ــــة ــ ــ ترقيــ ــــ ــ ــ ــ مة ــــا ــ ــ املســ

ــا ــ ــ ــ مــ ــــو ــ ــ ــ و ــــة ــ ــ ليــ امل ــــال ــ ــ عمــ ــــاطة ــ ــ ســ ــــدى ــ ــ تتعــ ــــة ــ ــ نيــ م ــــاق ــ ــ آفــ ــــتح ــ ــ وفــ ــــادة ــ ــ ــ والر ــــال ــ ــ عمــ ــــال ــ ــ مجــ ــــ ــ ــ ــ ــا ــ ــ ــ ـ انيا إم

الوط قتصاد ا دور  . يدعم
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ـــــــــــــ-5-3 البي املســـــــــــــتوى ـــــــــــــ ــــرتبط:ع ــ ــ ــ ــــةيـــ ــ ــ ــ ــ التنميـ ــــوم ــ ــ ــ ـــ مف ــــالل ــ ــ ــ خـــ ــــن ــ ــ ــ ــ مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ البي ــــد ــ ــ ــ بالبعـــ ي ــــاوال ــ ــ ــ املقـــ ــــوم ــ ــ ــ ــ ـ املف

ــــوم ــ يقـــ إذ ــــتقبلية، ــ واملســ ــــة ــ اليــ ا ــــة ــ الطبيعيــ ــــوارد ــ املــ ــــة ــ وحمايــ ــــة ــ ئــ الب ــ ــ ــ ــ ع ــــة ــ باملحافظــ ــــتم ــ ــ ــــذي ــ الــ ــــتدامة ــ املســ

ــــة ــ ــ ــ ــ املقاوالتيـــ ع ــــار ــ ــ ــ ــ املشـــ أو ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ البي ــــب ــ ــ ــ ــ انـــ ا ــــبان ــ ــ ــ ــ ســـ ا ــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــذ ــ ــ ــ ــ ــ تأخـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ال ع ــــار ــ ــ ــ ــ املشـــ ــــك ــ ــ ــ ــ تلـــ ــار ــ ــ ــ ــ ــ باختيـــ ــــاولون ــ ــ ــ ــ املقـــ

ــاء ــ ــ ــ ــ ــ ــ البنـــ ــــتدامة ــ ــ ــ ــ ــ ــــناملســـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مـ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ وغ لة ــــ ــ ــ ــ ــ ــ والرســـ ــــراء ــ ــ ــ ــ ــ ضـــ ا ــــاء ــ ــ ــ ــ ــ الكيميـــ ، ــــو ــ ــ ــ ــ ــ ولـــ ي ــــل ــ ــ ــ ــ ــ التنقـــ ــــراء، ــ ــ ــ ــ ــ ضـــ ا ات

ــــ ــ ــ ــ ــ ـ إ ــــة ــ ــ ــ ايـــ ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــؤدي ــ ــ ــ تـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ وال ــــة، ــ ــ ــ ــ جتماعيـ ــــؤولية ــ ــ ــ املســـ ــــ ــ ــ ــ ــ ـ وتب ــــار ــ ــ ــ ـــ بت و ــــداع ــ ــ ــ بـــ ــــــب ــ ــ ــ تتطلـ ــــ ــ ــ ــ ـــ ال ع ــــار ــ ــ ــ املشـــ

ية ي و اجتماعية ل مشا من ا يرتبط وما قتصادية ل املشا من   .  التقليل

ذات املقاوالتية فإن كذا السـواء،و حـد ـ ع واملجتمـع قتصـاد ة محور أدوارا وتلعب بالغة مية أ

إيجابية آثار من بذلك يرتبط وما ع املشار خلق أجل من ناه تت وحال الدول من للعديد قبلة ا جعل ما ذا   .و

II-عمال   :املقاولون

الــذي واملــورد املقاوالتيــة، ــ ــم لقــة ا املقــاول ــ ــوعت ف خــرى، ــ ــ تنق انقضــائھ أو عدامــھ با

وسـماتھ اتـھ مم مختلـف ـ ع معتمـدا الواقـع أرض ـ ع ا لتجسـيد ي وتفـا ـد ج ل ب عمل ال ار ف مصدر

ي املقاوال ھ توج تدعم ال ية والبي صية وال   .الفردية

ــــو -1 ــ :املقــــاول  مــــن ــMaslowشــ ــ غ مجتمــــع بيــــد لألخــــذ قــــة طر أفضــــل أن ــــ بتــــوفإ س لــــ 100متقــــدم

أو بتوف100اقتصادي وإنما ندس ـؤالء100م أن يؤكـد ما و و القة، ا ادية الر ار ف اب أ أو مبادر

خالل من قتصادي التطور ا وكب ما م دورا املقاولون يلعب حيث قتصادي، للنمو محرك م أ يمثلون

تـــدخل ـــ ال ـــة ار بت ع املشـــار ةمختلــف ـــ متم وخـــدمات بمنتجـــات الســـوق ـــ إ Caruangأشـــاروقـــد.  1التطـــور

أساسية2000سنة عناصر ثالثة توافر تتطلب املقاولة أن   2:إ

م؛ - دو من إبداع ناك ون ي لن الذين اديون الر  فراد

ــــــوط - ــ التحــ ــــل، ــ ــ للفشــ ــــوط ــ ــ التحــ ــــداع، ــ ــ بــ ــــة، ــ ــ املثاليــ ــــة، ــ ــ الثقــ ــــة، ــ ــ ــ بالرؤ ــــرتبط ــ ــ املــ ــ ــ ــ ــ ــ التنظي ــــد ــ ــ ــــــوضالبعــ ــ للغمــ

الداخلية؛  والرقابة

سواق - نوع ب املرتبط البي  .البعد

شـــــاط ال ــ ــ ـ ــــري شـ ال املـــــورد أو ــــراد فـ ــــة ميـ أ أعـــــاله ــــواردة الـ ــــة الثالثـ ــــر العناصـ ن بـــــ ــــق التوافـ ــــذا ـ ز ــ ـــ و

العناصــر ن بـ ط الــر ـ ع القــدرة يملـك الــذي والعنصـر ــ والتم بـداع مصــدر العنصـر ــذا يمثـل إذ ي، املقـاوال

                                                             
ردن،1 ــ اديــات الر عمــال صــاحبات اليــك، الع محمــد وجــدان ــم، مل ــ يح الشــيخ، نجيــب عمــالفــؤاد إدارة ــ ردنيــة املجلــداملجلــة ،05،

ص04،2009العدد ،497.  
ارنة،2 الســـ خلــف عمـــالبــالل منظمــات وإدارة ــادة الثانيــة،،الر ةالطبعــة املســـ والطباعـــةدار ــع والتوز شــر عمــانلل الثانيـــة،-، الطبعــة ردن،

ص2010 ،19.  
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إليھ أشار كما القـدرة2000سنةPeggyخرى ولديـھ ن ئ شـ ن ب ما يتوسط أو يأخذ املقاول أن عت والذي

ـى أد مستوى من املوارد ل تحو ع والعمل املخاطرة أخذ ع وكذلك ون، والز املورد ن ب ما موقع أخذ ع

نتاجية من أع مستوى صف. إ عدة وجود ع ذلك تحقيق عتمد يو فيما ا إيجاز يمكن فيھ   1:ات

عمال؛ - إدارة  الرغبة

العمل؛ - واملثابرة ة  ستمرار

بالنفس؛ -  الثقة

و الدوافعال -  صية؛النفسية

املخاطرة؛ - إدارة ع  القدرة

ارجية؛ - ا ئة والب الفرص مع التأقلم ع  القدرة

التأ - ع الغموض؛القدرة مع  قلم

والوضوح؛ -  الدقة

و امل - نجاز؛البادرة ع  قدرة

ار؛ -  بت

الوقت؛ -  إدارة

الواسع؛ - فق و   نفتاح

املادية -  .الدوافع

من ل عرف ـ2001سنةDonaldوDon Havreyكما تمي سـتطيع الـذي ص ـ ال ذلـك بأنـھ املقاول

الفرص تلك ون يم ال قد الذين ن خر خالف ع ا واغتنام من.2الفرص مجموعة امتالكھ إ ذلك عود و

صائص اا   3:م

لإلنجاز؛ - اجة  ا

عمال؛ - ع  الرقابة

التأكد؛ - عدم حالة إعاقتھ يمكن  ال

املخاطرة؛ -  يأخذ

ولوجية؛ - والسي نية وامل جتماعية و والعائلية املادية سواء املخاطر تجنب ع  القدرة

                                                             
ارنة،1 الس خلف سابق،بالل صمرجع   .21-20ص
خذري،2 سابقتوفيق مرجع ن، حس بن ر صالطا ،04.  
ص 3 ص سابق، مرجع ارنة، الس خلف   . 22-21بالل
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خرون؛ - ا يرا ال ال الفرص  يرى

عملھ؛تلديھ - يمكن ملا ة وا  صورات

ا؛ - وا دفھ تجعل ال املوارد  يجمع

ديد - ا املشروع يناسب بما املوارد  .تنظيم

ـرى تـمR.CANTILLONو يقــودكمـا الـذي املبـادر أو املخــاطر ص ـ ال ذلـك ــو املقـاول أن سـابقا إيــراده

ــ ــ غ ســـعر يـــع و محــــدد ســـعر ي شـــ ــــو ف ن، لك للمســـ عـــا ا و ن املنتجــــ مـــن يا مشـــ الســــوق ـــ املبـــادالت ـــل

ــا ــ ــة املرتبطــ ــائر ســ وا املخــــاطر تحمــــل ــــ ع والقــــدرة لديــــھ املغــــامرة روح عكــــس مــــا ــــذا و املســــتقبل ــــ مؤكــــد

الغامضة الظروف مع   . 1والتعامل

معينــــة جزئيــــة ــــ إ تقــــود ــا ــ ف الــــواردة لــــھ ة ــ ــ املم والعناصــــر باملقــــاول اصــــة ا الســــابقة ف التعــــار ــــل إن

ــــ و باملقــــاول املقاولــــة"تتعلــــق املقــــاول"عقليــــة تجعــــل ــــ ال والســــمات صــــائص ا مــــن بمجموعــــة ــــ تتم ــ ــ وال ،

خالل من فراد من ه غ عن ا عمالمتم ئة ب ومستجدات الضغوط مع التأقلم ع   .قدرتھ

املقاول  -2 مـع:وخصائصھعقلية مة ـ امل صـائص وا الصـفات مـن مجموعة عن عبارة املقاول عقلية إن

وقد معھ، والتأقلم التغي ع والقدرة املتاحة للموارد استغاللھ ومدى املقاول ع تؤثر ال الضغوط جملة

املوا2000ةسنSautelقام دول ا العقلية ذه يص   : بت

دول املقاول : 1ا   :عقلية

صائص     الضغوط  ا

ات الفرص  تجا بوساطة التغي  ينطلق   سرعة

ام القرارات  ل وصنع القص املدى طر  ع ا   قبول

املوارد  املوارد وامتالك ئجار بالسرعة  اس النجاح إ اجة ا متالك، ة صعو

سارة ا   وإما

ل ي الرسمية  ال ات الشب مع القضايا  أفقي سيق والت   التوازن

ص: املصدر      سابق، مرجع ارنة، الس خلف   .40بالل

الضغوط ة مجا ع قادرا تجعلھ من املقاول لدى صائص ا ذه وجود أن دول ا ذا و و

ا، يتمتع ال السمات إلدراك وتدفعھ متھ ذ و تھ ابي يص ت يمكن يوال   :فيما

واملرونة - ة القو يحـر :الدافعية مـا ـو املقاوالتيـة عـالم لـدخول الفـرد لدى قوي دافع وجود حماسـتھإن ك

ال الدوافع أقوى الداخلية اعتبارالدوافع تم ولطاملا د، ير ما ع ه وترك تمامھ ا يوجھ جعلھ و وطاقتھ

مــة، م نتـائج وتحقيـق الداخليــة الذاتيـة القـوى توجيـھ ــ ع ا لقـدر وذلـك حياتـھ مــدار ـ ع سـان ـا عرف
                                                             

اليك، 1 الع محمد وجدان م، مل يح الشيخ، نجيب صفؤاد سابق،   .498مرجع
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ــ تصــ عنــــھ ــــتج ي محفــــزا لديــــھ يخلــــق الدافعيــــة ــــذه وجــــود أن قــــالأي ــا وكمــ كتابــــھDenis Waitelyرف ــــ

الدوافع ولوجية تصرفاتنا: "سي التا و دوافعنا رغباتنا قوة تجعـل"تتحكم مـا ـ الدافعية ذه و ،

لالنطالق ا واقتناص بدقة الفرص تحديد ع قدرة املقاول  . لدى

ــ العامــ عــــن ميــــة أ تقــــل ال ة ــــ خ ــــذه املرونــــة، الدافعيــــة تلــــك ــ ــ إ ضــــاف املقــــاولو تمــــنح إذ ول ل

أيال املتبعة طة ا لتغي ستعداد و سرعة والتصرف الدافعية عن املتولدة الطاقة توجيھ ع قدرة

التغي سرعة تتم ئة ب ظل دوما وذلك   .ظة

ام - ـــ يوا:ل الــــذي املقـــاول لــــدى ــا وخصوصـ مجــــال أي ـــ النجــــاح عوامـــل مــــن مـــا م عــــامال ام ـــ ل جــــھعــــد

املجـــال ـــذا خـــوض أراد مـــا إذا قبولـــھ عليـــھ يتحـــتم والـــذي عملـــھ ئـــة ب ـــ يم الـــذي طـــر ا ضـــغط اســـتمرار و

العوائـق تجـاوز ـ ع املقـاول ام ـ ل سـاعد و شـاط، ال ـذا مـن ا يحقق ال مة امل العوائد من ستفادة و

ال ذا قف و مسبقا، ا ل املخطط دافھ أ تحقيق دون تحول ال ع ةواملوا القو الدافعية جانب إ عامل

اجع، ال وعدم املواصلة ع القدرة ام ل يمنحھ ن ح امنة ال قدراتھ للمقاول ر تظ ال ة خ ذه

والطاقـة ـد ا ـ ترك ـ إ يـؤدي مـا القـرارات مـن قليل عدد اتخاذ ع العمل خالل من ذلك ضمان مكن و

ع ا نفيذ و ا ام ل ل س القصما املدى  .قل

من:الفعل - ئا ش غ لن ا ولك اتھ، مم م أ ومن للمقاول سبة بال مة م عد السابقة صائص ا ل إن

يقـــــول  ــا وكمــ فعـــــال ا بتجســـــيد يقـــــم لـــــم إن ا: "Goethe واقعــــھ يصـــــاح أن البـــــد تكفـــــي، ال ا وحـــــد املعرفـــــة

العمــل مــن فالبــد يكفــي ال وحــده ســتعداد و طاقتــھ،"التطبيــق، ــل بوضــع يقــوم مــن ــو املقــاول أن أي

ـــ ع صـــول ا ة صـــعو ضـــغط يواجـــھ نـــا ـــو و قيمـــة، ذات ارتـــھ وم فكرتـــھ ـــون لت التنفيـــذ موضـــع امـــھ وال

ســـــرعة النجـــــاح ــ ـــ ة ــ ـــ الكب رغبتـــــھ مقابـــــل ـــــ ي املقـــــاوال شـــــاطھ ممارســـــة مـــــن تمكنـــــھ ـــــ ال املـــــوارد مختلــــف

يمكنـــ نـــا و ـــھ، يواج الـــذي طـــر ا مـــع ناســـب بطـــرقت املـــوارد امـــتالك أو ئجار اســـ خـــالل مـــن فكرتـــھ تنفيـــذ ھ

والعمل التنفيذ موضع فكرتھ وضع قد ون ي كذا و حاليا املتاحة انياتھ إم مع ناسب ت  .متعددة

نضباط - و لمـھ:التصور تـھ رؤ قة طر تمثل ساطة ل ب ا أل املقاول خصائص م أ من التصور عت

يجعلــھ مــا ــو التصــور ــذا و شــاط، ال ــذا ن ــو ت مراحــل ــ أو عــد و بــل ي املقــاوال املشــروع حــول فكرتــھ أو

يقــول كمــا تحقيقــھ ــد ير عمــا ة ــ وا صــورة أن: "Walt Disneyيضــع ســتطيع بــھ تحلــم أن ســتطيع مــا

كيفيـة". ھتحقق ـا م أ ومـن بـذلك سـمح ـ ال الكيفيـات مختلـف وتحديد وضع ع املشروع ذا وتحقيق

تصــوره، تجســيد مـة م يتولــون الـذين ن واملــوظف العمـال أو ة شــر ال ــا م خاصـة مــوارده ـل ل املقــاول سـي

بدايـــ ـــ خصوصـــا م عـــدد محدوديـــة عتبـــار ن عـــ خـــذ مـــع م تنظـــيم قـــة طر خـــالل مـــن املشـــروعوذلـــك ة

ألنــھ اختيــار أحســن املســطح أو فقــي ــ التنظي ــل ي ال ــون ي ع املشــار مــن النــوع ــذا ــ وعــادة ي، املقــاوال

لإلشـراف م خضـوع بـدل مباشـر ل شـ القـرار صـنع ـ املشـاركة من العمال ن تمك ا مفاد فكرة ع يقوم
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ــ أك صـــية بال ســم ت العالقـــات أن أي ، ــ أع ـــة إدار ات مســتو ضـــمانمــن أجــل مـــن ــذا و الوظيفيـــة مــن

م بي للمعلومات أكفأ وتنقل أك إنتاجية  . تحقيق

التنفيــذ ـ ة ســتمرار تضـمن ــ وال نضـباط ـ و أخــرى خاصـية ــذه التصـور خاصــية مـن عـزز و

أن ـــ ب ي اصـــية ا ـــذه و التصـــور، لتحقيـــق ـــة القو الدافعيـــة عـــن الناتجـــة الالزمـــة القـــوة ـــ ع واملحافظـــة

رفع إ اية ال دف الذي فقي التنظي ل ي ال بفضل عمالھ إ ا انتقال قبل أوال املقاول ا يتح

ي املقاوال املشروع تجاه م مسؤولي   .مستوى

يـرى السـياق ذات ـ املقـاول D.McCLLELANDو صـية لعاداتـ التنظـيم تتضـمنأن  وشـعوره ھالعـام

اتـھ يـة وآرائـھ واتجا ـ املب ـ تكيفـھ ع سـدي النف صـية وتتحـدد جتماعيـة، لظروفـھ وا  بالعوامـل ال

سبة الثقافية والعوامل الوراثية،   .1املك

ي كما أخرى خصائص إيراد يمكن السابقة صائص ا جانب    2:وإ

ي - الـــــذا شـــــاطھ:الـــــتحكم ممارســـــة خـــــالل ـــــا ــر يمـــ ــ ــ ال املختلفـــــة الظـــــروف ــ ـــ الـــــتحكم ــ ــ ع قدرتـــــھ وتمثـــــل

مستقبال؛ سيجنيھ بما إيمان فيھ لديھ ون ي أن ب ي الذي خ ذا ي،  املقاوال

الضـــــــــغوط - ــــد:تحمـــــــــل ــ ــ التعقيـ ة ــــ ــ ــ ـ وك ـــادة ــ ــ ــ الأل ــــة ــ ــ حالـ ــــة ــ ــ ـ مجا ــــ ــ ــ ـ ع ــــھ ــ ــ قدرتـ ــــاول ــ ــ املقـ ــــائص ــ ــ خصـ ــــرز ــ ــ أبـ ــــن ــ ــ مـ

ب ــا ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ تتم ــ ــ ــ ــ ــ ـ ال ــــب ــ ــ ــ ــــدوالتقلـ ــ ــ ــ تكبـ ــا ــ ــ ــ ــ إمـ ــــاالن؛ ــ ــ ــ احتمـ ــــا ــ ــ ــ ـ ع ــــب ــ ــ ــ تـ ي ــــعية ــ ــ ــ وضـ ــــ ــ ــ ــ ـ و ــــرة، ــ ــ ــ املعاصـ ــــال ــ ــ ــ عمـ ــــة ــ ــ ــ ئـ

ة؛ معت عوائد تحقيق أو ة كب  خسائر

بــــالنفس - ــ:الثقــــة ـــ ال والتحــــديات نيــــة وامل التعليميـــــة ات ــــ ا مجمــــوع مــــن املقـــــاول ا ــ ســ يك خاصــــية ـــــ و

ا ثق و ا ؤمن و ذاتھ م يح تجعلھ ال و ا مـ. يواج تمكنـھ الثقة وتجسـيدذه تحقيـق نحـو نـدفاع ن

فـــاظ وا العمــالء ــ إ والوصــول وخدماتــھ منتجاتــھ لعـــرض مبتكــرة ســبل وإيجــاد ــر ا ــ ال مشــروعھ

ي؛ املقاوال مشروعھ استدامة وضمان اح ر و املداخيل ادة ز ع مما م، وال  ع

املخــاطرة - نحـــو وامليــل و :ســتعداد بــالتفرد املخـــاطرة تــرتبط مــا مـــاغالبـــا ــو و جديــدة، ع مشـــار اســتحداث

عتماد عادة تتطلب ال دة والفر ديدة ا ع املشار املقاولون يختار حيث أساسا، املقاوالتية عليھ تقوم

اصــــة ا أموالــــھ ــــ ع واعتمـــاده ــــار ا ــــل التمو ــ ــ ة صـــعو مــــن بــــذلك يــــرتبط ــا ومـ بــــداع و ــــار بت ــ ـ ع

ضي ا ع ينجم مخاطرة و ، أسا ل ـش املقـاول رغبـة أن إال املشـروع، فشـل حـال ـ موال ذه اع

املخاطرة؛ تلك تجاه ميولھ غذية ب الس والتم  النجاح

                                                             
ص1 سابق، مرجع اليك، الع محمد وجدان م، مل يح الشيخ، نجيب   .499-498 صفؤاد
مسيخ،2 واملتوسطةأيوب ة الصغ املؤسسات ديمومة املقاوالتية روح واملتوسطة-دور ة الصغ املؤسسات من عينة ن(دراسة والية) املقاول

جامعةأطروحة،سكيكدة ، سي ال وعلوم ة والتجار قتصادية العلوم لية ص  ،2017-2016سكيكدة،-1955أوت20دكتوراه،   .47-46ص
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نجــاز - ــ إ اجــة تدفعــھ:ا مــا ــ و ومبــدعا، مبــادرا صــا املقــاول تجعــل مــن ــ نجــاز ــ إ اجــة ا إن

والنتائ النجاح لھ تحقق ال الفرص از الن صـاأيضا املقـاول تجعـل لإلنجـاز اجـة ا ـذه شودة، امل ج

دفھ تحقيق يل س الصعاب لتحمل ميل و املسؤولية  .يتحمل

ن -3 املقاول ال:أنواع ذلـك أن إال فـراد مـن ه ـ غ عـن املقـاول ـ تم ـ ال صائص ا تلك وجود من الرغم ع

ع وجود عتينفي و ن، املقاول من أصناف مركز أول ColeوShumpeterمنلدة أسسا ـامن للمقاوالتية

مــر Harvardجامعـة ألول ـ التفك تــم أيـن عينــات ر ايـة للمقـاول ــ أنــواع وجـود انيــة إم ـ صــنفاهة حيــث ،

املتطــــور  واملقــــاول املعلومـــة ــــ ع عتمــــد الـــذي املقــــاول اضــــيات، الر ـــ ع املعتمــــد املقــــاول ، ـــ العم املقــــاول ـــ .1إ

نـواع من العديد ا ع نتج وال ن املتخصص ن قتصادي من الكث ا قام ال الدراسات سعت ا ا عد و

معاي لعدة اوفقا   : م

دول ن: 2ا املقاول   :أنواع

خ  الكتاب   نواع  التار

Smith 1967  
رفية - ا عمال  مقاول

عمال -   مقاول

Collins & Moore  1970  
 داري املقاول -

املستقل -   املقاول

Laufer  1975  

املبتكر - أو  املس

النمو - نحو املوجھ  املقاول

الفعالية - نحو املوجھ  املقاول

رفية - ا عمال   مقاول

Miles & Snow  1978  

الباحث - أو شرف  املس

 املبتكر -

ع - التا  املقاول

التفاع -   املقاول

Vesper   1980  

ن -  املستقل

بناة -  فرق

ن - نمبتكر  مستقل

املوجودة - النماذج  مضاعفي

م - ا وفورات  مستغ

موال - رؤوس  جام

ين -  املش

                                                             
1 L. J. Filion, Typologies d’entrepreneur est-ce vraiment utile, Cahier de recherche № 2000-14, HEC Montréal- Canada, 

Octobre 2000, p 03. 
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ون - ش و يعون ي الذين ن  الفنان

التكتالت -  بناة

ن -  املضار

املكشوفة - القيم   متداو

Julien & Marchesnay  1988  

- PIC )النمو ستقاللية،  )ستدامة،

- CAP )اســـــــــتدامة ي، الـــــــــذا كـــــــــم ا القـــــــــوي، النمـــــــــو

  )أقل

Carland, Hoy, Carland  1988  
 املقاول  -

واملتوسطة - ة الصغ املؤسسة   مالك

Dussault & Lorrain 1988  
ر - ا  املقاول

ازي  - ن   املقاول

Lafuente & Salas  1989  

ر -  ا

طر - ا نحو  املوجھ

العائلة - نحو  املوجھ

  داري  -

Filion   1998  
 العامل -

الم -   ا

Marchesnay   1998  

 املنعزل  -

 البدوي  -

بالذكر - دير  ا

  املغامر -

Duchéneaut 1999  

 %) 28(املتمرد -

 %) 41(النا -

 %) 25(املطلع -

  %) 6(املبتدئ -

Source : L. J. Filion, op.cit, p 04. 

ي كما ن املقاول أنواع يف لتص معاي عدة ع عتماد تم   1:و

أو وم الذاتمف   النظام  ستقاللية  تقدير

ام ة  ل   التحكم  الرؤ

العالقات التكيف  التمثيل  نظام ع   القدرة

ار  بداع  الغاية   بت

                                                             
1 L. J. Filion, op.cit, p 05. 
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نجاز إ اجة السلطة  ا إ اجة متنان  ا إ اجة   ا

مان إ اجة النمو  ا تجاه ح  املوقف الر تجاه   املوقف

طر ا تجاه صية  املوقف ال العالقات تجاه القيادة  املوقف   أسلوب

سي ال اتيجية  أسلوب س اختيار القرار  أسلوب اتخاذ   أسلوب

ع يؤكد ما و و فراد سلوكيات و بالدرجة مرتبطة املعاي ذه معظم أن سبق مما جليا بدو و

دواف معا ل ش ال صية وال النفسية صائص ا مية دخولأ املقاوالتيةع عالم منظماتفراد شاء وإ

مة م أدوارا تلعب ال املقاوالتية   .قتصادعمال

III-املقاوالتية عمال   :منظمات

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ال ــــة ــ ــ ــ املقاوالتيـ ــــال ــ ــ ــ عمــ ــــات ــ ــ ــ بمنظمـ ــــام ــ ــ ــ تمـ ا ــــــاول ــ ــ واملقــ ــــة ــ ــ ــ املقاوالتيـ ــــق ــ ــ ــ رافـ ــــذي ــ ــ ــ الــ ــــام ــ ــ ــ تمـ ــــاحب ــ ــ ــ صـ

ــــوف ــ محفـــ ــــل ــ ـــ طو ــــق ــ ـــ طر ــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ و ــــة ــ اللبنـــ ــــل ــ ــــتمرارتمثــ ــ باســـ ة ــــ ــ ـــ متغ ــــال ــ أعمـــ ــــة ــ ئـــ ب ــا ــ ــ ـــ يح ت ــــــرص والفـــ ـــاطر ــ ــ باملخــ

ع السر التكنولو التطور   .بفعل

املقاوالتيـــة-1 عمـــال منظمـــات ـــف ــ:عر ـ ع تقـــوم ـــ ال املنظمـــات تلـــك املقاوالتيـــة عمـــال منظمـــات تمثـــل

ا نمو وضمان ع املشار إلقامة بداعية شطة و تلك. 1عمال ـ املنظمـاتأو ـون  ال ا ي ـ القـدرة لـد ع

ـار، بـداع بت  ـ جديـدة ونمـاذج جديـدة سـواقأو  نتـاج، ـ جديـدة طـرق  أو جديـدة منتجـات خـالل مـن و

ـ املنظمـات، ـ تركـز وال اتيجة إدارة ع ن ـ سـ ـ املنظمـة تلـك ـ قاوالتيـةامل واملنظمـة .داء تحسـ ـون  ال  ت

ـ قـادرة ء يجـادإ ع ـة، املاليـة، املـوارد باالعتبـار خـذ مـع املناسـب، الوقـت ـ قيمـة وذ جديـد ـ املخـاطر  املعنو

ـوافز وتـوفجتماعيـة، سـتقاللية ا ن و م لكسـب للعـامل بمجموعـة. قناعـا املقاوالتيـة املنظمـات وتـرتبط

يم املفا   2:من

ان سواء قيمة ذات جديدة شياءأ يجادإ - ار أ ة جراءاتإ أو جديدة، أعمال بابت ر جديدة، إدار  سلوبأ وتطو

دمة حية غ املؤسسات  ا  ؛الر

انت سواء مختلفة نماذج تأخذ و املخاطرة - ة وأ مادية أ ولوجية مأ معنو  ؛واجتماعية سي

وافز توف - ن ا ستقاللية للعامل ادة أجل من و مالقناعات ز  .لد

  

                                                             
ص1 سابق، مرجع اليك، الع محمد وجدان م، مل يح الشيخ، نجيب   .504فؤاد
خلــف2 ارنة،البــالل التنافســيةســ ة ــ امل تحقيــق ــ ــا ودور ــادة الر اتيجيات ردن(اســ ــ تصــاالت ات شــر ــ ع ميدانيــة ليــة،)دراســة مجلــة

قصادية للعلوم العددغداد ص2008ماي،17، ص ،87-88   .  
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املقاوالتية املنظمات ذه شطة أ تقوم محاور كما عدة   1:ع

ديد؛ - ا وم املف حول أعمال ناء و جديدة ار وأف منتج بطرح تقوم ال ديدة ا عمال و ار  ف

وتقــديم - القديمــة يم املفــا ــ ع بنــاء جديــدة أعمــال بإيجــاد تتعلــق ــ وال ديــدة ا عمــال و اليــة ا ــار ف

القديمة؛ املنتجات ر تطو عد ديدة ا دمات وا  املنتجات

وجـود - مـع بـداع و ـار بت مـن قليـل مـع ـدمات وا املنتجـات تقـديم ـا يتم وال الية ا عمال و ار ف

املالية املخاطر  .عض

املقاوالتيـة-2 عمـال منظمات ـ: خصائص ـ ع ـ ال صـائص ا مـن بمجموعـة املقاوالتيـة املنظمـات ـ تتم

يص ت يمكن ا، نجاح عوامل عن الوقت ينفس فيما صائص ا 2:ذه
   

املقاوالتيــة-2-1 ــة املتوقعــة:الرؤ النتــائج ــ ع ــ و املعــالم، ة ــ وا ــة رؤ بوجــود املقاوالتيــة املنظمــات ــ تتم

املسـؤوليات وكـذلك املنافسـة ونمـاذج يـة البي الفـرص عتبـار ن عـ خـذ مـع ـا تحقيق ـ إ املنظمـة س ال

جانب إ باإلدارة، ـاملرتبطة تناف وضـع اتخـاذ ـ املشـاركة ع ن العامل ساعد ال الثقافة من نوع إيجاد

م تقابل ال املختلفة التحديات ة ومواج   .مالئم

الســوق -2-2 نحــو مــا: التوجـھ ف املعرفــة ـذه ــا ل ـيح ت إذ الســوق، معرفـة املقاوالتيــة املنظمـات خصــائص مـن

ا انتعاش عنھ تج ي ما ائن الز اجات ا جديدةوا ار أف ع القائم باإلبداع   .ملنظمة

ســـــــــط-2-3 من ـــــــــل ي و صـــــــــغ ــــرق: ـــــــــم ــ فـــ ــــغل ــ شـــ ا ــــغ ــ صــ ــــا ــ مـــ ــــة ــ املقاوالتيـــ ــــات ــ املنظمــ ــــذ ــ تأخـــ ــا ــ ــ مـــ ــــادة ــ عــ

ــــامرا مغـــ ــــا عــ طا ــــذ تأخــ ــ ــ ــ ال ا ــــداف ـــ أ ــ ــ ــ ترك ــــل أجــ ــــن مــ ــــط ســـ من ــــل ــ ي ــ ــ ــ ع ــا ــ ــ خالل ــــن مـــ ــــافظ تحــ ة ــــغ صــ ــــل عمــ

جيدة شغيل رافعة   .وضمان

التفـــــــاع-2-4 ــــد:الـــــــتعلم يتولـــ ــــذي والـــ ــــة التقليديـــ ــــائف الوظـــ ــــع مـــ ــــة بداعيـــ ــــار ـــ ف ــل ــ تفاعـــ ــا ــ نـــ ــــھ بـــ ــــد قصـــ و

ــــات ــ ــ والعمليــ ــــائف ــ ــ الوظــ ــــداخل ــ ــ تــ ــا ــ ــ ــ ــ خالل ــــن ــ ــ مــ ز ــــ ــ ــ ــ ي ــ ــ ــ ــ ــ وال ــــات، ــ ــ املنظمــ ــــذه ــ ــ ــ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تتم ــــة ــ ــ إبداعيــ ـــــة ــ ئـــ ب ــــل ــ ــ داخــ

ل ك املنظمة علم عنھ تج ي   .والذي

التقليديـة-2-5 ـ غ العمـل الـذي: جماعـات التفـاع الـتعلم ــ ع ـادة ــاز تحيي مـع التقليديـة بالوظـائف ـتم

ــ التغي فــرض ـا ل ــيح وت ل سـ تقليديــة ـ غ وظيفيــة خطـوط ــ إ ـأ ت املنظمــات ـذه فــإن بـداع، مــن بلمسـة

العمل ممارسة أثناء الوظيفي ن الروت من التخلص التا   . و

  

                                                             
ارنة،1 الس خلف عمالبالل منظمات وإدارة ادة صالر سابق، مرجع ،23.  
نظــــــــري،2 بحــــــــث الــــــــدول عــــــــض ــــــــة لتجر شــــــــارة مــــــــع عمــــــــال منظمــــــــات ــــــــ ــــــــادة الر ن، حســــــــ ــــــــ ع ســــــــون ســــــــانيةم العلــــــــوم ،بابــــــــل-مجلــــــــة

العدد21جلدامل ص2،2013، ص ،393-394.  
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املقاوالتيـــة-3 عمـــال منظمـــات و :أنـــواع املقاوالتيــة عمـــال منظمـــات ـــتصــنف ال عمـــال ــذه ألنـــواع فقـــا

التالية ال ش أحد تأخذ وال ا،   1:تقوم

بحتــــــــة-3-1 ــــــــة ار ابت ــــبوقة:أعمــــــــال ــ مســ ــــ ــ ــ غ ــــدة ــ جديــ ــــرة ــ فكــ ــــاول ــ املقــ ــا ــ ــ ــ خالل ــــن ــ مــ ــــــدم يقــ ــ ــ ــ ــ ال ــــال ــ عمــ ــــ ــ ــ و

عمال   .مجال

مطورة-3-2 ة ار ابت واملعلومـات: أعمال ـار ف ـ ع القائمة عمال يقـومو حيـث املتـوفرة، والتكنولوجيـا

فكـــرة ر تطــو خـــالل مــن جديـــدة قيمــة إضــافة أو تخصصـــية، ألغــراض تكنولوجيـــا أو مــا فكـــرة بتوظيــف املقــاول

مسبقا موجودة خدمة أو   .منتج

أســـواق-3-3 جديـــدة/ دخـــول ـــ:مجـــاالت إ معروفـــة خدمـــة أو منـــتج إدخـــال ـــ إ ســـ ـــ ال عمــال تلـــك ـــ و

ألول  جديدة جديدةمنطقة ومنافذ أسواق ساب اك أجل من   .مرة

تقـــديم حـــول ن املقـــاول راودت ـــ ال ـــار ف مـــن ملجموعـــة تجســـيد ـــ املقاوالتيـــة عمـــال فمنظمـــات إذن

أساسية ة رك ار بت و بداع ا ف ل ش جديدة وطرق وخدمات منتجات إ اية ال تؤدي جديدة ار   . أف

IV-املقاوال ع املشار ية واملتوسطة: تيةما ة الصغ   :املؤسسات

واملتوسطةتحظى ة الصغ باملؤسسات س والقبول تمام ـاباال ودور ا مي أ حول عام اتفاق وجود

الـــدول  اقتصـــاديات ـــا ،ـــ جوان مختلـــف وتحديـــد ـــا ف عر محاولـــة حـــول ـــ كب جـــدل تمـــام ـــذا قابـــل ،وقـــد

عوامـــل ــ وإ ــة، ج مــن آخــر ــ إ زمــن ومــن آخــر ــ إ بلـــد مــن ــا وم مف ــا ــ يتم ــ ال الديناميكيــة ــ إ ذلــك عــود و

ــــاط ــ شــ ال ــــروع ــ فــ ــــتالف ــ واخــ ــــادية ــ قتصــ ــــطة ــ شــ ــــوع ــ تنــ ــــدول، ــ الــ ن ــــ ــ بــ ــــو ــ النمــ ات ــــتو ــ مســ ـــــاختالف ـــ ــــادية ــ اقتصـ

أخــرى، ــة ج مـن وسياســية تقنيــة وعوامــل أقتصـادي، ـ ع يــؤثر ال ذلــك أن مختلــفإال ــ ع ــا ومزايا ــا مي

ات   .املستو

واملتوسطة-1 ة الصغ املؤسسات ف توضيح:عر ع واملتوسطة ة الصغ للمؤسسات ف عر وضع ل س

ي سيأ فيما تو مة م بنقاط ملام يتطلب أمر و و ات، املستو بقية ع ا اما وإس قتصاد ا ان   :م

موحــد -1-1 ــف عر تحديــد الية واملتوســطةإشــ ة الصــغ ة:للمؤسســات الصــغ املؤسســات أن املعلــوم مــن

مـا ـو و ـا، اختالف ـ ع العـالم دول ـل ـ و ات املستو جميع ع مية بالغ دورا تلعب أصبحت واملتوسطة

ذلك رتبط و واملتوسطة، ة الصغ للمؤسسات موحد ف عر باعتماد املتعلقة الية ش ذه وجود م سا

حيثباختال  دولة، ل جتماعية و قتصادية الظروف وتباين التكنولو التقدم ودرجة النمو مراحل ف

املوا ل الش املعاي ذه تقديم مكن و ف، التعر ذا لوضع معينة معاي ع ا م ل   : عتمد
  

                                                             
ص1 ص سابق، مرجع اليك، الع محمد وجدان م، مل يح الشيخ، نجيب   .505-504فؤاد
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ل املؤسسات: 2الش يف تص املستخدمة والنوعية الكمية املعاي م واملتوسطةأ ة   :الصغ

  

  

  

  

  

  

  

الباحثة: املصدر         إعداد   .من

ذا ر ييظ كما واملتوسطة ة الصغ املؤسسات يف تص املعتمدة املعاي من ن نوع وجود ل   :الش

الكمية - ا:املعاي م ا بيانا ع صول ا لة س للقياس القابلة املعاي من مجموعة   : وتضم

 ن ــــامل العـــ ــــدد عـــ ــــار ــــغ : معيــ الصـــ ــــات املؤسســـ يف ــــ تصـــ ــــ ـــ ــــدة املعتمـــ ــاي ــ املعـــ ــــم ــ أ ــــن مـــ ــار ــ املعيـــ ــــذا ـــ ــد ــ ةعـــ

ن ب تفاوتھ لة مش يواجھ أنھ غ واملقارنة، البيانات وجمع القياس حيث من ولتھ لس نظرا واملتوسطة

قــد والــذي نتــاج، عمليــة ــ املســتخدم التكنولــو التقــدم مســتوى عتبــار ن عــ أخــذه لعــدم الــدول

املحــدود ــا عمال لعــدد تبعــا متوســطة أو ة صــغ ــا أ ــ ع مؤسســة يف تصــ عنــھ ــينجــر تتم ــا أ ن حــ ــ

ة معت رأسمالية معقـدة. بكثافة وتكنولوجيـا مة مبالغ ثمر س ال ع املشار خاصة ذلك تج و

فقــــــط ــــطة متوســ أو ة ــــغ صــ ــــة كمؤسســ ا يف ــــ تصــ ــــتم يـ أن ــــ ــ ع ال وذلــــــك ة، ــــ ــ كث ــــة عاملــ ــــدي أيــ تتطلـــــب ال

منفردا املعيار ذا ع  .اعتمادا

 ثمر املس املال رأس يحددعت: معيار مھ ف قتصادية، املؤسسة يف تص ما م املال رأس معيار

ــــدل ل ــارا مثــ يبقــــى مــــھ أن ــــ غ ة، صــــغ املؤسســــة أن ــــ ع ــــذا ف ا صــــغ ــــان فــــإن املؤسســــة، ــــم

ــة، ج مـن قتصـاد وحالـة م ـ والت الـزمن عامـل بفعـل ا نفسـ الدولـة ـ و الـدول ن بـ قيمتـھ الخـتالف

تحديــ ة صـعو أخــرى ــة ج جانبــھومـن ــ إ شــمل أنـھ أو الثابــت املــال رأس يمثــل ـان إن بدقــة ومــھ مف د

العامل املال  .رأس

 املال رأس معامل تحديد: معيار خرإ عن منفصل ل ش ن السابق ن املعيار أحد استخدام يؤدي ال

ــم عتبــار ن عــ خـذ دون ن العــامل فعــدد متوســطة، أو انـت ة صــغ املؤسســة لصــنف رأسدقيـق

ة ــــ ــ كب ــــة كمؤسسـ ــــة ــ ج ــــن مـ ــــنف تصــ ــــعيف ضـ ــــمال برأســ ــــة مرتفعـ ــــة عمالــ ذات ــــة مؤسسـ ــــل يجعــ ــــد قـ ــــال املـ

ا لرأســمال الصــغ ــم ا ــ ع اعتمــادا ة صــغ كمؤسســة أخــرى ــة ج ومــن ــا، عمال عــدد ــ ع . اعتمــادا

ية
كم

ال
عاي

امل
 

العمال  عدد

ثمر املس املال  رأس

املال رأس  معامل

املبيعات  م
ية

وع
لن

ا
عاي

امل
 

التكنولو  املعيار

التنظيم  معيار

ي القانو  املعيار
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العمــال، عــدد ــ إ الثابــت املــال رأس ســبة يمثــل والــذي معــا مــا يجمع الــذي املعيــار ــذا وضــع تــم ــذا ول

املشروع واحد عامل لتوظيف املطلوب املال رأس إ ضافة كمية ذلك ع  . و

 املبيعــات أو نتــاج ــم الصـــورة: معيــار ــر تظ ــ ال املؤشــرات ــم أ مــن نتــاج ـــم أو املبيعــات تمثــل

تت ال ا وأور كية مر املتحدة الواليات كب ل ش متبع معيار و و للمؤسسة، قيقية ماا كال م

صـــول ا مــن ـــا تمك مرتفعــة مبيعــات لتحقيـــق العمــل املؤسســـة ــ ع يحــتم ـــ تناف اقتصــادي بمحــيط

الرتباطــھ نظــرا وتذبذبــھ ثباتــھ عــدم ب ســ ــا ــ غ يبقــى املعيــار ــذا أن ــ غ معينــة، ســوقية حصــة ــ ع

الزمن ع املستقرة غ ا ا ومجر  .  بالسوق

النوعية - امل: املعاي جانب والإ الفنية أو النوعية املعاي توجد ا، عل صول ا ل س ال الكمية عاي

ي ما ا م املعاي من مجموعة   :تضم

 ي القانو وعليھ: املعيار ثمر، املس املال رأس م و للمؤسسة القانونية الطبيعة ع املعيار ذا عتمد

ذات ع ــــار ــ املشــ ــــل ــ ــ ــــطة ــ واملتوســ ة ــــغ ــ الصــ ــــات ــ املؤسســ ــــمل ــ ــــرادشــ ــ فــ ات ــــر ــ كشــ ــــ ــ ــ املؤس ــــ ــ ــ غ ل ــــ ــ الشــ

ـــــرف وا ـــــاالت والو م، باألســـــ والتوصـــــية ســـــيطة ال التوصـــــية ات وشـــــر والتضـــــامنية العائليـــــة ات والشــــر

ا وغ واملزارع السياحة اتب وم ة التجار واملحالت والورش رفية وا ة الصغ ن  ...وامل

 التنظيم سـاع: معيار ا ومـدى ـا وإدار املؤسسـة بملكيـة تتعلـق ن ـامت ن ت خاص ن ب مع ا ع عتمد و

ـــ املؤسســـة وإدارة ملكيـــة باجتمـــاع واملتوســـطة ة الصـــغ املؤسســـات ســـم ت الغالـــب ففـــي العمـــل، نطـــاق

ــ عمل مجــال ضـــيق ــ إ إضــافة القـــرارات، ــل باتخــاذ يقـــوم الــذي املالــك نفســـھ ــو واحــد ص الـــذيــ ا

حيان معظم محليا  .  يبقى

 التكنولو إليھ: املعيار ت ت الذي للصنف محددا عامال ون ي أن يمكن نتاج أساليب استخدام إن

غـــــض منخفضـــــة ــــمالية رأسـ كثافـــــة ذات ســـــيطة ــــة إنتاجيـ أســـــاليب ــــتخدام فاسـ قتصـــــادية، املؤسســـــة

املؤ  ضمن تصنف ا يجعل العمالية الكثافة عن واملتوسطةالنظر ة الصغ  .سسات

  

  

  

  

  



املقاوالتية رق . د                                                          محاضرات ز  سوسن
 

21 
 

واملتوســــــــطة-1-2 ة الصــــــــغ املؤسســــــــات ف ة: عــــــــار ــــغ ــ الصــ ــــات ــ املؤسســ يف ــــ ــ تصــ ــاي ــ ــ معــ ــــ ــ ــ ــــتالف ــ خــ إن

ــا عمـل ـ ال ئـة الب وطبيعـة ناسـب ي بمـا املعـاي ــذه ـ ع القائمـة ف التعـار ـ ا ـ كب تنوعـا أفـرز واملتوسـطة

إ دولة من واملتباينة املؤسسات ناميةذه أو متقدمة انت سواء   .أخرى

املتقدمة - الدول عض ف    :عار

 ـــي مر ـــف قـــانون: التعر ــا1953حســــب ــ أعمال نظـــم والــــذي واملتوســـطة ة الصـــغ باملؤسســــات املتعلـــق

الـذي العمـل مجـال ـ ع السـيطرة دون مسـتقلة قـة بطر ـا وإدار ـا امتالك يـتم ـ ال املؤسسـات تلك ف

وضع كما فيھ، شط تتمثلت املؤسسات ا م تل عليا حدودا ف  1:التعر

 من بالتجزئة والتجارة دمات ا ة؛5إ1مؤسسات سنو كمبيعات دوالر  مليون

 من ملة با التجارة ة؛15إ5مؤسسات سنو كمبيعات دوالر  مليون

 ا عمال عدد الصناعية أقل250املؤسسات  .أو

ن ب دمج ف التعر ذا أن الوا وممن املف حسب ا وا فا عر ليقدم والنوعية الكمية املعاي

نوعيـــة ــ ع عتمـــاد عــن ـــتج ت ــ ال الدقـــة عــدم تفـــادى ــذلك و واملتوســـطة، ة الصــغ للمؤسســـات ــي مر

النوعية أو الكمية انت سواء املعاي من   . واحدة

 ــــان ــ ــ اليابـ ــــــف ــ ـ ة: عر ــــغ ــ ــ الصــ ــــات ــ ــ املؤسسـ ــــول ــ ــ حـ ــــ ــ ــ ـ سا ــــانون ــ ــ للقــ ــا ــ ــ ــ ــــاموفقـ ــ ــ لعـ ــــطة ــ ــ ــــإن1963واملتوسـ ــ ــ فــ

ي كما تصنف املؤسسات   :ذه

دول واملتوسطة: 3ا ة الصغ للمؤسسات ي اليابا ف   :التعر

ثمر القطاعات املس املال العمال رأس  عدد

شـــاط ال فـــروع ـــا و والنقـــل ليـــة والتحو املنجميـــة املؤسســـات

  الصنا
ين300 مليون أقل300  أو عامل  

التجارة ملةمؤسسات ين100  با مليون أقل100  أو عامل  

بالتجزئة التجارة ين50  مؤسسات مليون أقل50  أو عامل  

اعتمــــــــادا: املصــــــــدر الباحثــــــــة إعــــــــداد ــــــــ: مــــــــن ســــــــمحان،ع محمــــــــد ن حســــــــ الــــــــوادي، ن حســــــــ محمــــــــود العســــــــاف، عــــــــارف أحمــــــــد

واملتوســــــــــطة ة الصــــــــــغ ع املشــــــــــار إلدارة والعمليــــــــــة العلميــــــــــة ،صــــــــــول ــــــــــ و الطبعــــــــــة شــــــــــ، لل صــــــــــفاء عمــــــــــاندار ــــــــــع، والتوز -ر

  .84ص ،2012ردن،

ــــال ــ ــ املـ ورأس ــــال ــ العمـــ ــــدد ــ عـــ ــ ــ ــ ـــ ــة ــ ــ ممثلـــ ــــة ــ الكميـــ ــاي ــ ــ ــ املعـ ــ ــ ــ ـــ ع ــــان ــ اليابـــ ــــاد ــ اعتمـــ ــــــف ـــ التعر ــــذا ــ ـــ ز ــ ــ ــ ـــ ي

ا عمل ال القطاعات مختلف توضيح مع ثمر،   .املس

                                                             
جتماعيــــة،1 و قتصــــادية التنميــــة ــــ واملتوســــطة ة الصــــغ املؤسســــات مة مســــا ــــز، عز جتماعيــــةســــامية و ســــانية العلــــوم جامعــــةمجلــــة ،

اح مر العدد-قاصدي جوان02ورقلة، ص2011، ،81.  
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 ــي ورو تحــاد ــف للتوصــية: عر وفقــا ــي ور تحــاد ــ واملتوســطة ة الصــغ املؤسســات ــف عر تــم

ســنة CE/2003/361 رقــم مطلـــع مـــع التنفيـــذ ـــ ح دخلـــت ـــ ـــم2005ال ـــ تتمثـــل كميـــة معـــاي ـــ ع

ــــ ــ ف ــار ــ معيــ ــــ ــ ع ــــاد عتمــ جانــــــب ــــ ــ إ ــــودات، املوجــ ــــم ــ أو ة ـــنو الســـ ــــات املبيعــ ــــم ــ و ــــة ــــقالعمالــ يتعلــ

وأال اص، ــــ أ عـــدة أو واحـــد ص ـــ قبــــل مـــن املؤسســـات ـــذه امــــتالك ـــ ع تـــنص ـــ ال باالســـتقاللية

ذلك املعتمدة% 25يتجاوز الكمية املعاي ن يب املوا دول وا ،:  

دول واملتوسطة: 4ا ة الصغ للمؤسسات ي ورو تحاد ف عر الكمية   :املعاي

املؤسسة / نوع

 املعاي
العمالة م  

ة السنو مليون(املبيعات

)يورو  
 أو

املوجودات مليون(إجما

)يورو  

من املصغرة 10أقل من  02أقل من  02أقل  

ة من الصغ 50أقل من  10أقل من  10أقل  

من املتوسطة 250أقل من  50أقل من  43أقل  

Source : Glossaire des synthèses, Petites et moyennes entreprises, disponible le 25/01/2018 sur le site électronique : http://eur-

lex.europa.eu/summary/glossary/sme.html   

وإجما ة السنو واملبيعات العمالة ممثلة الكمية املعاي ن ب مع ا ع ي ورو ف التعر اعتمد

واملقارنــة، ســاب وا القيــاس ــ ولة ســ مــن عــادة الكميــة املعــاي بــھ ــ تتم ملــا طبعــا ــذا و اململوكــة صــول

أشـــ كمـــا التنظـــيم معيـــار أو ســـتقاللية ـــ ممثلـــة النوعيـــة نواملعـــاي بـــ مع بـــا ـــ ع والـــذي ســـابقا إليـــھ رنا

دارة و   .  امللكية

 كندا ف ن: عر بـ ـا تـرابط وجـود لعـدم كنـدا دولـة ـ واملتوسـطة ة الصـغ املؤسسـات ف عـار تتعـدد

تقل الذي املشروع أو املؤسسة تلك ة الصغ فاملؤسسة الفيدرالية، ومة ا داخل املعنية ات ا

عــن مبيعاتــھ عــن5سـبة بـھ ن العــامل عــدد قــل و دوالر ن قــل500ماليــ و الصــناعية املؤسســة ــ عامــل

ة50عــن الصــغ عمــال ــل تمو قــانون ــ الــوارد شــر ال ــف التعر أمــا دميــة، ا املؤسســة ــ عامــل

ــا أ ـ ع ة الصـغ املؤسسـة الكســب: فيعـرف غـرض كنـدا ـ التنفيـذ وشــك ـ ع أو ينفـذ الـذي   املشـروع

ا يأو كما يقدر إجما سنوي عائد وذو ح  1:لر

 عــن ــد يز ـــ5ال ع املوافقــة خاللــھ تــتم الــذي للمشــروع املــا العـــام ــ ذلــك مــن أقــل أو دوالر ن ماليــ

املشروع؛ ملجال سبة بال املقرض جانب من  القرض

 أو ية ا غراض ز عز دفھ ون ي عمل أي أو الزراعية املؤسسات يتضمن يةال  .الدي

                                                             
ص1 سابق، مرجع ز، عز   .83سامية
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ـــا اعتماد حيـــث مـــن أعـــاله الـــواردة املتقدمـــة الــدول ف عـــار بقيـــة عـــن يختلـــف ال الكنـــدي ــف والتعر

ــــة النوعيــ ــاي ــ املعــ عــــــض ــ ــ ـ ع ــــاد عتمــ ــــع مــ ــــادية قتصـ ــــات املؤسســ ــــوع نــ يف ــــ تصــ ــــ ـ ــة ــ الكميــ ــاي ــ املعــ ــ ــ ـ ع

حد ف التعر وضع من دف ال أو دولة ل ل قتصادي املحيط مع  .ذاتھاملتناسبة

النامية - الدول عض ف   :عار

 آســيا شــرق جنــوب ــ: بلــدان يم و ش بــرو مــن ــل دراســة الــدول ــذه ) Brioche & Heimins(اعتمــدت

املوا دول ا مو و كما تصنف حيث العمالة معيار ع قائما يفا تص تضمنت   :وال

دول واملتوسطة: 5ا ة الصغ للمؤسسات يم و ش برو يف   :تص

العمالع دد املؤسسة   صنف

عمال1-9 حرفية  عائلية  مؤسسة

عامل10-49 ة  صغ  مؤسسة

عامل50-99 متوسطة   مؤسسة

وأك100من عامل ة  كب  مؤسسة

وردســتان: املصــدر  إقلـــيم ـــ ة الصـــغ للصــناعات التنمـــوي ثـــر ر، مـــا محمــد حمـــدي جامعـــةالعـــراق،-أســـعد مجلـــة

ة شر ال املجلدالتنمية العدد02، ص01،2016، ،205.  

أخـــذت قـــد الـــدول ـــذه ف دقتــھ أو فعاليتـــھ عـــدم ـــ ع ال ذلـــك ولكــن مطلـــق ل شـــ ـــ ك يف تصـــ ــو و

ا وظروف ا ئ ب مع لتناسبھ يف التص   .ذا

 مصــــر ــــف ــــد: عر تز ال ــــ ال املؤسســــات تلــــك ــا ــ بأ ة الصــــغ الصــــناعات ة املصــــر الصــــناعة وزارة عــــرف

عن الثابتة ا ن 500أصول ب ا ن العامل عدد اوح و مصري جنيھ  . 1عامل100و10ألف

 زائــر ا ــف القانونيـــة: عر ــا طبيع انــت مــا م واملتوســطة ة الصــغ املؤسســات زائــري ا املشــرع عــرف

و السلع إنتاج مؤسسة ا دمات/بأ ا   2:أو

 من  ص؛250إ1شغل

 ــــنوي ــ ــ الســ ــا ــ ــ ــ ـ أعمال ــــم ــ ــ رقــ ــــاوز ــ ــ يتجـ ــــار،2ال ــ ــ دينـ ــــار ــ ــ ةمليــ ــــنو ــ ــ الســ ا ــيل ــ ــ ــ حصــ ــــوع ــ ــ مجمـ ــــاوز ــ ــ يتجــ ال 500أو

دينار؛  مليون

 ستقاللية معاي  .ستو

                                                             
ص1 سابق، مرجع ر، ما محمد حمدي   .205أسعد
رقم2 واملتوسطة ة الصغ املؤسسات قية ل التوجي العدد18-01القانون الرسمية، دة ر ا املؤرخة77، ص12/12/2001، ،06.  
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خـــالل مـــن وذلـــك واملتوســـطة ة والصـــغ املصـــغرة املؤسســـة ن بـــ التفرقـــة تمـــت فقـــد الســـياق ذات ـــ و

ــــة امســ ا ــــادة باملــ ــــر مــ ــــق تعلــ و ــــطة، واملتوســ ة ــــغ الصــ ــــات املؤسســ ــــة قيــ ل ــــوجي التــ ــــانون القــ ــــواد مــ عــــــض

املواوالس دول ا ا يص ت يمكن وال عة، والسا   :ادسة

دول زائر: 6ا ا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ف   :عر

العمال الصنف  عدد
السنوي  عمال  رقم

دج( )مليون  

انية امل مجموع

ة  السنو

دج( )مليون  

ستقاللية  

مؤسسة

 مصغرة
من  9إ1من من  20أقل 10أقل يمتلك  بمقدارال ا     رأسمال

قبل%  25 من أك فما

مجموعة أو مؤسسة

أخرى  مؤسسات

ة صغ من  49إ10من مؤسسة من  200أقل 100أقل  

مؤسسة

 متوسطة
500إ100من  2 000إ200من  250إ50من  

اعتمـادا: املصـدر الباحثـة إعـداد رقــم: مـن واملتوسـطة ة الصـغ املؤسسـات قيـة ل التـوجي القــانون ـ ص18-01ع ص ،

05-06.  

ــــم رقــ ــــانون القــ ــــدور صــ ــــع مــ ــــة الكميــ ــاي ــ املعــ عــــــض ــــديل عــ ــــم تــ ــــد ــ02-17وقــ ــ ــ ــادر ــ 10/01/2017الصــ

واملتوسط ة الصغ املؤسسات ر لتطو التوجي القانون املواواملتضمن دول ا مو و كما   1:ة

دول زائر: 7ا ا واملتوسطة ة الصغ للمؤسسات ديد ا ف   :التعر

العمال الصنف  عدد
السنوي  عمال  رقم

دج( )مليون  

انية امل مجموع

ة  السنو

دج( )مليون  

ستقاللية  

مؤسسة

 مصغرة
من  9إ1من من  40أقل 20أقل بمقدار  ا رأسمال يمتلك ال

قبل%  25 من أك فما

مجموعة أو مؤسسة

أخرى  مؤسسات

ة صغ من  49إ10من مؤسسة من  400أقل 200أقل  

مؤسسة

 متوسطة
1 000إ200من  4 000إ400من  250إ50من  

الباحث: املصدر إعداد رقمةمن واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ر لتطو التوجي القانون ع ص02-17اعتمادا ،06.  

بالقيمــــة يتعلــــق ــا فيمــ ســــيط اخــــتالف مــــع ــ ــ كب ل شــــ ــــي ورو ــــف التعر مــــن مســــتو ــــف عر ــــو و

ما بي قتصادية الظروف اختالف مع ناسب ي بما املستخدمة الكمية للمعاي   . النقدية

  

                                                             
رقم1 واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ر لتطو التوجي ا02-17القانون العدد، الرسمية، دة املؤرخة02ر ص11/01/2017، ،06.  
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عض - ف الدوليةعار واملنظمات يئات    :ال

 الدوليـــة ـــل التمو الـــدول): IFC(مؤسســة ـــ ـــاص ا القطــاع نميـــة ب ـــتم الــدو البنـــك فـــروع أحـــد ــ و

ي كما واملتوسطة ة الصغ املؤسسات من أنواع ثالثة ن ب تم وال   1:النامية،

 من أقل تضم املصغرة مـن10املؤسسة أقل ا أصول إجما ن، وذات100موظف ـي أمر دوالر ألـف

ة؛ السنو املبيعات م سبة بال ء  ال

 ة الصــغ مـن: املؤسسـة أقــل ا50تضـم أصـول تتجــاوز ال املعيــار3موظــف ونفــس ـي أمر دوالر ن ماليــ

ة؛ السنو املبيعات م سبة  بال

 املتوســـطة مـــن: املؤسســـة أقـــل مـــن300توظــــف أقــــل ا أصـــول إجمـــا أ15عامــــل، دوالر ــــيمليـــون مر

ة السنو املبيعات م تحديده تم املبلغ  .ونفس

 ة الصــــغ للمشــــروعات كيــــة مر يئــــة ــا: ال ــ أ ــ ــ ع ــا ــ مســــتقل: "عرف ل شــــ ــــا وإدار ــــا ملكي يــــتم شــــركة

وعدد ة السنو باملبيعات يتعلق فيما م ا ة صغ ون ت ما وغالبا ا عمل مجال مسيطرة غ ون وت

بالشر مقارنة ن خرى العامل  .2"ات

 واملتوســطة ة الصــغ املؤسســات قطــاع ألبحــاث ي ملــا بــون ــد أن): IFM BONN(مع ــد املع ــذا ــ عت

مـن أقـل ـا ن العـامل عـدد ـان إذا واملتوسطة ة الصغ املؤسسات قطاع ضمن تندرج ما 500مؤسسة

عن ة السنو ا مبيعا دوران معدل قل إذا أو يورو50عامل،  .3مليون

 ـيالبنـ مر الفــدرا حتيـاطي ـ: ك واملتوســطة ة الصـغ املؤسسـة بــأن ـرى ــ: "و مسـتقل تنظــيم ـل

السوق  من محدد ب نص ع ستحوذ و دارة و  .4"امللكية

  

 

                                                             
ص1 سابق، مرجع ز، عز   .79سامية
ي،2 حســـــــــا رقيـــــــــة ي، خـــــــــو ـــــــــارابـــــــــح ل تمو ومشـــــــــكالت واملتوســـــــــطة ة الصـــــــــغ رةاملؤسســـــــــات القـــــــــا ـــــــــع، والتوز شـــــــــر لل اك ـــــــــ إي الطبعــــــــــة -، مصـــــــــر،

، ص2008و ،25.  
فـــالالو،3 واملفرانـــك ة الصـــغ لالقتصـــاداملؤسســـات الفقـــري العمـــود أملانيـــا ـــ ةتوســـطة الصـــغ املؤسســـات إدارة كتـــاب ـــ شـــورة م بحثيـــة ورقـــة ،

عبـد سـوزان الـدين، ـ م أمـل البـاري، عبـد طـارق ترجمـة شـاوف، وم مـال العوملـة، عصـر ـ واملتوسـطة ة الصـغ املؤسسـات أدوار تبدل واملتوسطة

ا اديمية، املكتبة ا، زكر ومحمد رةالقادر ، -لقا و الطبعة ص2009مصر، ،12.  
ميد،4 ا عبد املطلب ةعبد الصغ املشروعات ل تمو ةاقتصاديات سكندر امعية، ا الدار ص2009مصر،-، ،19.  
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 ــــدين ــ ــ ــ ــ ــ والتعــ ــــناعية ــ ــ ــ ــ ــ الصــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ للتنميــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ يــ العر ـــة ــ ــ ــ ــ ــ ة: املنظمـــ ــــغ ــ ــ ــ ــ ــ الصــ ــــات ــ ــ ــ ــ ــ املؤسســ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ املنظمــ ــــذه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرف ــ ــ ــ ــ ــ عــ

ي كما   1:واملتوسطة

دول يف: 8ا والتعدينتص الصناعية للتنمية ية العر   :املنظمة

املؤسسة العمال صنف الثابتة عدد صول ثمر املس املال  رأس

جدا ة صغ ع من مشار عمال5أقل من  ي5000أقل أمر دوالر  

ة الصغ عامل15-6 الصناعات من  ي15000أقل أمر دوالر  

املتوسطة عامل50-15 الصناعات ي 15000-25000  أمر دوالر  

الباحثة: املصدر           إعداد   .من

تلـــــك أو الناميــــة أو املتقدمـــــة الــــدول ــ ـــ املعتمــــدة انــــت ســـــواء الســــابقة ف التعـــــار خــــالل مـــــن ــا جليــ يبــــدو

عـــدما واملتوســـطة ة الصـــغ باملؤسســات تمـــة امل الدوليـــة واملؤسســـات واملنظمــات يئـــات ال عـــض عـــن الصــادرة

ة خ ذه ت ة،أثب ـ الكب املؤسسـات ضـت اع ـ ال ل املشـا ظـل ـ قتصاديات قيادة ا وفعالي ا كفاء

ا، يف وتصـــ واملتوســـطة ة الصـــغ للمؤسســـات ـــف عر تحديـــد ـــ الكميـــة املعـــاي ـــ ع اعتمـــدت املجمـــل ـــ ـــا أ

ال مـــن ــل أقرتـــھ مــا ـــو و ا، إحصــائيا ـــ ع صــول وا ا قياســـ ولة وســ ا ســـاط ل نظــرا ــذا قتصـــاديةو نــة

ــيا آســ ـــــي لغر جتماعيــــة قتصــــادي) ESCWA(و امليـــــدان ــ ـــ ــة والتنميــ التعـــــاون شـــــيوع) OECD(ومنظمـــــة عـــــن

ة ــــغ ــ الصـــ ــــات ــ املؤسســ يف ــــ ــ لتصـــ ــــالم ــ العــ دول ــــــف مختلـــ ــــ ــ ــ ن ــــامل ــ العـــ ــار ــ ــ معيــ ــــتخدام ــ اســـ ــــيوع ــ شــ ــــ ــ ـــ إ ــــتخدام ــ اســ

أخــ ــ إ دولــة مـــن ن العــامل ــؤالء عــدد اخـــتالف ــ ع التأكيــد مــع عـــض. 2رى واملتوســطة، ــ إ شــارة جانــب ـــ إ

ــــة املؤسســ ــــتقاللية باســ ــــة املتعلقـ ــــة وخاصــ ــــة الفنيــ ــاي ــ ــــر. املعـ زائــ ا ــ ــ ــ ــد ــ املعتمــ ـــــف التعر أن ــــا أيضــ ــــظ نالحــ ــــا كمـ

الفنية أو الكمية املعاي يخص فيما سواء ي ورو تحاد وضعھ الذي ف التعر من   .    مستو

وا ة الصغ املؤسسات ف عار اختيار أن الكما إذ ا؛ وضـع مـن الغرض و و آخر ملعيار يخضع ملتوسطة

القطاعيــة، ا اتيجيا الســ تبعــا ا وســلطا الــدول ــا تم ــ ال ة ــ خ ــذه اســتخداماتھ، عــن ــف التعر ينفصــل

ســـتخدام و ـــم للف قابلـــة قتصـــادية، قـــائق وا ـــداف مــع متناســـقة ســـيطة معلومـــات مـــن متـــاح ـــو وملــا

ال وفق اصلةوالتعديل ا قتصادية ات   .تغ

  

  

                                                             
الصــــوص،1 ــــ ز واملتوســــطةســـم ة الصــــغ ع املشــــار ر وتطــــو تنميــــة مجــــال ــــ ــــة النا الدوليــــة التجــــارب يمكــــن-عــــض ــــنمــــاذج ــــا حتــــذاء

ن صفلســـــــــــــــــــــــــط ، الــــــــــــــــــــــــــوط قتصـــــــــــــــــــــــــاد وزارة خ05،2010، بتــــــــــــــــــــــــــار متـــــــــــــــــــــــــوفر ــــــــــــــــــــــــــي26/01/2018، و لك املوقـــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــــ  :ع

..size-http://www.myqalqilia.com/Small%20And%20Medium  
مرج2 وآخرون، العساف عارف صأحمد سابق،   .25ع
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واملتوســـطة -2 ة الصــــغ املؤسســــات ال وأشــــ مــــن: خصـــائص بجملــــة واملتوســـطة ة الصــــغ املؤسســـات تتمتــــع

عنھ نتج ة كث اقتصادية مجاالت تطرق ألن ا دفع ما و و خرى املؤسسات بقية عن ا تم ال صائص ا

ي فيما ا توضيح يمكن ال أش عدة ا   :اتخاذ

واملتوســــــــطةخصــــــــا-2-1 ة الصـــــــــغ املؤسســــــــات ــــــن:ئص مـــ ــــة ــ بجملــ ــــطة ــ واملتوســ ة ــــغ ــ الصــ ــــات ــ املؤسســـ ــــع ــ تتمتــ

ي فيما ذلك إيجاز مكن و املؤسسات، أنواع بقية عن ا تم ال صائص   :ا

ــــام - ــ ــ ــ ــ ـ امل ــــل ــ ــ ــ ـــ ب ــام ــ ــ ــ ــ القيـــ ــــون ــ ــ ــ ــ يتولـ ــــذين ــ ــ ــ الـــ ــا ــ ــ ــ ــ ـــ مالك ــــ ــ ــ ــ ــ ـ إ ــــود ــ ــ ــ عـــ ــــب ــ ــ ــ الغالـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــات ــ ــ ــ املؤسســـ ــــذه ــ ــ ــ ـــ وإدارة ــــة ــ ــ ــ ملكيـــ

ــــب ــ ــ تتطلــ ال ــــ ــ ــ ــ ال ــــات، ــ ــ ــــوالعمليــ ــ ــ ــ ة ــــر ــ ــ أســ ــا ــ ــ ــ ــ و ــــب ــ ــ جانــ ــــ ــ ــ ــ إ ــــة، ــ ــ باملرونــ ــ ــ ــ ــ ــ وتتم ــــة ــ ــ عاليــ ــــارات ــ ــ ــ م ــــادة ــ ــ العــ ــ ــ ــ ــ ــ

ــــات ــ ــ ــ باملؤسســ ــــة ــ ــ ــ مقارنــ ــــا ــ ــ ــ ــ ــــرارات ــ ــ ــ القــ ــــة ــ ــ ــ ــ ومركز ــــ ــ ــ ــ ــ التنظي ــا ــ ــ ــ ــ ــ ل ي ــــاطة ــ ــ ــ ســ ــــب ــ ــ ــ جانــ ــــ ــ ــ ــ ــ إ ــــان، ــ ــ ــ حيــ ــــــب ــ ــ أغلــ

القرار؛ اتخاذ س تأخر إ القرار مراكز عدد و ا الوظيفي التدرج يؤدي ال ة  الكب

اخ - ــــة ــ ــ ــ ــ ـ وحر ا ــــ ــ ــ ــ ــ سـ تأس ولة ــــ ــ ــ ــ ــ ــــتسـ ــ ــ ــ ــ قورنــ ــــا ــ ــ ــ ــ مـ إذا ة ــــ ــ ــ ــ ــ ـ معت ــــة ــ ــ ــ ــ ماليـ ــــوارد ــ ــ ــ ــ ملـ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ـ احتياج ــــدم ــ ــ ــ ــ وعــ ــــاط ــ ــ ــ ــ شـ ال ــــار ــ ــ ــ ــ تيـ

ــــدخول ــ لـــ ــا ــ ــ ـــ ل يؤ ــا ــ ــ مــ ــــو ــ ـــ و مة، ــــ ــ ـــ ــــوال ــ أمــ رؤوس ــــوفر ــ تـــ ــــتد ــ ســـ ــــ ــ ــ ال ة ــ ــ ــ ـــ الكب ــــادية ــ قتصـــ ــــات ــ باملؤسســ

مختلفة؛ اقتصادية  قطاعات

ــــــن - ــ مـــ ــــتفادة ــ ــ ســـ ــــ ــ ــ ـــ ع ة ــــ ــ ــ ـــ الكب ا ــــدر ــ ــ لقـــ ــــرا ــ ــ نظــ ة ــــ ــ ــ ـــ الكب ــــادية ــ ــ قتصـــ ــــات ــ ــ باملؤسســـ ــــة ــ ــ مقارنـــ ــــ ــ ــ ـــ الكب ا ــــدد ــ ــ عــ

ا؛امل شا إ سا العامل الفردية  بادرات

ــــود - ــ ــ عـ و ــــة، ــ ــ متخصصـ أو ــــة ــ ــ معينـ ــــارات ــ ـــ م ــ ــ ــ ــ ـ ع ــا ــ ــ ــ ـ ف ن ــــامل ــ ــ العـ أو ا ا ــ ــ ــ ـــ أ ب ــــدر ــ ــ تـ ــ ــ ــ ــ ـ إ ــــة ــ ــ اجـ ا ــــة ــ محدوديـــ

ــــ ــ ــ ـــ إ ــــات، ــ ــ املؤسســ ــــذه ــ ــ ــ إلدارة ــــددة ــ ــ محـــ ــــارات ــ ــ ــ بم ــــع ــ ــ التمتــ ــــتد ــ ــ ســـ ال ــــذي ــ ــ الــ ــا ــ ــ ــ ــ تنظيم ــــاطة ــ ــ ســـ ــــ ــ ــ ــ إ ــــك ــ ــ ذلــ

خالل من سابھ اك يتم انب ا ذا ملام أن  ؛1العملجانب

رأس - كثافة العادة تتطلب ال ر والتطو البحث جوانب مال إ ب س والتوسع التطور ع ا قدر ي تد

ــار بت و لإلبـداع قابليـة وجـود ينفـي ال ذلـك أن ـ غ املؤسســات، ـذه تواجـھ ـ ال العراقيـل ـم أ أحـد املـال،

ال القدرات يع خالل من التكنولو التطور مة للعمال؛واملسا والفردية  ذاتية

ــ - ــ ــ ــ ـــ إ ــــؤدي ــ ــ يــ ــا ــ ــ ــ مــ ــــة، ــ ــ املختلفــ ــــروف ــ ــ الظــ ــــع ــ ــ مــ ــــــف ــ التكيــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ا ــــدر ــ ــ قــ ب ــــ ــ ــ ســ ــــار ــ ــ شــ ن ــــ ــ ــ ــ ع ــــدرة ــ ــ والقــ ــــة ــ ــ املرونــ

ة؛ التنمو العملية التوازن  إحداث

امـــــل - الت مــــن نـــــوع وتحقيــــق ا شــــاط ب للقيـــــام ة الضــــرور وليـــــة املــــواد بمختلــــف ة ـــــ الكب الصــــناعات غذيــــة

الت خـالل مـن ـا مع مـدخالتفقـي واملتوسـطة ة الصـغ املؤسسـات مخرجـات تمثـل إذ ـا، بي املتبـادل عـاون

ة؛ الكب  للمؤسسات

                                                             
ص  1 سابق، مرجع وآخرون، العساف عارف   .42أحمد
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ــــــن - ــ مــ ا ــ ــ ــ ــ ـ كب ــا ــ ــ ــ مـ ــــب ــ ــ تتطلـ ال ــــا ــ ــ ـ أ إذ ــــوال، ــ ــ مـ رؤوس ــــة ــ ــ عبئـ و ثمار ــــ ــ ــ سـ و ــــار ــ ــ لالدخـ ــــدا ــ ــ جيـ ــــدرا ــ ــ مصـ ــــ ــ ــ ـ عت

إ ــــة ــ ــ لفـــ ت ــــاض ــ ــ النخفـــ ــــرا ــ ــ ــ نظـ ــــدودة ــ ــ املحـــ ــــة ــ ــ املاليـــ ــــدرات ــ ــ ــ القـ ذوي ن ــــ ــ ــ املقبلـــ ــــن ــ ــ مـــ ــــد ــ ــ ــ ـ يز ــا ــ ــ ــ ممـــ ــــال ــ ــ املـــ ارأس ــــا ــ ــ ــ شـ

ة؛ الكب املؤسسات مع  مقارنة

الت - و ــــدات ــ ــ املعــ ــــاطة ــ ــ سـ ــــب ــ ــ جانـ ــــ ــ ــ ـ إ ــا، ــ ــ ــ ـ ل ــــرض ــ ــ تتعـ ــ ــ ـــ ـــ ال ــــاطرة ــ ــ واملخـ ــــاج ــ ــ نتـ ــــم ــ ــ ـ ــــن ــ ــ مـ ــــل ــ ــ ـ ــــاض ــ ــ انخفـ

نتاج؛ عملية ا عل  املعتمد

ــــــل - ــ والعمـ ــــة، ــ ــ مختلفـ ــــات ــ ــ فئـ ــــن ــ مـــ ــــة ــ ــ العمالـ ــــــف ــ توظيـ ن، لك ـــ ــ ــ املســ أذواق ــــ ــ ـــ بتغ ــــق ــ ــ يتعلـ ــا ــ ــ ــ فيمـ ــــة ــ ــ باملرونـ ــ ــ ــ ـــ التم

بالقرب موقع اأي ا أولو حسب ع التوز أو ام ا املواد   .     1من

واملتوســـطة -2 -2 ة الصـــغ املؤسســـات ال وفقـــا:أشـــ متعـــددة اال أشـــ واملتوســـطة ة الصـــغ املؤسســـات تتخـــذ

املنتجـــات، وطبيعــة التوجــھ طبيعـــة ــ تنوعــا ــا عل يفـــرض الــذي مــر قتصـــادية، شــطة و املجــاالت لتنــوع

ذه يف لتص ن املواكمعيار ل الش خالل من ذلك توضيح مكن و   :املؤسسات،

ل واملتوسطة: 3 الش ة الصغ املؤسسات ال   :أش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــــ: املصـــــــــــدر  ع اعتمـــــــــــادا الباحثـــــــــــة إعـــــــــــداد ي،: مـــــــــــن رحمـــــــــــو ةأحمـــــــــــد الصـــــــــــغ إحـــــــــــداثاملؤسســـــــــــات ـــــــــــ ـــــــــــا ودور واملتوســـــــــــطة

زائـــــــــري  ا قتصـــــــــاد ـــــــــ الشـــــــــاملة رةالتنميـــــــــة القـــــــــا ـــــــــع، والتوز شـــــــــر لل ة املصـــــــــر املكتبـــــــــة ،-، ـــــــــ و الطبعـــــــــة ،2011مصـــــــــر،

ص نــــــــــــــذير،28-27ص بــــــــــــــن الــــــــــــــدين نصــــــــــــــر التنافســــــــــــــيةو القــــــــــــــدرة ن ــــــــــــــو ت ــــــــــــــ التكنولــــــــــــــو لإلبــــــــــــــداع اتيجية إســــــــــــــ دراســــــــــــــة

واملتوســـــــــــطة ة الصـــــــــــغ زائـــــــــــرحالـــــــــــة-للمؤسســـــــــــات قتصـــــــــــاديةا العلـــــــــــوم ليـــــــــــة ، ســـــــــــي ال علـــــــــــوم ـــــــــــ دكتـــــــــــوراه أطروحـــــــــــة ،

زائر ا جامعة ، سي ال وعلوم ة ص2012-3،2011والتجار ،28.  

                                                             
سابقأحمد  1 مرجع وآخرون، العساف صعارف ،42.  
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ــــة طبيعـ معيـــــار فحســـــب ؛ ــاي معـــ لعـــــدة ــا ــ وفقـ واملتوســـــطة ة ــــغ الصـ املؤسســـــات تنـــــوع ل ــــ الشـ ـــــذا ــر ـــ ظ و

عتمــد ــا وأغل لــود وا ســيج وال الغذائيــة الصــناعات الكية ســ للســلع املنتجــة املؤسســات توجــد املنتجـات

الوسـي للســلع املنتجـة واملؤسسـات العاملـة، اليـد وكثافــة نتـاج تقنيـات سـاطة ـ غيــارع وقطـع ونـات كم طة

العاملـة اليـد وكفـاءة املـال رأس كثافـة تتطلـب ـ وال ـ التج لسـلع املنتجة واملؤسسات ا، وغ الفال العتاد

ن السابق ن بالنوع مقارنة ضيق ا فمجال ذا   . ول

وشــــبھ متطــــورة مؤسســــات تقليديــــة، صــــناعات عائليــــة، مؤسســــات ــــ إ تصــــنف ــــ ف ــا ــ توج حســــب أمــــا

عم البـاطنمتطورة مـن ومقـاوالت ة العصـر للمتطلبـات وفقـا حديثـة إنتاجيـة وتقنيـات أسـاليب إدخـال ـ ع ل

الوسـيطة أو ائيـة ال سـواء ـا مخرجا أو ا منتجا وجودة املال برأس مقارنة العمالة كثافة ع ترتكز ا ل و

للمق ســـبة بال ـــال ا ـــو كمـــا املؤسســـات ن بـــ أفقـــي وتـــرابط امـــل ت عـــن ـــ ع ـــ تقـــدموال ـــ ال البـــاطن مـــن اولـــة

أخرى  مؤسسات أو إنتاجية وحدات إ ا   . منتجا

ـا خالل مـن تـوفر ـ ال ي ـدما ا القطـاع مـن ـل ـ املؤسسـات ذه عمل كز ي القطاعات معيار وحسب

ـــ ع أساســا يقــوم الــذي التجــاري والقطــاع ـــا، وغ الســيارات إصــالح وخــدمات شــارات االس ــدمات ا عــض

ال ـــعمليــات إ راجــع ــذا و نتاجيــة بالقطاعــات مقارنــة التجزئــة، أو ملــة با ســواء البيــع وإعــادة والبيــع شــراء

ا أ كما ة، معت ة شر و مادية انيات إم تتطلب معينة قطاعات بدخول ا ل سمح ال ال ا انيا إم محدودية

من ومدارة مملوكة فردية مؤسسات إ ي القانو ل الش ملعيار وفقا يحتمتصنف ما و و واحد ص طرف

ات ــــر وشـــ ــــة املتحققــ ــــاح ــ ر ــــل ــ ــ ــ ــ ع ــــول صــ وا ــــاطھ شــ ــــن عــ تبــــــة امل ــــات امــ ل و ــــاطر املخــ ــــل ــ ــــل تحمــ ــــھ عليــ

باملؤسسة يتعلق ما ل يتقاسمون اء شر تضم ال موال ات وشر ا سابق عن ا م د يز ال اص

ال نمط ذات ا ل و م، بي م امل للعقد ذهوفقا ساطتھ ب املتم داري ل ي ال عقيد ع ا كث عتمد

  .املؤسسات

واملتوســـــــــــــــطة-3 ة الصـــــــــــــــغ للمؤسســـــــــــــــات جتماعيـــــــــــــــة و قتصـــــــــــــــادية ــــد:ميــــــــــــــة ــ ــ ــ ــ ايـــ امل ــــام ــ ــ ــ ــ تمـــ إن

دوار ــــ ــ ـــ إ ــــزى ــ عـــ ــا ــ ــ إنمــ ــالم ــ ــ العـــ دول ــــــف مختلـــ ــــ ــ ــ ــا ــ ـــــ ودعم ــــطة ــ واملتوســـ ة ــــغ ــ الصــ ــــات ــ املؤسســـ ــــة ــ إقامـــ يع ــــ ــ ــ ب

ت ــ ــ ــ ــ ــ ال ة ــ ــ ــ ــ ـ ــــــفالكب ــ مختلــ ــــق ــ ــ لتحقيــ ة ــــ ــ ــ ـ الكب ــــات ــ ــ املؤسســ ــــع ــ ــ مـ ــــل ــ ــ امــ تت ـــ ــ ــ ــ ف ــــعدة ــ ــ صــ ــــــف ــ مختلــ ــــ ــ ــ ـ ع ــا ــ ــ ــ ــ ــــوم ــ ــ قـ

ي فيما ذلك إيجاز مكن و ة، التنمو   :داف

قتصادية-3-1   :مية

الـوط - قتصـاد ـ مة ليــة:املسـا ال قتصـادية املجـاميع مختلـف ـ ا م مسـا خـالل مـن ذلـك ـون و

ا املؤسسات مت سا كندا سـنةففي املتوسطة واملؤسسات ة سـب2013لصغ التـوا%  9و%  30ب ـ ع

ــا ف بلــغ واملتوســطة ة الصــغ املؤسســات عــدد أن العلــم مــع ــام ا الــداخ النــاتج مؤسســة1 183 939ــ

سـبة ة الصـغ املؤسسـات ـا ف تھ%  98,1تمثـل سـ مـا املتوسـطة مثلـت%  1,7واملؤسسـات ن حـ %  0,2ـ
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املؤ  ةسبة الكب سـبة. 1سسات ب املؤسسات ذه م سا ند ال سـبة%  8و و ـام ا جمـا النـاتج مـن

الصــــادرات%  40 ـــ م ســــنة. 2ســـا املضـــافة القيمـــة ــ ــ كيـــة ال واملتوســـطة ة الصــــغ املؤسســـات مت وســـا

سبة2011 املتمثلة%  52,9ب املتبقية سبة ال املؤسسـات%  47,1أما إ ةفتعود ـ تحـاد. 3الكب ـ أمـا

املؤسســــات ــــذه عــــدد فيبلــــغ ــــي تمثــــل20ور مؤسســــة قتصــــادية%  99مليــــون املؤسســــات إجمــــا مــــن

قتصاد لة ك تحر املؤسسات ذه دور عن مثال بذلك و ية  . 4ور

قطــــا - شـــــابك و امــــل ت تــــوف : إحــــداث خــــالل مـــــن ة ــــ الكب املؤسســــات مـــــع ــا ــ دور امــــل يت مختلـــــفحيـــــث

م من موردين ع عتمد وال الصنا القطاع العاملة ة الكب املؤسسات تلك خاصة ا احتياجا

ــا، وغ الصــيانة خــدمات أو نتاجيــة العمليــة مســتلزمات عــض كتــوف معينــة خــدمات ــا ل يــؤدون صــغ

موتــــورز ال ــــ ج شــــركة فــــإن الســــياق ــــذا ــ ــ مــــن) GM’s(و ــ ــ أك مــــع الصــــناعاتأ30تتعامــــل مــــن مــــورد لــــف

الصــــناعات مــــن النــــوع ــــذا غــــذي و ة، و%  72الصــــغ اليابــــان ــ ــ الت صــــناعة احتياجــــات مــــن%  79مــــن

ائيـــة ر الك ـــزة ج صـــناعة ســـبة. 5احتياجـــات ب الصـــنا القطـــاع عتمـــد نـــد ال ــ ـ املؤسســـات%  45و ـــ ع

واملتوسطة ة  .6الصغ

التنميــة - لعمليــة ــ غرا ا التــوازن النائيــة:تحقيــق املنــاطق ــ ــ غرا ا ا شــار ان ولة ســ خــالل مــن وذلــك

ال ـــ ال تلــك خاصــة قــاليم مختلــف ن بــ التفــاوت مـــن قلــل و عادلــة انيــة م تنميــة يضــمن بمــا والصــناعية

ا ع عيدة تبقى ال ة الكب للمؤسسات سبة بال جذب عناصر ل  . ش

قتصـــــــــادية - خـــــــــتالالت عـــــــــض ـــــــــة ــــدر :معا ــ قـــ ــــك ــ ــ تملـ ــــوإذ ــ ــ نحـ ــــھ ــ ــ ـ وتوج ــــار ــ ــ دخـ ــــة ــ ــ عبئـ ــــ ــ ــ ـ ع ة ــــ ــ ــ ـ كب ة

ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ العائليــ ــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املؤسسـ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خاصــ ــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ إلقام ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ كب ــــمال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رأســ ــــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تتطلـ ال ــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ أ ــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اعتبــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ع ثمار ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ                      سـ

                                                             
1 Gouvernement du canada, Innovation, Sciences et Développement Economique Canada, Principales statistiques relatives aux 

petites entreprises- Aout 2013, disponible le 25/01/2018 sur le site électronique : 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02812.html 
2 SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT CHAMBER OF INDIA, About MSMEs in India, disponible le 25/01/2018 sur le 

site électronique: http://www.smechamberofindia.com/about_msmes.aspx 
3 European Commission, Enterprise and Industry 2014 SBA Fact Sheet Turkey, p 02, disponible le 25/01/2018 sur le site 

électronique : http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review/files/countries-

sheets/2014/turkey_en.pdf  
4 Glossaire des synthèses, Petites et moyennes entreprises, disponible le 25/01/2018 sur le site électronique : http://eur-

lex.europa.eu/summary/glossary/sme.html   
ص  5 ص وآخرون، العساف عارف   .45-44أحمد

6 SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT CHAMBER OF INDIA, About MSMEs in India, disponible le 25/01/2018 sur le 

site électronique: http://www.smechamberofindia.com/about_msmes.aspx 
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ــــدخرات ــ ــ ــ ــ املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــاد ــ ــ ــ ــ باالعتمــ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ غالبي ــــي ــ ــ ــ ــ تكتفــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ال ــــة ــ ــ ــ ــ والتقليديــ ــــة ــ ــ ــ ــ رفيــ ا ــــناعات ــ ــ ــ ــ بالصــ ــة ــ ــ ــ ــ ــ املتخصصــ أو

ــــ ــ ــ م ــا ــ ــ ســ ــــا ــ ــ أ ــا ــ ــ كمــ ــــة، ــ العائليــ ــــة ــ ــــناملاليــ ــ مـــ ــــدفوعات ــ املــ ان ــــ ــ ــ م ــــذلك ــ بــ ــــن ــ تحســ و ــــواردات ــ الــ ــــن ــ مــ ــــل ــ التقليــ

ــــة ــ ــ يجــ ن ــــع ــ ــ موســ ل ــــ ــ ــ شـ ــــدير ــ ــ التصــ ــــواب ــ ــ أبـ ــــرق ــ ــ طــ ــــ ــ ــ ـ ع ا ــــدر ــ ــ قــ ــــدم ــ ــ عـ ــــل ــ ــ ظــ ــــ ــ ــ ـ ــــوط ــ ــ الــ ــــتج ــ ــ املنـ ــــم ــ ــ دعــ ــــالل ــ ــ خـ

الدولية املنافسة ة مواج ع ا قدر وعدم قية سو ال ا انيا إم   .ضعف

جتماعية-3-2   : مية

البطالــــــة - حـــــدة مــــــن العمــــــل:التخفيـــــف فـــــرض ــــق خلـ ــــ ــ ع ا ــــدر بقـ واملتوســـــطة ة ــــغ الصــ ــــات املؤسسـ ــــ ـ تتم

ضـــآلة مقابـــل العمالـــة كثافـــة ـــ ع عتمـــد معلـــوم ـــو كمـــا ـــ ف ا، حـــد مـــن والتخفيـــف البطالـــة وامتصـــاص

املؤسسـات ـذه شـغل ـي ور تحـاد ففـي العـالم؛ الدول ل عليھ تجمع أمر و و ا املال رأس كثافة

العمالـة ـ ـاصثل ا القطــاع ـ سـنة. 1املوظفـة إلحصـائيات وتبعــا مـثال كنـدا ـ املؤسســات2012و توظـف

ة ــــبة7 745 707الصـــــغ سـ يمثـــــل ــا ــ مـ م%  69,7عامـــــل ــــا سـ و ـــــاص، ا ــــاع القطـ ــ ـــ ن ــــامل العـ مجمـــــوع مـــــن

سـبة ب املتوسـطة بحـوا%  20,2املؤسسـات املؤسســات2 247 780أي مة مسـا تتعـدى ال ن حـ ـ عامـل،

ـــالك ــ%  10,1ب بـــ يقـــدر عمـــال ة. 2عامـــل1 121 025عـــدد الصـــغ املؤسســـات عـــدد ـــا ف يبلـــغ ـــ ال نـــد ال ــا أمـ

ز ينا ما فتوظف36واملتوسطة مؤسسة عامل80مليون ة. 3مليون الصـغ املؤسسـات عـدد بلـغ تركيا و

ــــنة ســ ــــطة ــــادل2011واملتوســ عــ ــا ــ وظفــــــت2 386 921مــ ــــة ــــذ8 177 164مؤسســ بــ ــــق لتحقــ ــــل ــــبةعامــ ســ لك

ــــ بــ قــــدرت ب%  75,7شــــغيل نصــــ املصــــغرة للمؤسســــات ـــان املؤسســـــات%  46ــ توظيــــف ســــبة أن ن حــــ ـــــ

بلغــــت ن للعــــامل ة ــــ عــــادل%  24,3الكب ــا مــ املــــادي. 4عامــــل2 626 790أي ســــتقرار ــــ إ يــــؤدي ــا طبعــ وذلــــك

جتماعية واملشكالت فات من يقلل ما ن للعامل  .والنف

طارات - ن والقياديةتكو ة يمـنح:دار العمالـة ع واملتوسطة ة الصغ للمؤسسات الكب عتماد إن

الناميـة الـدول ـ وخاصة واملالية قية سو وال نتاجية و ة دار عمال ع ب التدر فرصة ة خ ذه

التنظي ل يا ال أن ما و والقيادات، طارات ب تدر مراكز ا معظم تفتقر املؤسسـاتال ذه ل ة دار مية

ـذا و ومتنوعـة، مختلفة ام بم والقيام عمال ع بالتداول ن للعامل سمح ذلك فإن سيطة ا غالبي

م وموا م قدرا شاف الك م حفز و م يدفع أن شأنھ  .من

                                                             
1 Glossaire des synthèses, Petites et moyennes entreprises, disponible le 25/01/2018 sur le site électronique : http://eur-

lex.europa.eu/summary/glossary/sme.html   
2 Gouvernement du canada, Innovation, Sciences et Développement Economique Canada, Nombre d’employés dans le secteur 

privé en 2012, disponible le 25/01/2018 sur le site électronique : http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/accueil  
3 SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT CHAMBER OF INDIA, About MSMEs in India, disponible le 25/01/2018 sur le 

site électronique: http://www.smechamberofindia.com/about_msmes.aspx 
4 European Commission, op.cit, p 02. 
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رفية - ا عمال ع اخ:املحافظة ال واملتوسطة ة الصغ باملؤسسات مرتبط الشق ذا التوجھو تارت

ــــ امل ــا ـ عمل ــــا خالل مـــن وتجســــد ـــ كب ل شــــ املـــرأة ســــتقطب ـــ وال رفيــــة وا التقليديـــة الصــــناعات نحـــو

أخـرى، ـة ج مـن الوطنيـة ـة و ال ـ ع حـافظ و ـة ج مـن مـة م اقتصـادية أفاقـا يفـتح الـذي مر التقليدي،

ا ق سو يل س و التصدير أبواب فتح خالل من ذلك ى تأ  . و

واملتوســطةمعو -4 ة الصــغ املؤسســات ــ:قــات وع واملتوســطة، ة الصــغ املؤسســات ميــة أ مــن الــرغم ــ ع

معوقــات ــ و الفشــل، ــ إ ا تــدفع ــ ال املعوقــات مــن جملــة تواجــھ أحيانــا ــا أ إال ــا، جاذبي عوامــل مــن الــرغم

ـــان م قـــدر ـــا م ـــد ا أو ـــا تجن أجـــل مـــن ـــا ملـــام املشـــروع صـــاحب ـــ ع ـــ ب ـــذه .ي ـــم أ توضـــيح مكـــن و

ي فيما النامية الدول ر تظ ما غالبا وال   :املعوقات

املقاوالتيــة - والــروح الثقافــة املخــاطرة:ضــعف أخــذ افــأة وم الفرديــة املبــادرات املجتمــع ام ــ اح ــا قصــد و

تجســــيد الفرديــــة م مبــــادرا ــــ ع املعتمــــدين فــــراد ــــؤالء ل ــــيح ي ــا مــ ــــو و ماعيــــة، وا الفرديــــة ــــارات بت و

املقاوالت زالثقافة عز ما م دورا الداعمة يئات ال تلعب كما اح، أر وتحقيق شرعية شطة وأ ع يةمشار

واملتوسطة ة الصغ املؤسسات شاء إ  .1وتب

عية - شر وال القانونية طر نقص أو ال:غياب القانونية النصوص مختلف عية شر طرال ذه وتمثل

ــــوافز وا متيــــازات و ثمار ســــ ن كقــــوان واملتوســــطة ة الصــــغ عمــــال مســــاندة أجــــل مــــن الدولــــة ا شــــرع

عدم أخرى ة ج رمن ظ و عمال ذه ع يؤثر ا فغيا وعليھ القانونية، النصوص من ا وغ ية الضر

السلطات املؤسساتاندماج ذه ومناخ ئة ب ن  . تحس

املؤسســات - يل ومــنح:ــ واملتوســطة ة الصــغ املؤسســات شــاء إ إجــراءات فــإن املتقدمــة الــدول ناء باســت

وقراطية والب الشفافية وغياب بالبطء تتم ا  . تراخيص

لية - التمو ت:املشكالت مـدى حسـب آلخـر بلـد مـن ا حـد تختلـف الفشـل، عوامـل ـم أ مـن وكفـاءةو طـور

املشكالت ذه جوانب مختلف وتتمثل ا، املا  :النظام

 ــ ــ ع ـــ ك وال البنــــوك طـــرف مــــن املقدمـــة املبـــالغ ــآلة ضــ ب ســـ املصــــر ـــل التمو ــ ــ ع صـــول ا ة صـــعو

ة؛ الكب املؤسسات ل  تمو

 و و املتخصصة، املالية واملؤسسات البنوك قبل من ة املطلو الضمانات بالدرجةمرأاملبالغة مرتبط

املؤسسات؛ ذه طر ا درجة بارتفاع  و

 الضروري؛ ل التمو ع صول ل الالزمة ة دار جراءات  عقد

                                                             
ص1 سابق، مرجع مسيخ،   .85أيوب
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 املؤسســــات تجعـــل مـــا ــ ــ و املؤسســـات ـــذه قبـــل مــــن حيـــان غالـــب ـــ ــة املقدمــ املعلومـــات تماثـــل عـــدم

املؤسسات؛ ذه ل ل التمو منح عن عزف  املالية

 الســـوق املشـــكالتغيـــاب حـــدة مـــن عمـــق ـــ ال ل املشـــا ـــم أ مـــن وجـــوده حـــال ـــ فعاليتـــھ عـــدم أو املـــا

مـن املباشـر ـ غ ـل التمو ـ ع صـول ا ـ ع ا قـدر عـدم حـال ففـي املؤسسـات، ـذه ل سبة بال لية التمو

الضروري  ل التمو ا ل يوفر أن املا بالسوق ري  .  ا

داري  - التنظيم ال:سوء ل ي ال ساطة عـادةإن تخـذ ي والـذي واملتوسطة ة الصغ املؤسسات تنظي

ا م أ ل مشا عدة عنھ تج ي فقي ل  :الش

 العمل؛ س تنظم داخلية ولوائح نظم وجود  عدم

 ــ ــ ــ ــ ــ إ ــــؤدي ــ ــ تـ ــــافية ــ ــ إضـ ــــة ــ ــ لفــ ت ــــب ــ ــ تتطلـ ــــ ــ ــ ـ ال ــــة ــ ــ يــ التدر امج ــــ ــ ــ ـ ال ــــــص ــ نقـ ب ــــ ــ ــ ســ ــــة ــ ــ ـ دار ــــارات ــ ــ ـ امل ــــــص ــ نقـ

نتاج؛ لفة ت  ارتفاع

 املدير نمط ـةتفوق دار ام امل تنفيذ لط ا إ يؤدي املؤسسات ذه العائلية واملؤسسة املالك

باملؤسسة؛ العمل افية اح عدم إ يؤدي مما ا ومركز ا  وتداخل

 املا ــــوائم ــ القــ ــــداد ــ إعـــ ــ ــ ــ ــ ــة ــ ــ ارجيـــ ا ــــبة ــ املحاســـ ــــب ــ اتــ م ــــ ــ ـــ ع ة ــــ ــ ــ كب ــــة ــ بدرجـــ ــــاد ــ ــــتجعتمــ ــ ـــ ي ــا ــ ــ مـــ ــــو ــ ــ و ــــة ــ ليـــ

ا تقدير سوء  .عنھ

وجــــــود - افيـــــــةعــــــدم معلومــــــات ة:نظـــــــم ــــغ الصـــ ــــات املؤسســ ــــتوى مســ ــــ ـــ ع ــــات املعلومــ ــــام نظــ ــــاب غيـــ ــــ ــ عت

مـــــرتبط أمــــر ــا أيضــ ــــو و املعلومــــات ــــ ع ترتكــــز ئــــة ب ــ ــ عمــــل ــــا أ ــا خصوصــ ــــا معوقا ــــم أ مــــن واملتوســــطة

ــــا عل صـــول ا لفـــة وت ــــا لف ت ومـــدى ــــو. بالتكنولوجيـــا ف املعلومـــات نظــــام يخـــص الـــذي خــــر انـــب ا ــا أمـ

محينةمرت غ أو متباينة ون ت ا توافر حال و ا ع شورة امل واملعلومات بالبيانات   .بط

واملتوسـطة -5 ة الصـغ املؤسسـات ومساعدة دعم املؤسسـات: يئات ـا ـ تتم ـ ال صـائص ا مختلـف إن

مــا ــو و أخــرى، ــ إ دولــة مــن ــا وتباي العراقيــل ــذه وجــود ــ إ أدى مــا ــو واملتوســطة ة ــالصــغ إ بالــدول دفــع

ـــــ ال العراقيــــل تجــــاوز مــــن ــا ــ وتمكي املؤسســــات ــــذه ــة مرافقـــ ا ــــدف ـــدعم الـ يئــــات مــــن مجموعــــة اســــتحداث

ا ي. تواج فيما ا عرض يمكن متنوعة يئات شاء بإ قامت الدول ذه غرار ع زائر   :وا

واملتوسطةدعميئات-5-1 ة الصغ   :املؤسسات

سـ - قيـة ل الوطنيـة الـة ثمارات):ANDI(ثمارالو سـ وترقيـة دعـم الـة بو عـرف ـان مـا منـذ) APSI(أو

غايــــة1993 ــــ ــــام2001إ م عــــدة القيــــام ــا ــ إل ــــل أو ــ ــ ال ثمار، ســــ قيــــة ل الوطنيــــة الــــة الو ــاء شــ إ ســــنة

املنحصر التمو انب ا ا دور جانب إ م، ل يالت س ال مختلف وتقديم ن ثمر املس يع تتضمن

ا م عفاءات من جملة تقديم و   : بالدرجة
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 ــــبة ــ ســ ال ــــق ــ ــــتطبيــ ــ ــ وال ــــتوردة ــ املســ ات ــــ ــ ــ التج ــــــص يخــ ــا ــ ــ فيمــ ــــة ــ مركيــ ا ــــوق قــــ ا ــــال ــ مجــ ــــ ــ ــ ــة ــ ــ املخفضــ

ثمار؛ س إنجاز مباشرة  تدخل

 ــــرة ــ مباشـــ ــــدخل ــ تـــ ــ ــ ــ ـــ ال ــــدمات ــ ـــ وا ــــلع ــ الســـ ــــــص يخـــ ــا ــ ــ فيمــ ــــافة ــ املضـــ ــــة ــ القيمـــ ــ ــ ــ ـــ ع بة ــــر ــ الضـــ ــــن ــ مـــ ــاء ــ ــ عفــ

ثمار؛ س  إنجاز

  العقار صول ل ل سبة بال عوض امللكية نقل رسم من املععفاء ثمار س موضوع   .ة

الشــــــــباب - شــــــــغيل لــــــــدعم الوطنيــــــــة الــــــــة ــــم):ANSEJ(الو ــ رقــ ــــذي ــ التنفيــ ــــوم ــ املرســ ــــب ــ بموجــ ا ــــاؤ ــ شــ إ ــــم ــ تــ

ــ96-296 ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــؤرخ ــ ــ ــ ــ ــــم08/09/1996املــ ــ ــ ــ ــ رقـــ ــــذي ــ ــ ــ ــ التنفيـــ ــــوم ــ ــ ــ ــ باملرســ ــــتمم ــ ــ ــ ــ واملـــ ــــدل ــ ــ ــ ــ ــ288-03واملعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لـــ ــــق ــ ــ ــ ــ املوافـــ

ي06/09/2003 بما وتقوم ،:1  

 ومرافقة شارة س و الدعم م؛تقديم ع مشار وإنجاز تحقيق إطار ن ثمر املس  الشباب

 ــا ــ ــ ــ ـ يمنح ــــ ــ ــ ـ ال ــــد ــ ــ الفوائـ ــــب ــ ــ سـ ــــات ــ ــ وتخفيضـ ــــات ــ ــ عانـ ــــ ــ ــ ـ ع ــــول ــ ــ صـ ا ــــن ــ ــ مـ ن ثمر ــــ ــ ــ املسـ ــــؤالء ــ ــ ـ ن ــــ ــ تمكـــ

الشباب؛ شغيل لدعم الوط  الصندوق

 القروض؛ ورصد املا كيب بال يتعلق فيما ن ثمر للمس شارة س  تقديم

  ــــتمر ــ ــ ــ ــ ومســ ــــلة ــ ــ ــ ــ متواصــ ــــات ــ ــ ــ ــ عالقــ ــــة ــ ــ ــ ــ ــــلإقامـ ــ ــ ــ ــ ــ التمو ــــة ــ ــ ــ ــ طــ ــــذا ــ ــ ــ ــ تنفيــ ــــة ــ ــ ــ ــ املاليــ ــــات ــ ــ ــ ــ واملؤسســ ــــوك ــ ــ ــ ــ البنـ ــــع ــ ــ ــ ــ مــ ة

ع؛ املشار إنجاز عة  ومتا

 ــا لصــ شــــاطات إحــــداث ــــل لتمو املخصصــــة ارجيــــة ا املــــوارد برصــــد ســــمح ــــ ال التــــداب ــــل تطبيــــق

املحددة جال ا واستعمال  . الشباب

لفـــة الت تتجـــاوز ال أن ـــ ع ـــل التمو مـــن ن نـــوع الـــة الو ـــذه ـــلوتقـــدم التمو موضـــوع ثمار لالســـ ليـــة ال

املوا10 دول ا مو و كما دج   :مليون

دول  قبل: 9 ا من املقدم ل التمو   :ANSEJأنواع

ي  ثال ل ي تمو ثنا ل  تمو

صية ال مة % 2إ%  1  املسا % 72إ%  71   

فائدة دون % 29إ%  ANSEJ  28قروض % 29إ%  28   

بنكية  - % 70  قروض

الة: املصدر الو من داخلية   .معلومات

                                                             
رقم1 التنفيذي العـدد288-03املرسوم الرسـمية، ـدة ر ا ، ـ سا ـا قانو وتحديـد الشـباب شـغيل لـدعم الوطنيـة الة الو شاء إ ،54املتضمن

ص10/09/2003املؤرخة ص ،06-07.  
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البطالـــة - ـــ ع ن للتـــأم الـــوط رقـــم):CNAC(الصـــندوق التنفيـــذي املرســـوم بموجـــب شـــاؤه إ 188-94تـــم

ـــ وصـــاية06/07/1994املــؤرخ تحـــت البطالـــة عـــن ن للتـــأم الـــوط للصـــندوق ـــ سا القـــانون املتضـــمن

برنــــامج تطبيــــق إطــــار ــ ــ ن املســــرح جــــراء ض عــــو غــــرض جتماعيــــة، مايــــة وا العمــــل شــــغيل، ال وزارة

بموجب واملتمم ، يك ال يح رقمالت التنفيذي ـ03/01/2004املؤرخ01-04املرسوم يق والذي ،

ع املشار ذوي ن البطال طرف من دمات وا السلع شاطات إحداث ل تمو الصندوق مة مسا انية بإم

ن ب ما ن قـروض50و35البالغ مـنح ـ ع دج ن ماليـ خمس ثمارات لالس ق املبلغ يقدر أن ع سنة،

ل افـــأة، م ـــ ـــغ ال البنكيـــة القـــروض مـــن ســـتفادة ـــ م لقبـــول ـــة املطلو اصـــة ا مـــوال مســـتوى تكملـــة

ا  .CNAC1تمنح

املصــــغر - القــــرض ســــي ل الوطنيــــة الــــة املرســــوم): ANGEM(الو إصــــدار عــــد الــــة الو ــــذه اســـتحداث تــــم

رقــــم خ14-04التنفيــــذي بتــــار ــ22/01/2004املــــؤرخ عــ الــــذي املصــــغر القــــرض ــاز ــ ج ســــي يمــــنحل ــا قرضــ د

و دخل دون ن املواطن شا/ لفئات إ تم وقد املنتظم، املستقروغ غ الضعيف الدخل ذوي اأو بموجبؤ

رقـم ـ الرئا ـي؛22/01/2004املوافـق13-04املرسوم وثال ي ثنـا ـل التمو مـن ن نـوع الـة الو ـذه وتقـدم ،

ال الو فيھ ساعد و ولية املواد اقتناء ل تمو يخص نول الطرف جانب إ فيضم ي الثا أما املستفيد ة

البنك و و ثالثا طرفا ن ا.السابق م ام م عدة الة الو ذه   :وتضطلع

 املصغر؛ القرض از ج  سي

 املشـروع لفـة تفـوق عنـدما افأة م دون قروض مات100000منح املسـا مسـتوى لتكملـة يخصـص دج

البن القرض من لالستفادة ة املطلو صية  ي؛ال

 تقــديم خــالل مــن ــم ودعم م ومــرافق ــاز ا مــن واملســتفيدين شــطة حــول للمعطيــات قاعــدة شــاء إ

عالم؛ و س التحس وعمليات شارة  س

 خطـــة وتنفيــذ ع للمشـــار املــا كيـــب ال إطــار ـــ املاليــة واملؤسســـات البنــوك مـــع متواصــلة عالقـــات إقامــة

ع املشار إنجاز عة ومتا ل االتمو آجال املسددة غ الديون تحصيل واملشاركة ا   .واستغالل

الضــمان-5-2 مــنح شــأة :يئــات ال حديثــة ع املشــار مرافقــة ــ إ أساســا ــدف ــ ال الــدعم يئــات جانــب ــ وإ

م أ أحد تجاوز أجل من ع، املشار ذه ل تمو عملية تدعم أخرى يئات زائر ا شأت أ فقد م، ا ة صغ

ا ل املناسبمشا ل التمو ع صول با ي. واملتعلقة فيما يئات ال ذه    :وتتمثل

                                                             
رقـــم1 التنفيـــذي ـــد01-04املرســـوم ر ا البطالـــة، عـــن ن للتـــأم الـــوط للصـــندوق ـــ سا القـــانون العـــدداملتضـــمن الرســـمية، ـــ03ة املؤرخـــة ،

ص03/01/2004 ،05.  
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واملتوســــــطة - ة الصــــــغ للمؤسســــــات القــــــروض ضــــــمان ــــوم):FGAR(صــــــندوق املرســ ــــب بموجــ ــــاؤه شــ إ ــــم تــ

رقـم ــ373-02التنفيـذي ة11/11/2002املـؤرخ الصــغ باملؤسسـات لـف امل ر الــوز وصـاية تحـت ووضـعھ

املالية،باليتمتع ،واملتوسطة ستقاللية و ة املعنو او صية م ام م عدة   1:تو

 ــ ــ ــ ــ ــ ثمارات ــــ ــ ــ اســ ــــز ــ ــ تنجــ ــ ــ ــ ــ ــ ال ــــطة ــ ــ واملتوســ ة ــــغ ــ ــ الصــ ــــات ــ ــ املؤسســ ــــدة ــ ــ لفائــ ــــمانات ــ ــ الضــ ــــنح ــ ــ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدخل ــ ــ التــ

التالية  :املجاالت

 املؤسسات؛ شاء  إ

 ات؛ التج  تجديد

 املؤسسة؛  توسيع

 مات مسا  .أخذ

 والضمانات ع املشار لية أ ة؛إقرار  املطلو

 ا؛ عل املتنازع املستحقات تحصيل عمليات عة بمتا  التكفل

 ــــــوك والبنـ ــــطة واملتوســـ ة ــــغ الصـــ ــــات املؤسســـ ن ــــ بـــ ــــاطر باملخـــ ــــل تتكفـــ ــــ ـــ ال ــــة املتخصصـــ ــــات تفاقيـــ ــــة ترقيـــ

املالية؛  واملؤسسات

 ــــة ــ اصــ ا ــــمان ــ الضــ ادات ــــ ــ شــ ــــليم ــ ســ و ــــندوق ــ الصــ ــــمان ــ ضــ ــــنح ــ مــ ــــن ــ عــ ــــة ــ الناجمــ ــــاطر ــ املخــ ــــة ــ عــ متا ــــمان ــ ضـ

صيغ ل ل؛ب  التمو

 املوضوعة؛ الضمان أنظمة بتقييم املتعلقة ات والتحر التداب ل  اتخاذ

 املالية واملؤسسات البنوك مع اتفاقيات  .إعداد

حدود املستحقات سديد آجال يخص فيما املالية واملؤسسات البنوك محل الصندوق يحل كما

قـــو  و قتضـــاء، عنـــد بـــھ معمـــول ـــو ــا ملـ ــا طبقـ املخـــاطر أنغطيـــة يحتمـــل الـــذي الضـــمان بإكمـــال كـــذلك م

و ية عي ضمانات ل ش املالية املؤسسات أو البنوك إ ض املق صية/ يمنحھ  . أو

واملتوسطة - ة الصغ املؤسسات ثمارات اس قروض ضمان سـنة):CGCI(صندوق يئة ال ذه شاء إ تم

لل2004 ـ أك دعـم تقـديم أجل من العمومية السلطات من لتـدخلبمبادرة واملتوسـطة ة الصـغ مؤسسـات

سنة التنفيذ خطر2007ح غطية خالل من البنكية القروض ع صول ا يل س ساسية ا وظيف ،

                                                             
رقــم1 التنفيــذي الرســمية،373-02املرســوم ــدة ر ا ، ــ سا وقانونــھ واملتوســطة ة الصــغ املؤسســات قــروض ضــمان صــندوق شــاء إ املتضــمن

املؤرخ74العدد ص11/11/2002، ص ،13-14.  
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للقطـــاع املمنوحـــة القـــروض ناء باســـت املؤسســـات ـــذه ثمارات اســـ ـــل لتمو املمنوحـــة القـــروض ســـداد عـــدم

ة التجار شطة و  .1الفال

الكفالــــــة - عصــــــندوق املشــــــار ذوي للشــــــباب املمنوحــــــة القــــــروض أخطــــــار لضــــــمان كة ــــذا:املشــــــ ــ ــ ــ ــ أ

رقـــم التنفيـــذي املرســـوم بموجـــب ــ200-98الصـــندوق ـ باملرســــوم09/06/1998املــــؤرخ عديلـــھ تـــم والـــذي

ــــم ــ ــ رقــ ــــذي ــ ــ ــ289-03التنفيـ ــ ــ ــ ــ ــــؤرخ ــ ــ ــــاء06/09/2003املــ ــ ــ شــ إ ــــ ــ ــ ــ ع ن ــــ ــ ــ املقبلــ ع ــــار ــ ــ املشــ ذوي ــــباب ــ ــ الشـ ــــدعم ــ ــ لــ

املصغرة بــANSEJإطاراملؤسسات الصندوق ذا قوم و ،:2  

 قبل من اعتماد ع م حصول عد ن ثمر املس للشباب املمنوحة القروض  ؛ANSEJضمان

 ــل التمو مانحــة املاليــة املؤسســة أو البنــك ــ إ ض ــ املق املنخــرط يقدمــھ الــذي الضــمان الصــندوق يكمـل

صية؛ أو ية عي تأمينات ل  ش

 املستحق الديون ـذاغطية ـ أولئـك اك اشـ سـبة أن ـ ع البنـوك لصا الشباب ن ثمر املس ع ة

ــــ بـ تقدر واحدة%  0,35الصندوق مرة املة تدفع البنوك ذه قبل من املمنوح القرض قيمة  .  من

املصـــغرة - للقـــروض ك املشـــ الضـــمان املرســـوم):FGMMC(صـــندوق بموجـــب الصـــندوق ـــذا شـــاء إ تـــم

رقـم ـ16-04التنفيـذي إطــار22/01/2004املــؤرخ ـ املمولــة ع املشـار تتمتــعANGEMلــدعم كمؤسسـة ،

لدى ا توطي يتم املالية ستقاللية و ة املعنو صية اANGEMبال إدار الصـندوقو . وتحت ـذا ضمن

تلقــوا الــذين املســتفيدين لصــا فيــھ املنخرطــة املاليــة واملؤسســات البنــوك ــا تمنح ــ ال املصــغرة القــروض

بإعانات   .ANGEMإشعارا

 ــ وذلــك بالنكبــة ح التصــر خ تــار عنــد والفوائــد صــول مــن املســتحقة الــديون بــا الصــندوق غطــي و

إطار% 85حدود الصندوق يحل كما ـا، حقوق املالية واملؤسسات البنوك محل الضمان تنفيذ

طر ا غطية حدود و املسددة لالستحقاقات حتمال عند    .اعتبارا

 طرف من املعتمدة ع املشار ل بتمو قامت ال املالية املؤسسات ل و للبنوك حق نخراطANGEMو

إيداع املالية واملؤسسات والبنوك املصغر القرض من املستفيدين ع ن يتع كما الضمان، صندوق

الصندوق  لدى م ا ا   .3اش

                                                             
رقـــــــــــــــم1 ـــــــــــــــ الرئا القــــــــــــــان134-04املرســــــــــــــوم القـــــــــــــــروض،املتضـــــــــــــــمن لضـــــــــــــــمان ـــــــــــــــ سا العـــــــــــــــددون الرســـــــــــــــمية، ــــــــــــــدة ر ـــــــــــــــ27ا املؤرخـــــــــــــــة ،

ص،19/04/2004   .25-24ص
2 Le Fonds de caution mutuelle de garanties risques/crédits jeunes promoteurs, disponible le 02/03/2018 à 15 :30 sur le site 

électronique : http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/le-dispositif-de-soutien-lemploi-des-jeunes 

رقم3 التنفيذي و 16-04املرسوم املصغرة للقروض ك املش الضمان صندوق إحداث العـدداملتضمن الرسـمية، ـدة ر ا ، ـ سا قانونھ تحديد

املؤرخ06 ص22/01/2004، ،15.  
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املــــــــــــا -5-3 الــــــــــــدعم يع: تــــــــــــداب ــــ ــ ــ ــ ــ ل ــا ــ ــ ــ ــ أساســ ــــل ــ ــ ــ ــ التمو ــــدعم ــ ــ ــ بــ ــــة ــ ــ ــ اصــ ا ـــداب ــ ــ ــ التـــ ــــذه ــ ــ ــ ــ ــع ــ ــ ــ ــ وضــ ــــم ــ ــ ــ تــ ــــد ــ ــ ــ لقـ

ثم ــــ ــ ــ ــ ســ ــــواب ــ ــ ــ أبــ ــــرق ــ ــ ــ طــ ــــ ــ ــ ــ ــ ع ــــطة ــ ــ ــ واملتوســ ة ــــغ ــ ــــ الصــ ــــات ــ ــ ــ ــــطةاملؤسســ ــ ــ ــ شــ ــــــف ــ ــ مختلــ ــــ ــ ــ ــ ــ و الھ ــ ــ ــ ــ ــ أشــ ــــ ــ ــ ــ شــ ار

ــــداب ــ التــ ــــذه ــ ــ ــــاءت ــ جــ ــــد ــ فقــ ــــات ــ املؤسســ ــــذه ــ ــ ــھ ــ ــ عانيــ ـــا ــ ــ مـ ــ ــ ــ ــ أك ــــة ــ ليــ التمو ــــات ــ العقبــ ــــت ــ انــ ــا ــ ــ وملــ ــــادية، ــ قتصــ

ا جمل ومن العقبات، ذه حدة من   : لتخفف

حالـــة - ففـــي واملتوســـطة ة الصـــغ للمؤسســـات البنـــوك قبـــل مـــن املمنوحـــة للقـــروض الفائـــدة ســـبة تخفـــيض

التااستحداث النحو ع التخفيضات منح يتم وتوسيعھ شاط  1:ال

 وعنابة ران و زائر،  ؛% 25,0: ا

 العليا ضاب وال نوب ا  ؛% 5,1: واليات

  خرى  .% 1: الواليات

واملتوســـطة - ة الصــغ للمؤسســات الضــمان صـــندوق قبــل مــن املمنــوح املـــا للضــمان ــ ق املســتوى رفــع

دج؛250إ50من  مليون

بــإ - يقدر برأسمال زود الذي ثمارات لالس الوط الصندوق يضم150شاء دج، من مليار املمنوح الضمان

واملتوســـطة ة الصـــغ للمؤسســـات القـــروض ضـــمان صـــندوق مـــن) FGAR(قبـــل املاليـــة واملؤسســـات والبنـــوك

واملتوسطة؛ ة الصغ للمؤسسات ا تمنح ال ة ثمار س القروض غطية  أجل

صن - شاء ـإ ال واملتوسـطة ة الصـغ املؤسسـات رأسـمال ـ م سـا الواليـات مستوى ع ثمارات لالس اديق

الشباب؛ املقاولون ا ش  ي

ــــدما - ــ عنـ ــــذ ــ التنفيـ ــــن حســـ ــــة ــ كفالـ ــــن مـــ ــــري ــ زائـ ا ــــانون ــ للقـ ن اضـــــــع ا ــــغرة ــ املصـ ــــة واملؤسســـ ن ــــرفي ــ ـ ا ــاء ــ إعفـــ

الثقافية؛ مالك ميم ل العمومية العمليات  يتدخلون

املخ - منرفع الشباب شغيل لدعم الوطنية الة للو الضمان لصندوق املا دج؛40إ20صص  مليار

فوائد - بدون قروض تتجاوز  منح ال بحيث املشروع إنجاز ثمار اس لفة وفق باين  :ت

 25  %دج؛ ي مليو ساوي أو أقل ة خ ذه انت إذا ثمار لالس جمالية لفة ال  من

 20  %ــــة ــ ــ ــ ــ ــ لفـ ال ــــن ــ ــ ــ ــ ــ ــــلمـ ــ ــ ــ ــ ــ وتقـ ــــار ــ ــ ــ ــ ــ دينـ ي ــــو ــ ــ ــ ــ ــ مليـ ــــاوز ــ ــ ــ ــ ــ تتجـ ة ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ خ ــــذه ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــــت ــ ــ ــ ــ ــ انـ إذا ثمار ــــ ــ ــ ــ ــ ــ لالسـ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ               جماليـ

دج ن مالي خمسة ساوي   .أو

سبة - إ تصل فوائد بدون قروض واليـات%  22منح ـ خاصـة مناطق تنجز ال ثمارات لالس سبة بال

العليا؛ ضاب وال نوب  ا

                                                             
خ1 بتــار متــوفر ــل، التمو لــدعم الســاعة02/30/8201تــداب ــ ــي18:00ع و لك املوقــع ــ http://www.andi.dz/index.php/ar/mesures-: ع

entreprises-des-financement-au-appui-d  
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تخ - مـن لالســتفادة البنكيــة القــروض ــــقابليـة بـ واملقــدرة ة ثمار ســ للقـروض ســبة بال ا فوائــد %  50فــيض

القطاعـات ـ املنجـزة ثمارات سـ عنـوان املاليـة واملؤسسـات البنـوك قبـل مـن املطبقة املدينة سبة ال من

بـــــ ســبة ال ــذه ــا ف تقـــدر ــ وال البحــري والصــيد والـــري الفالحــة قطاعــات ناء باســت إذا% 75قتصــادية ،

واليــاتانـت ـ أو خاصـة منـاطق ـ تقـع املقـاول أو العمـل عـن العاطـل ص ـ ال ـا ينجز ـ ال ثمارات سـ

إ ا رفع تم قد ذه التخفيض سب أن العلم مع العليا، ضاب وال نوب ؛%  90و%  75ا التوا  ع

ــ - ــ ــ ــ ــ للمؤسســ ــــھ ــ ــ ــ املوجــ ئجار ــــ ــ ــ ــ ســ ــــيغة ــ ــ ــ صــ ر ــــو ــ ــ ــ تطــ ــــالل ــ ــ ــ خــ ــــن ــ ــ ــ مــ ــــدي ــ ــ ــ التقليــ ــــي ــ ــ ــ ــ البن ــــل ــ ــ ــ ــ التمو ــــام ــ ــ ــ نظــ ــــز ــ ــ ــ ــ اتعز

ــــل ــ ــ ــ ــ ــ ـ لتمو ــــة ــ ــ ــ ــ ــ امـ ــــة ــ ــ ــ ــ جبائيـــ ــــا ــ ــ ــ ــ ــ مزايـ ــــع ــ ــ ــ ــ مـــ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ مالئمـ ــــارا ــ ــ ــ ــ ــ إطـ ــــوفر ــ ــ ــ ــ تـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ وال ــــطة، ــ ــ ــ ــ واملتوســـ ة ــــغ ــ ــ ــ ــ ــ الصـ ــــناعات ــ ــ ــ ــ والصـــ

؛ التج سلع اصة ا ثمارات  س

وترقيــة - الوالئيــة ثمار ســ أمــوال ســي ل ا شــا إ مــن العموميــة البنــوك ــت ان ــ ال ثمار ســ ات شــر عبئــة

املؤسس مال رأس أو مرحلة ا ذلك؛مشارك ترغب ال واملتوسطة ة الصغ  ات

وتخفيــــف - واملتوســــطة ة الصــــغ للمؤسســــات املقدمــــة القــــروض لضــــمان املعتمــــدة القائمــــة ليــــات شــــيط ت

ــــب ــ جانــ ــــ ــ ــ إ ثمار ــــ ــ لالســ ــــوط ــ الــ ــــندوق ــ الصــ ــــدخل ــ وتــ ــــة، ــ النقديــ ــــلطة ــ الســ ــــاعدة ــ بمســ ــــلة ــ الصــ ذات ــــراءات ــ جــ

إس سبة ب ذلك ن الراغب ن زائر ا ن ثمر إاملس تصل غـرض%  34ام وكذا ل والتمو املال رأس من

واملتوسطة؛ ة الصغ املؤسسات شاء إ شيط   ت

ــــارس - مـ مـــــن ــــداء ابتـ يجـــــاري للبيـــــع ــــة عموميـ ات شـــــر ات2011إطـــــالق ـــــ التج بيـــــع ــــاليف ـ ت تخفيـــــف غيـــــة

از ا ذا إ وء ال الراغبة املتوسطة و ة الصغ املؤسسات لفائدة   .باإليجار

املؤسســات -6 ــ ي املقــاوال العمــل ميــة واملتوســطةأ ة ميــة: الصــغ أ مــن الــرغم ــ ةع الصــغ املؤسســات

قتصاديات، ل اواملتوسطة م ستفيد ال واملرافقة الدعم مية أ من أيضا الرغم تواجھوع ا أ إال

إحــدى ــ إ املقــاول ــوء خــالل مــن ي املقــاوال العمــل ميــة أ ز ــ ت نــا و ا، واســتمرار ــا ديموم ضــمان الية    إشــ

ر، والتطـــو ــ التغي املؤسســـات ــذه ل يحـــان ي اللــذين ــار بت و بـــداع وتحديــدا املقاوالتيـــة اتيجيات اســ ــل أو

إدراك مــن ــد ز و ا تنافســي يــدعم مــا ــو الداخليــةو العمــل ئــة ب ن وتحســ املتاحــة الفــرص ــاز ان ضــرورة حــول ــا

التكنولـــو التطـــور عتبـــار ن عـــ خـــذ مـــع املبدعـــة، العمـــل فـــرق شـــاء وإ ـــارات امل لتنميـــة ـــ و النـــواة ــا ـ أل

ار بت و بداع عملي يدعم الذي ع   .السر

ــــتحد ــ اســـ ــــ ــ ـــ ع ــــل ــ ــ العمـ ــــالل ــ خـــ ــــن ــ مـــ ــــة ــ العمليـــ ــــذه ــ ـــ ــــاول ــ املقـــ ــــود ــ قـــ مو ــــا ــ ــ سـ ــــدة ــ جديـــ ــــة ــ ـــ إدار ــــاليب ــ أســـ اث

ــــة ــ ــ بداعيــ ــــات ــ ــ الطاقـ ــــار ــ ــ ـ إظ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ع ــــدرة ــ ــ القـ م ــــنح ــ ــ يمــ ــا ــ ــ ــ ممـ ــــال ــ ــ ــــةللعمـ ــ ــ الداخليــ ــــة ــ ــ ئـ الب ات ــــ ــ ــ ـ لتغ ــــتجابة ــ ــ ســ

م ــــنح ــ ــ تمـــ ــــية ــ ــ أساســ ة ــــ ــ ــ ـــ ورك ــــا ــ ــ مطلبــ ــــة ــ ــ املقاوالتيـــ ــــة ــ ــ الثقافــ ــــل ــ ــ وجعـــ م ــــد ــ ــ لــ ــــادرة ــ ــ املبـــ روح يع ــــ ــ ــ ــ و ــــة، ــ ــ ارجيــ وا

م أعمال أداء بداع و ة ر ا من دا   .مز
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V- يعم املقاوال املشروع س تأس   :لية

خطــ وضـع ـ ع ي املقـاوال املشـروع س تأسـ عمليـة وتضــمةإن ا، تنفيـذ ـ ع والعمـل ـا ام ـ ل و عمـل

مــــن مجموعــــة طــــة ا قــــذه ســــو ال خطــــة ووضــــع ي املقــــاوال املشــــروع فكــــرة باختيــــار بدايــــة مــــة امل وانــــب ا

املقاول داف أل مناسبة تنظيمية خطة ضمن الفكرة ذه لتجسيد الالزم ل التمو وتوف نتاجية والعمليات

املشروع ذا ل ي القانو ل الش ا بدور تحدد   . وال

املشــروعإيجـاد -1 املالكـم: فكــرة ــيســئل ـ"مر ع ــ" محمــد متيــاز درجـة ــ إ ـا وصــل ــ ال قـة الطر عــن

رده ــان ف س: "املالكمــة لـــ الكفـــاءة مــن عاليـــة درجـــة ــ ع ص ـــ ال كـــون أن لــة طو مـــدة منــذ علمـــت لقـــد

وأحالم خصب خيال عنده يكون أن من البد ولكن ـذه"افيا، مـن ـ يت صالعبـارات، ـ أي إقـدام أن

عمـل القيـام ـ ة،ع الضـرور املاديـة انيـات م و الالزمـة ـارة وامل الكفـاءة يتطلـب طبيعتـھ عـن النظـر غـض مـا

ذلــــك قبـــل يتطلـــب حلمـــا"ولكنـــھ أو يجعــــل" فكـــرة مـــا ـــو و ــا ــ إنجاز انيـــة إم و ـــا ــة التامــ والقناعـــة بـــالقوة ــ ــ تتم

ق الطر أثناء ا يقابل ال التحديات ة مواج ع قادرا ا   .صاح

الفكـــــــــرة -1-1 إيجـــــــــاد ــــــل: مراحـــــــــل ــ مراحـ ــــدة ــ عـــ ــــر ــ يمـــ ــــة ــ املقاوالتيـــ ــــار ــ ــ غمـ ــــــوض ـــ ة ــ ــ ــ ـــ مم ــــرة ــ فكـــ ــــ ــ ــ ـ ع ــــور ــ العثـــ إن

ي فيما ا إيجاز   :يمكن

ار توليد - ساس البداية نقطة  املشروع فكرة إ الوصول  إن :ف  إ ما ص يصل فعندما لنجاحھ، و

ن يأخـذ فإنـھ معينـة، فكـرة ـا وممكـن للتطبيـق قابلـة الفكـرة ـذه أن عتبـار عـ ل ـ تحو ـ مشـروع إ  واق

لونا ك واملجتمع ا صاح تفيد فرصة ا طيا تحمل ال الفكرة عن يبحث أنھ أن ،1 . 

صياغة: الفكرة صياغة - إ املقاول تقل للبلورة،ي قابلية وذات قيمة ذات تبدو ال ار ف استكشاف عد

مـــن العديــد صـــياغة ســتطيع و ـــوم ومف محــدد ، ــ وا ل شـــ ــا ع ـــ والتعب ا وشــرح ـــا تطبيق املــراد الفكــرة

وفعالية كفاءة ا وأك ا أحس الختيار ا بي واملقارنة ار  .  ف

ــار تقيـيم - ــعــد: ف ب ي الواقـع، أرض ــ ع والتجسـيد للتطبيــق وقابلـة محــددة ـار أف عــدة ـ ع صـول ا

السابقة اتھ وخ مقدرتھ ع اعتمادا ا أفضل ع ك وال ا وفرز ار ف ذه بتقييم يقوم أن للمقاول

بق ن بـــ مـــن املناســـبة الفكــرة اختيـــار ـــ ع ســـاعد معينـــة ملعــاي وفقـــا ذلـــك ـــتم و ـــا، وجود ـــار،حــال ف يـــة

ومجتمعھ حياتھ ع ذلك وتأث الفكرة تقدمھ الذي ل ا مية أ ع أساسا  . 2ترتكز

ــا: الفكــرة اختبــار - اختيار تــم ــ ال الفكــرة اختبــار مرحلــة ي تــأ حــة املق ــار ف وتقيــيم يف تصــ مرحلــة عــد

ومــن املجــال، ــذا ــ ن الســابق فــراد أو اء ــ ا مــن شــارة س بطلــب املقــاولبدايــة يقــوم أن أيضــا ــم امل

                                                             
1، الراج سليمان فرصةخالد إ الفكرة ل السعودية،تحو ية العر اململكة الوطنية، د ف امللك مكتبة ص2012، ،07.  

ـــري،2 حر أحمـــد بـــن الـــرحمن الناشـــعبـــد شـــركتك ـــ ـــا وتقييم ـــار ف ســـنة،،ئةاستكشـــاف خ18صدون بتـــار متـــاح املوقـــع18/02/2018، ـــ ع

ي و  download/-book-https://startupideavalidation.com/ideas : لك
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وعوامــل املخــاطر توضــيح جانــب ــ إ املختــارة، الفكــرة تجســيد ومراحــل ــداف يحــدد ــ زم جــدول نظــيم ب

املستقبل ا ل لول ا إيجاد ومحاولة التنفيذ أثناء املتوقعة   .  الفشل

الفكرة-1-2 ع صول ا عن :مصادر البحث ييتم املقاوال املشروع مفكرة عدة خالل ا صادرمن   1:م

اليوميــــــــة - ــــــك:املالحظــــــــة ذلــ ــــمل ــ شــ و ــــة ــ املحيطــ ــــة ــ ئــ الب ــ ــ ــ ــ ــــدة ــ املتواجــ ــــات ــ املعلومــ ــــل ــ ــ ــــتعمال ــ اســ ــــالل ــ خــ ــــن ــ مــ

جتماعية؛ و املالية م وظروف اليومية فراد وتصرفات  حصائيات

املنافســة - ا:نقــد ملنتجــات والضــعف القــوة نقــاط عــن فكــرة ن ــو ت خــالل مــن نتقــادي الفكــر ن،أو ملنافســ

ھ؛ تواج قد ال ات الصعو وح جديدة ار أف شاف اك إ بھ يؤدي الذي  مر

لـــول  - وا البـــدائل عـــن وإجـــراء:البحـــث والبـــدائل لـــول ا إيجـــاد تلـــك النقـــد عمليـــة إجـــراء مـــن الغـــرض إن

مالءمة ا وأك ا س أ الختيار ا بي  .املفاضلة

لكون  - ذلـك:املس ـون و الفكـرة، تجسـد ـ ال دمـة ا أو املنـتج م إلـ سـيوجھ الـذين فـراد ع ك ال أي

ــــ ال أو حاليـــا املتواجــــدة املنتجـــات حــــول ـــم آرا إبــــداء ــ ـ ع م يع ــــ و ـــا غ و ــــم أذواق عـــة متا خــــالل مـــن

مستقبال؛ ا عل صول ا  يأملون

الســــوق  - ــــ املتواجــــدة للمقــــاول:املؤسســــات املنتجـــــاتنأيمكـــــن ملراقبــــة ومنظمــــة محــــددة يــــة من يضــــع

ـــق طر عـــن إمـــا العـــرض مـــن تحســـن ـــار أف إليجــاد لھ ســـيؤ مـــا ـــو و ن املنافســـ وطبيعـــة الســـوق ـــ املتواجــدة

جديدة؛ أخرى منتجات تقديم أو املنتجات ذه ر  تطو

ــــــــــع - التوز ات ــــول :شــــــــــب ــ ــ صــ ل ــــازا ــ ــ ممتــ ــــدرا ــ ــ مصــ ــــع ــ ــ ــ التوز ات ــــب ــ ــ شــ ــــتوى ــ ــ مســ ــــ ــ ــ ــ ع ــــاملون ــ ــ العــ ــــراد ــ ــ فــ ــــد ــ ــ عــ

ــــاعد ــ ســ ــــا ــ ممــ ــــدة ــ املتواجــ ــــات ــ املنتجــ ــــيم ــ تقيــ ــ ــ ــ ــ ع م ــــدر ــ وقــ ــــوق ــ الســ ــــن ــ مــ م ــــر ــ قــ ب ــــ ــ ســ ــــدة ــ جديــ ــــار ــ ــ أف ــ ــ ــ ــ ع

جديدة؛ ار أف خلق  ع

ــــع:دارة - ــ ــ لوضــ ــــبا ــ ــ خصـ ــــال ــ ــ حقــ ــــل ــ ــ تمثـ ــ ــ ــ ــ ــ ال اع ــــ ــ ــ ـ خ ــــراءات ــ ــ بــ ن؛ ــــق ــ ــ شـ ــــالل ــ ــ خــ ــــن ــ ــ مـ ــــك ــ ــ ذلــ تاج ــــت ــ ــ اسـ ــــن ــ ــ مكـ و

ا ــــ ــ ســ ــــتم ــ يــ ــ ــ ــ ــ ال ــــة ــ العموميــ ن ــــالقوان ــ بــ ــــق ــ فيتعلــ ي ــــا ــ الثــ ــــق ــ الشــ ــا ــ ــ أمــ ــــدة، ــ جديــ ــــار ــ ــ ــــؤديأف ــ تــ ــــة ــ معينــ ــــراض ــ ألغــ

ا؛ مع ناسب ت ار أف خلق  إ

ر - والتطــو ــار:البحــث ف مــن انطالقــا إمــا جديــدة ــار أف إلنتــاج رســمية ــ ك قــة الطر دمــة ا ــذه ــ عت

ــــل أجـ مـــــن ــا ــ ـ ر وتطو اليـــــة ا ــار ــ ـ ف ــ ـــ ع ــــل العمـ أو حداثـــــة، ــــ ـ أك قـــــة بطر ــــا ـ إحياء تتطلـــــب ــــ ـ ال القديمـــــة

إشر  أك صورة ا  .  اقاتقديم

  

 

                                                             
1، ساي املؤسسةصندرة شاء إ قسنطينةمحاضرات جامعة ري،عبد-2، م ميد ص2015-2014ا ص ،15-16.  
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ارطرق-1-3 ف شاء ايتمطرق عدةناك :إ شاء اعتماد ار إل ا،ف  :م

ـ: التقـارب مجموعـات أو النقـاش حلقـات - ال ـار ف وتجميـع لتوليـد الطـرق ـم أ مـن النقـاش حلقـات ـ عت

سق م م يقود ذلك، عن يقل أو مشارك العشرة م عدد يتجاوز قد الذين ن املشارك من مجموعة ا تقدم

مــا مجـــاال أو مــا لة مشـــ تخــص ـــار أف لتوليــد مباشـــر ــ غ أو مباشـــر ل شــ م ــدفع النقـــاش. و حلقــات ـــدف و

فرص إتاحة إ مـنذه م ومعـارف ـم وآرا م ـار ألف شـف تبـادل عمليـة ـ ن املشـارك افـة أمـام ة ساو م

حر و منفتح حديث ـ. خالل إ والوصول ا وتقييم ار لألف و للفرز فعالة قة طر املجموعات ذه عت و

م تخــــص قــــرارات اتخــــاذ ــ ــ إ الوصــــول ــــ ســــاعد كميــــة ــــ أك قــــة بطر النتــــائج وتقــــديم جديــــدة ــــار           نتجــــاتأف

جديدة خدمات     .1أو

مــن :الــذ العصــف - ــار ف مــن عــدد ــ أك ــ ع صــول ل نيــة ذ وســيلة أنــھ ــ ع الــذ العصــف عــرف

مــن توجـد لـم جديـدة فكـرة ــار ابت أو إبداعيـة قـة بطر لة مشـ حـل غيــة ن، معـ زمـن خـالل معينـة مجموعـة

موجــــود فكــــرة ر تطــــو أو الــــذ. 2ةقبــــل العصــــف عــــد ســــتخدمو و بــــداع، و ــــ التفك ــ ــ تحف أســــاليب أحــــد

ـــادة ز غيــة املختلفــة ياتيـــة وا العلميــة املشــكالت مــن ـــ الكث حــل ــ الفـــردي أو مــا ا ــ للتفك كأســلوب

ممكـن قـدر ـ أك لتوليـد ـة ز ا وا ثـارة مـن حالـة ـ ن الـذ وضـع خـالل مـن نيـة الذ والعمليات القدرات

ل محاولة ار ف جديدة،من وخدمات منتجات ل ش جم ت جديدة حلول ع تمصول  من ذلك و

ـا شـارك مفتوحـة جلسـة خـالل ـار طـرح ـ فـراد مـن مجموعـة ف ـة، ف ر أجـل مـن بحر  مـن مجموعـة تطـو

ار دية ف القواعدا من مجموعة ع  3:اعتمادا

 اية إ ار ف م تقو وإرجاء النقد تأجيل لسة؛ضرورة  ا

 لسة؛ ا أثناء قيود دون ار ف توليد ر ا باالنطالق حيب  ال

 ا؛ وقيم ا نوعي عن النظر غض ار ف من ممكن قدر أك واستمطار الكيف يولد  الكم

 ا عل والبناء ن خر ار أف من ستفادة وجواز ر والتطو كيب  .ال

 

                                                             
الدراسية،1 القاعة بفعالية النقاش استخدام امر، يوست ث اب امإل ا التعليم أساسيات يةسلسلة العر اململكة سعود، امللك جامعة ،

ص2013السعودية، خ07، بتار متاح ي19/02/2018، و لك املوقع : ع

 http://dsd.ksu.edu.sa/sites/dsd.ksu.edu.sa/files/imce_images/n08_a.pdf 
نــانو،2 هللا الطــالبعبــد عنــد بــدا ــ التفك تنميــة ــ ــا ودور الــذ العصــف ــارة ص2008،م بتــ13، متــاح خ، املوقــع19/02/2018ار ــ ع

ي و    http://www.saaid.net/book/18/10006.pdf  : لك

لة، 3 املشـ حـل ـارات وم الـذ العصـف اتيجية اسـ ميـة أ ـادي، بو املعرفـةعابـد جسـور العـددمجلـة بـوع02، بـن بة حسـ جامعـة الشـلف،-،

ص2015   .68-67ص،
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ل تحليــــل أســــلوب - ســــلوب: املشــــا ــــذا ــ ــ خــــاللعت مــــن جديــــدة ــــار أف توليــــد مــــن تمكــــن ــــ ال الطــــرق مــــن

البيانــــات إدراج يــــتم ــا نــ و قائمــــة، معينــــة خدمــــة أو بمنــــتج تتعلــــق ــا مــ لة مشــــ تنــــاقش فــــراد مــــن مجموعــــة

ما، أحــد تخــص ــ ال ل املشــا أنــواع حــول دمــة ا أو املنــتج ــذا ي ل مســ مــن ــا عل املتحصــل واملعلومــات

أو راملنتج تطو دف لوذلك املشا تحل تماما جديدة خدمة أو منتج وخلق استحداث أو الية ا دمة ا

ا ل التعرض تم ال   . 1السابقة

طـــة -2 ا التجســـيدوضـــع مـــنأعـــد:وقابليـــة تحقيقـــھ يـــود الـــذي لـــم ا حــول املقـــاول أمـــام ـــة الرؤ ـــ تت ن

خطــة وضــع ــ و املواليــة الرحلــة ــ إ تقــل ي ي مقــاوال مشــروع س تأســ ــخــالل ال وانــب ا ــل شــمل املــة مت

ــــم ــ ب ــــة املتعلقـ ــــيل والتفاصـ ــــات املعلومــ مختلـــــف ــــة طـ ا ــــذه ــ ــــم وتضـ ـــة، ــ الرؤ ــــك تلــ ــــق لتحقيـ ا ــــذ تنفيـ ــ ــ ـ ب ي

بھ املنافسة م و دف املس السوق يع، التص وكيفية املقدمة دمة ا أو املنتج طبيعة ومردوديتھ، املشروع

ــــا واملخـــ ــــادره مصـــ ــــل ـــ التمو ــــة نوعيـــ ــــو، النمـــ ــــتوى ــــرتبطومســ مـــ ــــروع املشـــ ــــذا ـــ ــاح ــ فنجـــ ــــا التـــ و ــــھ، بـــ ــــة املرتبطــ طرة

التالية املعلومات ع صول   :با

تنظيميـــــــــــــــة - ــــروع:معلومـــــــــــــــات ــ ــ ــ ــ املشـــ ــــة ــ ــ ــ ــ ملكيـــ ــــــف ــ ــ ــ ووصـــ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ تحديـ ــــالل ــ ــ ــ ــ خـــ ــــن ــ ــ ــ ــ يمـــ ــــانو ــ ــ ــ ــ القـــ لھ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــيحوشـــ ــ ــ ــ ــ ــ وتوضـ

و  بھصالحيات ن العامل فراد ل  ؛مسؤوليات

السوق  - عن يتعامل:معلومات الذي السوق طبيعة ع التعرف خالل م،من وأذواق ائن الز طبيعة معھ،

دفة؛ املس املنطقة ان س املرتبطة الديموغرافية املعلومات ومختلف فراد دخول ات  مستو

نتاج - و بالعمليات مرتبطة ي:معلومات ما  :وتضم

 امل ائن، الز تحديد أجل من املشروع ع؛و موقع التوز قنوات  ردين،

 يتم سوف ال ليات نتاجتحديد عمليات ا عل اعتماد ل املخصص  ؛وا

 ا؛ ومصدر ا لف وت ام ا املواد  تحديد

 نتاج؛ عملية ا عل عتماد يتم سوف ال دوات و املعدات مختلف  تحديد

 و ة املطلو ارات وامل ن العامل عدد متحديد لصا ا صرف ب ي ال  .جور

ــ - بالتمو خاصـة املشــروع:لمعلومـات ـ للبـدء ة الضــرور ـل التمو مصـادر تحديـد املرحلــة ـذه مـن ـدف ال

املحتملة حيتھ ر وكذا نفقاتھ مختلف تحديد خالل  . من

  

 

                                                             
ص1 سابق، مرجع ، ساي   .18صندرة
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طة-2-1 قيةا سو من:ال مجموعة عن ع و و اقتصادي مشروع أي الوظائف م أ من ق سو ال عد

دمـــــة ا أو الســــلعة تـــــوف ــ ــ إ ــا ـــ خالل مــــن ــ ســ متخصصـــــة إدارة ــا ــ تقـــــوم ــ ــ ال املـــــة املت عمــــال و           ســــئلة

الزمـــ ـــ ـــة واملطلو املناســـبة ـــودة وا واملواصـــفات بالكميـــة املرتقـــب لك للمســـ الفكـــرة ن،أو املناســـب ـــان وامل ان

نتاج إدارة مع سيق والت بالتعاون والسبل الطرق سر وأ ل وأس لفة ت أقل و ذوقھ مع يتما ما   .و

ــ ــ ــ ميــ أ ــــع ــ بــ قوت ــــو ــ ســ ال ــــةة ــ املحيطــ ــــة ــ ارجيــ ا ــــة ــ ئــ الب ــ ــ ــ ــ ع ــــروع ــ للمشــ ــ ــ ــ ــ و ــــة ــ ــ الواج ــــل ــ يمثــ ــــھ ــ ونــ ــــن ــ مــ

ــــادي ــ ــ ــ ــ قتصــ ــــاطھ ــ ــ ــ ــ شــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــر ــ ــ ــ ــ مباشــ ل ــــ ــ ــ ــ ــ شــ ــــؤثر ــ ــ ــ ــ تــ ات ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ومتغ ــــل ــ ــ ــ ــ عوامــ ــــن ــ ــ ــ ــ مــ ــــھ ــ ــ ــ ــ ن،بــ لك ــــ ــ ــ ــ ــ املســ أذواق ــــ ــ ــ ــ ــ ــ كتغ

ــــة ــ بقيــ ــ ــ ــ ــ م ــا ــ ــ ســ ــــ ــ ــ ال ــــات ــ املعلومــ ــــن ــ مــ ــا ــ ــ ــ وغ ــــة ــ املنافســ ــــم ــ ــ و ــــة ــ دمــ ا أو ــــلعة ــ الســ ــ ــ ــ ــ ع ــــب ــ الطلــ ــــات ــ توقعــ

وقراراتھ ومخططاتھ املشروع   .وظائف

وفقـا ة ـ املتغ ا أسـواق معرفـة املؤسسـات ـ ع لزامـا أصبح متصاعدة التغي ة وت فيھ ت أ عالم و

خمسة) Kotler(لـ والعوملةل التكنولو التطور بفعل   .1سنوات

دف س ال السوق دراسة من انطالقا قية سو ال طة ا تحديد تم   :و

ن؛ - واملنتج ن لك املس ن ب ا وتقسيما ا م وتحديد السوق  وصف

ن؛ - املحتمل والعرض بالطلب بؤ  الت

الشرائية؛ - م ا وسلو ن لك املس دوافع ع  التعرف

قنوات - ع؛دراسة التوز اتيجيات اس تحديد أجل من ع  التوز

املنافس - مدراسة اتيجيا واس م عروض وتحليل  .ن

ي فيما ا إيجاز يمكن مصادر عدة خالل من املعلومات ذه ع صول ا تم   : و

للمعلومات - ة الثانو املصادرالداخلية:املصادر وتضم ي، ميدا غ مصدر من املجمعة املعلومات تلك و

ــــادر واملصـــ ــــة، متنوعـــ ــــرى أخـــ ر ــــار وتقـــ ــــع البيـــ ي ــــدو منــ ر ــــار تقـــ ية، ــــ املحاســـ الت ــــ ـــ ال ــــركة الشـــ ــــل داخـــ ــــة املتاحــ

ذات ومية ح غ أو ومية ح يئات من أو ن آخر وأفراد ن باحث ودراسات ومعلومات بيانات من ارجية ا

املختلفة واملعلومات البحث ومراكز تجاري ع  .طا

للمعلومـــــــــات - وليـــــــــة ــ:املصـــــــــادر ــ ــ ــ ـ وأك ــــة ــ حقيقيـــ ــــات ــ بمعلومـــ ــــاول ــ ــ املقـ ــــزود ــ تـــ ــ ــ ــ ـــ ال ــــة امليدانيـــــ ــــوث ــ ــ البحـ ــ ــ ــ ـــ و

ق ــــو ــ ــ ســ ال ــــدراء ــ ــ مــ ــــات، ــ ــ املبيعــ ــــام ــ ــ عــ ن، ــــ ــ ــ الفعليــ ــــالء ــ ــ العمــ ن، ــــرتقب ــ ــ واملــ ن ــالي ــ ــ ــ ــ ا ن لك ــــ ــ ــ املســ ــــن ــ ــ عــ ــــة ــ ــ واقعيــ

ــــة ــ ــ والتجزئـ ــــة ــ ملـــ با عون ــــا ــ والبـــ ــــار ــ التجـــ ار، ــــ ــ ــ شـ و ــــالن ــ عـــ ــــال ــ مجـــ ــــ ــ ـــ ــــاملون ــ ــ العـ ــــة، ــ املختلفـــ ات ــــر ــ الشـــ ــ ــ ــ ـــ

ف من م املجالوغ ذا عملون الذين  . راد

                                                             
بابكر،1 هللا عبد افيصل عل سيطر و ا غزو و سواق ت كيف ق سو ال عن يتحدث وتلر صفيليب سنة، دون ر، جر مكتبة ،07.  
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تضــــم ــــ ال الســـوق دراســــة جوانـــب بمختلــــف حاطـــة للمقــــاول ـــيح ي املعلومــــات ـــذه ــ ــ ع صـــول ا : إن

يـتم الدراسـة ـذه ل ووفقـا ق، سـو وال البيـع وخطـة ن لك املسـ تحليـل ن، املنافسـ تحليل ، الفع السوق م

م كال يضم الذي مثل قي سو ال ج املز   : نتحديد

ــــتج - ــ ــ ــ ــ ــــلعةاملنــ ــ ــ ــ ــ الســ ــالأو ــ ــ ــ ــ ــ ــــميمــ ــ ــ ــ ــ تصــ تم ــــ ــ ــ ــ ــ ــــاتاســ ــ ــ ــ ــ توقعــ ــــع ــ ــ ــ ــ مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تتما ــــة ــ ــ ــ ــ معينــ ــاي ــ ــ ــ ــ ــ ومعــ ــــفات ــ ــ ــ ــ ملواصــ ــــا ــ ــ ــ ــ وفقــ

ن لك ــــ ــ ــ ــ ــــاملســـ ــ ــ ــ ــ ـ ــــيطة ــ ــ ــ وســـ ــــات ــ ــ ــ منتجـــ ل ــــ ــ ــ ــ ــ شـ ــــذ ــ ــ ــ تأخـــ ــــناعية ــ ــ ــ صـــ أو الكية ــــ ــ ــ ــ ــ اسـ ــــلعة ــ ــ ــ الســـ ــــذه ــ ــ ــ ـــ ــــون ــ ــ ــ ــ ـ ت ــــد ــ ــــ وقـــ ،

الغالب الكية اس سلع إنتاج  ؛عملية

و  - لفــةالــذيالســعر ت ــ ع بنــاء تحديــده دمــةيــتم ا تقــديم أو الســلعة الطلــبإنتــاج مســتوى الســلعة، ــ ع

دمة ا ارأو ش خدمات املنافسة، ،... 

تصال - وسائل ل شمل الذي ج و عالنال نو لك املسـ خاصـة دفة املسـ طراف ل مع ،والدعاية

وت ا عل ن لك املس ف عر و املنتجات عن معلومات لتقديم س أنھ اإذ م  ؛رغي

ــع - نالتوز لك املســ نحــو ــدمات وا الســلع ســياب ا يضــمن ــعالــذي التوز قنــوات خــالل مــن واملنافــذوذلــك

املالئمة والنوعية الكمية و املناسب الوقت دمات وا السلع تلك توصيل تتحرى  .ال

نتــاج-2-2  و العمليــات الفنيــة، :خطــة طــة ا أو نتــاج خطــة معــالم ــ تت قية ســو ال طــة ا ضــوء ــ ع

ذلــكحيـث نتــاج مثــل و املقاولــة، ا أساســ ــ ع ت شــ أ ــ ال للفكــرة وامللمــوس املــادي التجســيد نتــاج ــ عت

مواصـفات ل شـ ـ ات ـ غ إجـراء خـالل مـن دمات ا أو السلع خلق عملية يختص الذي شاط مـدخالت(ال

ــل) تـاجن تحو عـن املسـؤولة الوظيفـة أنـھ أي ن، واملـرتقب ن ــالي ا ن لك املسـ واحتياجـات ورغبـات يتفـق بمـا

ائية مخرجات إ   .املدخالت

ي فيما ا إيجاز يمكن العوامل من بجملة ذه نتاج عملية   1:وتتأثر

ارجية - ا  :تتمثل:العوامل

 الت ـ واملتمثلـة ة املتضـار السوق يـؤثرآليات مـا ـو و ن لك املسـ ورغبـات ـات اتجا ـ املسـتمر ـ لغ شـ

ا؛مباشر  توافر الواجب املنتجات وكميات نوعية الطلب، م و نتاج خط  ع

 منية؛ ضطرابات و روب ا كحاالت السياسية  الظروف

  واملســـــتور ــــة املحليـ ـــــام ا ــــواد املـ ــــعار أسـ ـــــ ــــتمرة املسـ ات ـــالتغ ــ ــــادية قتصـ ــــدالظـــــروف فوائـ ــــعار وأسـ دة

العمالت؛ صرف وأسعار  القروض

 عية شر ال يئاتالظروف ال ملختلف ة دار واللوائح والقرارات ن  ؛القوان

                                                             
ارنة،1 الس خلف عمالبالل منظمات وإدارة ادة مرجعالر ص، ص   .191-190سابق،
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 املـ أو ن العـامل أوسـاط ـ شـأ ت ـ ال ضـرابات و اإلضـطرابات جتماعية مـنو الظروف م ـ غ أو ردين

نتاجية؛ العملية ن  الفاعل

 التكنولوجية نتاجالظروف أساليب ع مباشر ل ش تؤثر ال العلمية ارات بت  .املتمثلة

الداخلية -  : العوامل

 م؛ يل تأ ومستوى العمال  عدد

  نو ا، كمي املستخدمة، ا؛عاملواد توف وتوقيت  ا

 نتاج؛ عملية مع ونوعا كما ا تناس ومدى واملعدات  الت

 للعمل التنظيمية  .اللوائح

ــذه املســطرةــل ــداف عنــد ــ ت وت تنطلــق ــ ال نتــاج خطــة لتحديــد ــا بي فيمــا تتضــافر العوامــل

إنتـــــاج خــــالل مــــن والنوعيــــة الكميــــة وانــــب ا ــــداف ال ــــذه شــــمل و طــــة، ا نجــــاح ــــ ع ــا ــ تحقيق يــــدل ــ ــ وال

ة ــــرور الضـــ ــــفات واملواصـــ ــــة الكميـــ و ــــودة ــ ا ــــن مـــ ــــتوى مســـ ــــ ـــ ع ــــات ــ. منتجــ ــ وضـــ ــــ ـــ ع ــــاج نتـــ ــــة خطـــ ــــز تركــ ــا ــ عكمـــ

ونو  كما نتاج مدخالت ب ترت تضمن املة مت اتيجية السلععاس من ة املطلو املخرجات بتدفق سمح بما ا

أيضا اتيجية س ذه شمل كما دمات،   :وا

املـــواد - تـــدفق ولة وســـ ســـرعة يضـــمن مـــا ـــو و املختلفـــة قســـام ـــام م ن بـــ فقـــي و ـــ الرأ امـــل الت تحقيـــق

عطال؛  وتخفيض

املتكررة؛املحافظة - عمال تجنب خالل من دار من العمل أوقات  ع

ا؛ - وضبط بدقة ا تحديد خالل من ن للعامل لة املو ام امل زدواج و التعارض   تجنب

ــــل -2-3 التمو نــــوع:خطـــة تحديـــد وقبـــل إذ ــــل، والتمو ثمار ســـ قـــراري ن بــــ التفاعـــل عـــن ــــل التمو خطـــة ـــ ع

ــــ الضــ ــــل ـــ التمو ــــادر مصــ ــــم ــ ــــةو حيـــ ر ــــدى مــ ــــة ومعرفــ ة ثمار ــــ ســـ ــــات النفقــ ــــد تحديــ أوال ــــ ـــ ب ي ــــاط شــ لل ة رور

ي كما ذلك تم و   :املشروع،

ثمار - س استخدام:قرار عن الناتجة يرادات مجموع أن ت ث ما إذا ثمار س قرار باتخاذ املقاول يقوم

عليــھ، صــول ا يل ســ ـ ــا دفع تــم ـ ال ــاليف الت ــل قـل ــ ع عــادل أو تتجـاوز ثمار ســ محــل صـل

ارجــة وا الداخلـة النقديــة التــدفقات ن بــ املقارنـة ــ ع يرتكــز ثمار ســ قـرار أن اســتخدامأي عــن الناتجــة

محـل ثمارصـل بدراسـة. سـ عـرف مـا ـو ــو ع عتمـاد يـتم أيـن ثمار سـ أو املشـروع جـدوى تقيـيم أو

ي فيما ا إيجاز يمكن املعاي من  :مجموعة

 داد ــــ ســ ة ــــ ـ ــــھ: ف نفقاتــ داد ــــ اســ ــــن مــ ــــروع املشــ ــا ــ ــ خالل ــــن مــ ــــتمكن يـ ــ ــ ــ ال ة ــــرور الضــ ــــة الزمنيــ ة ــــ ــ الف ــ ــ ــ

بأســرع وليـة نفقاتــھ د سـ الـذي ثمار ســ ن عيـ ــ إ ـدف املعيـار ــذا اسـتخدام أن أي ة، ثمار سـ
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ممكن املتولد. 1وقت النقدية التدفقات ع عتماد يتم ة الف ذه ساب مكـنو و ثمار، سـ عـن ة

ن حالت ن ب   2:التمي

 النقدية التدفقات ي: ساوي كما داد س ة ف حساب تم  : و

داد س ة = ف
ي ثمار	املبد س

	التدفقات	النقدية صا
 

 النقديــة التــدفقات ســاوي ســـاوى: عــدم ت ــ ال النقطــة خــالل مــن ة ـــ الف تحديــد يــتم الــة ا ــذه ـــ

التدفق ا وف ثمار س قيمة مع اكمة امل النقدية  .ات

داد اســــ ة ــــ ف ــار اختيــ عنــــد املخــــاطرة تقليــــل ــــ ع وقدرتــــھ ولتھ ســــ ــــ يتم املعيــــار ــــذا أن ــــ ا ومــــن

املالية املوارد محدودية مع ناسب ي و ف عام ل ش و ذلك ومع للنقود، الزمنية القيمة مل أنھ غ ة قص

كللمشروع مخاطرة ةودرجة   .ب

 املحاســ العائــد املحاســ: معــدل ح الــر صــا ســبة بــھ قصــد و العائــد معــدل بمتوســط كــذلك عــرف و

ح ــــ املق للمشـــروع ة ثمار ســــ لفــــة الت متوســــط ـــ إ بة الضــــر خصــــم عــــد املعيــــار. 3الســـنوي ــا أيضــ ــــو و

مب مؤشرا عطي كما سابھ، ة الضرور املعلومات ل توافر مع التطبيق ل س عنالسابق عا وسر دئيا

عتبـار ن عـ ـ أخـذه عـدم جانـب ـ إ ديـدة ا دون القائمـة ع املشـار يناسـب أنـھ ـ غ ثمار، س حية ر

للمشروع املقدر والعمر للنقود الزمنية  .4القيمة

 حيـــة الر اليـــة: دليـــل ا القيمـــة ـــ إ الداخلـــة النقديـــة للتـــدفقات اليـــة ا القيمـــة ســـبة أنـــھ ـــ ع عـــرف و

ــذاللتـدفقات ل وتبعــا ن، معــ ثمار اســ مــن املحققــة ــاح ر ســبة عــن ــ ع بــذلك ــو و ارجــة، ا النقديــة

حاالت ثالث تمي يمكن  5:املؤشر

 خسارة؛ أو حا ر يحقق ال ثمار س فإن للواحد ا مساو املؤشر ان  إذا

 حا؛ ر تحقق ثمرة مس نقدية وحدة ل فإن الواحد من أك املؤشر ان  إذا

 خسارةإذا تحقق ثمرة مس نقدية وحدة ل فإن الواحد من أقل املؤشر  .ان

                                                             
1 Josée ST-PIERRE, Robert BEAUDOIN, Les décisions d’investissement dans les PME comment évaluer la rentabilité financière, 

Presses de l’Université du Québec, Québec-Canada, 2003, p 163. 
عطية،2 خليل محمد قتصاديةخليل دوى ا رة،دراسات القا والبحوث، العليا الدراسات ر تطو ،-مركز و الطبعة ص2008مصر، ،76.  

3 Josée ST-PIERRE, Robert BEAUDOIN, op.cit, p 166. 
ص4 ص سابق، مرجع عطية، خليل محمد   .79-78خليل
املرجع، 5 صنفس   .89-88ص
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حيـــــة ر ــــ أع وفـــــق املتاحــــة البــــدائل ـــــب ترت ــ ــ ع ســــاعد و والتطبيـــــق ــم ــ الف ل ســــ أيضـــــا املعيــــار ــــذا و

حالـــــة ـــــ اســـــتخدامھ ة وصــــعو للنقـــــود الزمنيـــــة القيمــــة مـــــال كإ العيـــــوب عـــــض تكتنفــــھ أنـــــھ ــ ـــ غ محققــــة،

نتا العمر املتاحةاختالف  .للبدائل

 اليــــة ا القيمــــة ــا اليــــة: صــ ا والقيمــــة الداخلــــة النقديــــة للتــــدفقات اليــــة ا القيمــــة ن بــــ الفــــرق ــ ــ و

التالية بالصيغة حسب و ن، مع ثمار اس عن املتولدة ارجة ا النقدية    1:للتدفقات

VAN= ∑ 	
( )

−	C  

ــــة ــ اليـ ا ــــة القيمـــ ــا ــ ــ صـ ـــــان ــ إذا ــــروع ــ املشـ ــــل قبـــ ــــةو ــ لفـ ت ــــن مـــ ــ ــ ــ ـ أك ــــة املتوقعـــ ــــد ــ العوائـ أن أي ــــا موجبـــ

ــــم لـ املشـــــروع أن ـــــ ع ــا مـــ ــالبا ســـ اليـــــة ا القيمـــــة ــا ــ صـ ـــــان إذا أي العكـــــس حالـــــة ـــــ ـــــرفض و ثمار، ســـــ

املشروع لقبول ى د د ا يحقق و ف للصفر ا مساو ان إذا أما ثمار، س اليف ت غطية   .ستطع

عـــدةأخـــذو ن بـــ املقارنـــة للمؤسســـة ـــيح ي كمـــا للنقـــود الزمنيـــة بالقيمـــة اليـــة ا القيمـــة صـــا معيـــار

امل أمـــام تتـــاح ليـــة تمو تختلـــفشـــروعبـــدائل ع مشـــار ن بـــ املقارنـــة ـــ عليـــھ عتمـــاد ة الصـــعو مـــن أنـــھ ـــ غ ،

ن تحي عليھ عتمد الذي صم ا معدل تحديد ة صعو جانب إ ة ثمار س ا لف النقديةت التدفقات

ارجة وا  .الداخلة

 ــــداخ ــ الـ ــــد العائـــ ــــدل ــــدل: معـــ ــ املعـ أي ــــفر، الصـــ ــــ ــ ـ إ ــــة اليـــ ا ــــة القيمـــ ــا ــ ــ صـ يخفـــــــض ـــــذي الــ ــــدل املعـــ ــــو ـــ و

ــابھ ــ ــ ــ ــ حسـ ــــن ــ ــ مكـــ و ــــة، ــ ــ ــ ارجـ وا ــــة ــ ــ الداخلـــ ــــة ــ ــ ــ النقديـ ـــدفقات ــ ــ ــ للتــ ــــة ــ ــ ــ اليـ ا ــــة ــ ــ القيمـــ ــــده ــ ــ ــ عنـ ــــاوى ــ ــ ســـ ت ــــذي ــ ــ الـــ

التالية العالقة  2:من

0 = ∑ 	
( )

−	C   

املعي ذا ـذاو ـان فـإذا مـوال؛ ـ ع صـول ا لفـة وت الـداخ العائـد معـدل ن بـ املقارنـة تتم ار

ــا أيضــ ـــ تم و رفضـــھ، يـــتم منـــھ ـــ أك ـــان وإن مقبـــوال املشـــروع ـــون ي الـــداخ العائـــد معـــدل مـــن أقـــل ـــ خ

ــ غ املؤسســة، حيــة ر عــن ا ــ وا مؤشـرا ا وتقــديم للنقــود الزمنيــة القيمــة عتبــار ن عــ صــعببأخـذه أنــھ

التجديد ع ملشار سبة بال تطبيقھ ة صعو جانب إ أك أو ن مشروع ن ب املقارنة عند   .3التطبيق

                                                             
ي،1 ســيو ســعيد محمــد زردق، الــرحيم عبــد دراســاتأحمــد قتصــاديةمبــادئ ــدوى ــودا ليــة123، والبورصــات، البنــوك محاســبة برنــامج ،

ا ب جامعة ص2011مصر،-التجارة، خ250، بتار متاح الساعة30/01/2018، ي10:15ع و لك املوقع   : ع

http://www.mediafire.com/file/0ihfgrcgciz16zn/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%23+196.rar  
2 BENNOUNA Ahmed, Aspects fondamentaux du crédit-bail au Maroc Arbitrage entre le crédit-bail et l’emprunt, Ecole doctorale de 

Dauphine, Université Paris- Dauphine, 2012, p 149. 
ص 3 ي، سيو سعيد محمد زردق، الرحيم عبد   .262أحمد
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املشا معيارير وألن ع أك ل ش عتماد يتم متوسطا أو ا صغ ما تأخذ ما عادة املقاوالتية ع

دراسة إليھ أشارت ما و و ما، ول لس نظرا املحاس العائد ومعدل داد س ة 1999سنةVos & Vosف

التقنيـــ ــ ع ــ كب ل شـــ عتمــد واملتوســطة ة الصـــغ املؤسســات أن ــا خالل مـــن ن تبــ ــ ســـاطةوال ــ ك ات

و مالـــــك حـــــدس ـــــ ع ــ ـــ أك ل شـــــ ـــــا اعتماد جانـــــب ـــــ إ ــ املحاســـ العائـــــد ومعـــــدل داد ســـــ ة ــــ ــ/كف مســـ أو

املرتكـزة التقنيـات ـ ع الضـعيف عتمـاد مـع تحقيقـھ، املـراد ثمار سـ شأن ي يجا شعوره أو املؤسسة

الع ومعدل الصافية الية ا القيمة النقدية التدفقات الداخع   .ائد

مــــــن ــــل ــ ــام ــ قــ ــــد ــــنةWilsonوPeelوقــ مــــــن1996ســ ــــة عينــ ــــ ــ ع ــــة دراســ ــــإجراء ة84بــ ــــغ صــ ــــة مؤسســ

أن ــــا ــ ف ــ ــ ــ ات ــــة يــ انجل ــــطة ــــد%  67,6ومتوســ العائــ ــــدل معــ ــــھ يليــ داد، ــــ ســ ة ــــ ــ ف ــــة تقنيــ ــــ ــ ع ــــد عتمــ ــــــا م

ســبة ب ســبة%  33,8املحاســ ب النقديــة التــدفقات ــ ع القائمــة التقنيــات ا ــ أن% 23,9وأخ ــ ا ومــن ،

يتجاو  سب ال ذه نفسھ%  100زمجموع الوقت تقنية من أك استخدام إ املؤسسات وء ب   .س

أكده ء ال سنةBlockوذات ا أجرا كية232ع1997دراسة أمر ومتوسطة ة صغ مؤسسة

العائد معدل ، املحاس العائد معدل داد، س ة ف من ل ع ثمار س قرار تقييم عملية اعتمدت

سبالداخ بال الصافية الية ا التوا%  11و%  16،% 22،% 43والقيمة   .1ع

ل ثمارما الس قتصادية دوى ا تقييم تقنيات مختلف استخدام سبة املوا دول ا ر ظ و

مـــــن مجموعـــــة ــــا ـ ــام قـــ ميدانيـــــة ــــات لدراسـ وفقـــــا ة ــــ ـ الكب واملؤسســـــات واملتوســـــطة ة ــــغ الصـ املؤسســـــات مـــــن

ن املؤسساتقتصادي ذه من عينات دفت اس سعينات ال سنوات   .خالل

قتصادية: 10جدول دوى ا تقييم تقنيات استخدام ة والصغ ة الكب املؤسسات ن ب   :مقارنة

  املعاي

ة الكب ة  املؤسسات الصغ   املؤسسات

فاستافا وسر   1995جوغ

)Jog & Srivastava(  

وآخرون   1999فاراغر

)Farragher & al(  

  1997بلوك

)Block(  

داد س ة   % 43  %  52  %  52  ف

العائد معدل

  املحاس
18 % 34 % 22 % 

القيمة صا

الية   ا
43 % 80 % 16 % 

العائد معدل

  الداخ
64 % 78 % 11 % 

    Source : Josée ST-PIERRE, Robert BEAUDOIN, op.cit, p 157.  

                                                             
1 Josée ST-PIERRE, Robert BEAUDOIN, op.cit, p p 155-156. 
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ل - التمو يمكـن:قرار يـة من خطـوات وفـق املناسـب ـل التمو عـن البحـث سـتد طوة ا ذه القيام إن

املوا ل الش ا   :توضيح

ل ل: 4ش التمو مصادر عن البحث عملية   :مراحل

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Josée ST-PIERRE, Robert BEAUDOIN, op.cit, p 216. 

ليــة التمو حتياجــات تقيـــيم مرحلــة ــر تظ ل الشــ ــذا خــالل مراحــلمــن مــن مــة م عمليـــةكمرحلــة

ل، التمو قرار إذاتخاذ ، و املال رأس تحديد حتياجات ذه شمل ـ حيث ع املشـروع مـواردهعتمـد

ثمر  ومســـ ماليـــة مؤسســـات مـــن ارجيـــة ا طـــراف أغلـــب عـــزوف ظـــل ـــ اصـــة ا أو تقـــديمالذاتيـــة عـــن ن

ــل عتبــلــھالتمو ن عــ بــھآخـــذين املرتبطـــة ة ــ الكب املخـــاطرة حالــوالناتجــةار مـــدىعـــن مــن التأكـــد عــدم ة

وجودهعقدرتھو كفاءتھ وإثبات املنافسة ة    .السوق مواج

ا يتعــدا بــل س التأسـ أو شــاء مرحلــة فقـط يخــص ال املاليـة حتياجــات تقــدير أن ـ إ شــارة مـع

يمك ـ ال ـل التمو بمصـادر تامـة درايـة ـ ع املقـاول ـون ي ـ ح املشـروع، حيـاة مراحـل ــالبقيـة إل ـوء ال . نـھ

ي فيما حتياجات ذه م أ إيجاز مكن   :و

 النمو مرحلة املالية اجتيازهاملشروعبلغي: حتياجات عد املرحلة والذه الفع نطالق مرحلة

نظـرا سـالبة نتـائج بتحقيـق ـ عوائــدهتتم غطـي ال الـذي نتـاج ـم ب مقارنـة الثابتـة ـاليف الت الرتفـاع

فــــذه ــا ،املصــــار ــ ومع واملبيعــــات نتــــاج ــــم ع ســــر بنمــــو املرحلــــة ــــذه ســــم وت الســــابقة، للمرحلــــة

املـــال رأس ـــ املاليـــة حتياجـــات ـــ ـــادة الز لتلبيـــة تكفـــي ال قـــد ـــ ال النقديـــة التـــدفقات مصـــدر ـــاح ر

نــا و نتـــاج، عمليـــة ــ والتوســـع ــالعامــل ع املشـــروع احـــھعتمـــد والأر جـــلاملحتجـــزة قصـــ ــل تمو

احتياجاتھوالتم لتغطية جل ل طو ل اصو ا واملتداول العامل املال برأس واملرتبطة ايدة امل املالية

ثمارات س و ائن الز وقروض املخزونات شكيل  . ب

لية التمو حتياجات ـــــــــــ تقييم ع صـــــــــــول ا جـــــــــــدارة تحليـــــــــــل

املحددة لية التمو  املصادر

ل التمو مخطط  وضع

املمولـــة املؤسســـات مـــع التفـــاوض

ل التمو ع صول  ل

املشروع خصائص  تحديد

املتاحة ل التمو مصادر  تحديد
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 التوســع مرحلـة ــ املاليــة املرحلـة: حتياجـات ــذه املشــروعــ ھيتطلــع أســلو ــ ع ات ــ غي إحـداث ــ إ

، ــا املـــ والتحليـــــل املاليـــــة والرقابـــــة ـــالتخطيط ــ تطـــــورا ـــــ أك أســـــاليب ـــــ ع عتمـــــاد خـــــالل مـــــن ي ســـــي ال

وتحقيقھك مبيعاتھ ايد امل للنمو يجة السو ن جيدة انة وم عالية ذلكمردودية ع واملحافظة ق،

قدراتھ توسيع ع والعمل مشروعھ من القائم ر تطو منھ و ستد حاجتھنتاجية ادة ز ع ما و

املرحلة ذه متطلبات مع ناسب ت جل لة وطو متوسطة ن ب متنوعة مالية موارد  .إ

 ــ ــ الن مرحلــــة ــــ ــة املاليــ املرحلــــة: حتياجــــات ــــذه ــ املشــــروعــ ــــون ضــــمني انــــةقــــد مــــةم م ســــوقية

احتياجاتــھ تقــل كمــا احــھ، وأر مبيعاتــھ ــا خالل قصــســتقر ــل التمو مــن أقــل ســبة ــ ع وعتمــد املاليــة

ــــة بديلـ ــــات منتجـ ــــل ـ لتمو ــــل جـ ــــل ـ طو ـــــل التمو ــــن مـ ــــل وقليـ ــــتغالل، سـ دورة ــــات احتياجـ ــــة لتلبيـ ــــل            جـ

أن أي ذلــك، مــر اسـتد إذا املنافســة متطلبــات ـة ملواج اليــة ا املنتجــات ر تطـو ــذهاملشـروعأو ــ

ــة فـــــاملرحلــ ا ــ ـــ ع وأنعمـــــل خصوصـــــا والعامـــــل الثابـــــت املـــــال رأس مــــن ـــــل ل مســـــتقر مســـــتوى ــــ ع اظ

الثابتة اليف الت لتغطية افية نتاج   .إيرادات

 نحـدار مرحلة املالية قـد:حتياجات املرحلـة ـذه امليـ مـاشـروعفقـد ـو و السـوق ـ تھ تنافسـ

مبيعاتـھيؤ  معـھ وتـنخفض منتجاتـھ ـ ع الطلب انخفاض إ احـھدي الطلـبوأر ـ ـادة ز ذلـك رافـق و ،

أنواعھ بمختلف ل التمو انتھع م استعادة أجل جديدمن منتج طرح ع   .والعمل

املناسبتلعبو   ل التمو ع صول ا ا محور دورا املشروع يخصائص    1:كما

 ــــم ــ ـ ــــول: ا ــ صـ ا ولة ــــ ــ وسـ ــــل ــ ـ التمو ــــة ــ نوعيـ ــــد ــ تحديـ ــــ ــ ـ ــا ــ ــ مـ م ــــامال ــ عـ ــــروع ــ املشـ ــــم ــ ـ ــد ــ ــ ــــنعـ ــ مــ ــــھ ــ عليـ

املمولة؛  املؤسسات

 لــــھ تمو املـــــراد صـــــل مصـــــادر: نــــوع مـــــن مالءمــــة ـــــ ك ـــــل التمو مصــــدر معرفـــــة نوعـــــھ تحديــــد عـــــن ـــــتج و

املتاحة؛ ل  التمو

 املشروع مدى: مردودية عن ع ألنھ ار ا ل التمو عن البحث أثناء ري جو ل ش العامل ذا يؤثر

اما بال الوفاء ع املؤسسة املالية؛قدرة  ا

 للمؤسســة املاليــة ســـلبا: الوضــعية أو إيجابــا تــؤثر ــ ال والســيولة املاليــة ســـتقاللية ســب ب مــر تعلــق و

ل؛ التمو توفر  ع

 املشروع تقدم من: مرحلة تحد قد امة جزئية و ل التمو نوع ع املشروع من الية ا املرحلة تؤثر

امل ففـــي ــا، أمام املتاحـــة ـــل التمو ـــونمصــادر ت التأكـــد عـــدم مــن بحالـــة واملرتبطـــة للمشــروع ـــ و راحـــل

                                                             
1 Josée ST-PIERRE, Robert BEAUDOIN, op.cit, p p 217-218. 
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ــا ف ــون ي ــ ال التوســع بمرحلــة مقارنــة ي، الــذا ــل التمو أو املخــاطر رأســمال ــ محــدودة ــل التمو فــرص

املخـاطر رأسـمال جانـب ـ إ البنكيـة والقـروض يجـار قـرض مـثال ـر يظ أيـن أك ومتنوعا متاحا ل التمو

لل سبة بال عمخصوصا ارشار بت و التجديد ع عتمد   .  ال

مصـادر تحديـد مرحلـة مـن تجعـل السابقة املرحلة إذإن ولة، سـ ـ أك املتاحـة ـل امليالتمو شـروعجـد

مجموعةنفسھ ذلـكأمام ون و املشروع، صائص مالءمة ا أك انتقاء يمكن ال ل التمو مصادر من

امل صـائص دومــا والرجـوع ــا بي املقارنـة خــالل تجعلــھمـن ـ وال أعــاله ورة املـذ ــوءشــروع ال اختيــار أمـام

ال ل التمو مصادر كفاية عدم حالة املباشرة وغ املباشرة ارجية ا ل التمو مصادر   . داخليةإ

مخ شــمل تقــديري ل شــ فيوضــع ــل التمو مخطــط للمأمــا ليــة التمو حتياجــات خــاللشــروعتلــف

ليــةحياتــھمـدة التمو املصــادر ومختلــف لــة والطو ة القصـ حتياجــات ن بــ ــ التمي عتبــار ن عـ خــذ مــع

تتوافــــ ــــ اماتــــھال بال ــاء الوفــ قــــة وطر ــــا مع صــــورةق امــــتالك ذلــــك مــــن ــــدف وال ن، ــــارجي ا ن املمــــول ــاه تجــ

لھ تؤ ودقيقة ة املؤسساتوا مع فعالية أك ل ش ليةللتفاوض مناسبةالتمو شروط ع صول   . ل

املالية انياتھ وإم مشروعھ خصوصية حسب املتاحة لية املصادرالتمو من جملة ن ب املقاول ختار و

ض أول عت ال اصة املواا ل الش املصادر ذه مختلف توضيح مكن و   :مان،

ل ل: 5الش التمو مصادر يف   :تص

 

 

 

 

  

الباحثة: املصدر إعداد   .من

أمـــام املتاحـــة ــل التمو مصـــادر ن بـــ ـــ التمي يمكـــن ل الشـــ ـــذا خـــالل ـــاملشـــروعمــن إ الـــزمن ملعيـــار وفقـــا

أنواع للم: ثالثة املاليـة حتياجات تنوع مع ناسب ي تقسيم و و جل لة وطو متوسطة ة، خـاللشـروعقص

حياتھ شاطدورة عن ناتجة داخلية ل تمو مصادر إ موال مصدر ملعيار وفقا أيضا تصنف كما املشروع،

متمثلة خارجية عنھومصادر ارجية ا طراف امات املعيارالثالثإس ا يقسم نما ب من، بالغرض املتعلق

ــــل ـــــعالتمو الرا املعيـــــار ــ ـــ م و ثمار، ســـــ ــــل لتمو ـــــة موج وأمـــــوال ســـــتغالل دورة ــــل لتمو ـــــة موج أمـــــوال ــ ـــ إ

تقليدية ل مصادرتمو ن ب املصدرالتمو حداثة بمدى اص املشروعا ااعتاد إل وء وال ا استخدام ع

ن
معيارالزم

 

ل
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م
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معيارالغر
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معيارا

 

ة  قص

 متوسطة

لة  طو

 تقليدية

ثمار  س

 ستغالل

 خارجية

 داخلية

 حديثة



املقاوالتية رق . د                                                          محاضرات ز  سوسن
 

53 
 

مــن واملــال عمــال ئــة ب عرفــھ الــذي التطــور ــا أفرز حديثــة ــل تمو مصــادرومصــادر عــض قــدرة وعــدم ــة، ج

ا ور ظ با س انت معينة مالية احتياجات تلبية ع التقليدية ل  .التمو

التنظيمية-2-4 طة    :ا

التنظيمي - ل ي ـو :ال و املشـروع ـ القـرار اتخـاذ مراكز مختلف توضيح تنظيمية خطة وضع من دف ال إن

ل سـ مـا ن العــامل ـل مسـؤوليات تحديــد شـأنھ مـن عمــال،أمـر ـ ع الرقابـة ــلعمليــة ي ال بنـاء تطلـب و

وعموديــــا أفقيــــا ن العــــامل ن بـــ ط تــــر ــ ــ ال العالقـــات ومختلــــف ووظائفــــھ املشـــروع ــــداف أ تحديــــد ـــ التنظي

رمــــي ال أو العمــــودي ــ ــ التنظي ــــل ي ال ــاد اعتمــ يمكــــن كــــذا و شــــراف، و ض والتفــــو واملســــؤولية الســــلطة

أ واملــــرؤوس، س الـــرئ ن بــــ العالقــــات ـــ التــــدرج مبـــدأ ــــ ع العالقــــةالقـــائم ــــ يو الـــذي املصــــفو ـــل ي ال و

يــــنظم الــــذي املســــطح أو فقــــي ــــل ي ال أو العموديــــة، العالقــــة ــا أيضــ شــــمل و املشــــروع أقســــام ن بــــ فقيــــة

ذاتھ داري املستوى فراد ن ب مع. العالقة ناسب ي التنظيمية ل يا ال من خ النوع ذا عو املشار

ذات ــالــــمااملقاوالتيــــة أوصــ ــــتوســــطاملغ نوال العــــامل مــــن محــــدودا عــــددا أيضــــاشــــغل ــــ يتم ــا كمــ ، 

يجــةب ن ــ أك وفعاليــة ــ أك بمرونــة ــا أجل مــن ي املقــاوال املشــروع س تأســ تــم ــ ال الغايــة تحقيــق ــ ع قدرتــھ

اصة ا م أحالم من جزء ا وكأ طة ا تنفيذ ن العامل ل  .  إشراك

ي - القـانو ل عنا :الشـ ـم أ اختيــارهومـن يمكـن الـذي ي القـانو ل الشـ تحديـد كـذلك التنظيميــة طـة ا صـر

التنظيمـــات وكــذا اختيــاره تــم الـــذي ــ التنظي ــل ي ال ونــوع املاليــة انياتـــھ وإم املقــاول ــداف وأ ــ يتما بمــا

مـــن ـــا يـــرتبط ــا مـ وكـــذا ـــة املعنو ا صـــيا و املؤسســـات ال أشـــ تحـــدد ـــ وال ـــا و املعمـــول امتيـــازاتدعـــم

ختيـــــارجبائ ـــــذا ــام القيـــ عنـــــد عتبـــــار ن عـــــ ا أخـــــذ ــ ـــ ب ي وجمركيـــــة اليــــة شـــــ ـــــم أ توضـــــيح مكـــــن و ،

قد ال امليالقانونية ا يتخذ املقاوال زائريشروع ا التجاري القانون بھ جاء ملا يوفقا   : كما

قتصادية: 11جدول للمؤسسة القانونية ال   :ش

املؤسسة ا  نوع   خصائص

واحد؛ -  فرديةمؤسسة طبي ص ا  يملك

يل؛ - وال ن و الت إجراءات إتمام وسرعة ولة  س

ائن - الز ن و نھ و والعمال، املقاول ن ب مباشر   اتصال

جماعية   مؤسسات

اص -1 ات   شر

التضامن -  شركة

  

  

  

  

  

  

صفة - يأخذون أك أو ن ك شر ا الشركة؛يملك ديون ع بالتضامن مسؤولون  التاجر،

اء؛ - الشر افة ل ا إدار  عود

الحق؛ - عقد أو سا القانون بموجب أك أو مدير ن  ع

سابات؛ - وا الت ال ع السنة ن مرت ن املدير غ اء الشر  يطلع

القانون - مخالف شرط ناك يكن لم ما اء الشر أحد بوفاة الشركة ت ؛ت  سا
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التوصــــــــــــــية - شــــــــــــــركة

سيطة  ال

  

  

  

  

  

  

املحاصة -   شركة

مــا - نتــھ، م ممارســة مــن منعــھ أو ليتــھ أ فقــدان أو اء الشــر أحــد إفــالس حالــة ــ الشــركة تحــل

ذلك عكس اء الشر با يقرر  .لم

  

محدودة؛ - بمسؤولية ن موص اء وشر املة مسؤولية م ل ن متضامن اء شر إ ا ملكي  عود

الشركة؛ - ذه ع التضامن ات شر ام أح  تطبق

ات - الشـــر أمـــوالتناســـب تقـــديم خـــالل مـــن ســـيط ل شـــ ا رأســـمال فـــتح بمثابـــة ـــ ف العائليـــة

ا؛ ف التحكم املؤسسون يفقد أن دون  جديدة

الشركة؛ - حسابات ع ا سنو ن مرت طالع حق م ل املوصون اء  الشر

ــة، - التجار نتــھ م ممارسـة مــن منعـھ أو ن املتضــامن اء الشـر أحــد إفـالس حالــة ـ الشــركة تحـل

ون ي موال بي فيما باإلجماع إال  .ستمرار

   

حســــــب - م بيــــــ ســـــائر وا ــــــاح ر ســـــمون يق ــــــ أك أو ن طبيعيـــــ ن صــــــ ن بـــــ ا ســــــ تأس يجـــــوز

  تفاق؛

؛ - الغ تجاه ي قانو وجود ا ل س  ل

بقيـــة - عـــن بمنـــآى وحـــده اماتـــھ ال تحمـــل و ـــاص، ا باســـمھ ـــ الغ مـــع ـــا ف ك شـــر ـــل يتعاقـــد

اء   .الشر

موال -2 ات   شر

مة - املسا ات  شر

  

  

  

  

  

التوصــــــــــــية - شــــــــــــركة

م  باألس

  

  

  

ذات - شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة

املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولية

  املحدودة

  

للتداول؛ - قابلة ة ساو م م أس إ مقسم ا  رأسمال

م؛ - س من صتھ وفقا ك شر ل مسؤولية  تحدد

منتخب؛ - إدارة بمجلس الشركة ذه  تدار

دج؛ - ن مالي خمسة عن ا رأسمال يقل  ال

عن - اء الشر عدد يقل  .سبعةال

  

موال؛ - و اص ات شر ن ب   خليط

للتداول؛ - قابلة ممتازة م أس إ مقسم ا  رأسمال

املال؛ - رأس م م مسا بقدر محدودة مسؤولية م ل املوصون اء  الشر

اء - الشر أحد اسم يتضمن ال تجاري باسم ن  .ع

  

ـــ - إ ن ك شـــر مــــن اء الشـــر عـــدد اوح ـــ بقـــدر20ي الشـــركة ديـــون عــــن مســـؤولون مفي، حصصــــ

املال؛   رأس

املســـــــــؤولية - وذات الوحيـــــــــد ص ـــــــــ ال ذات مؤسســـــــــة ســـــــــ واحـــــــــد ك شـــــــــر وجـــــــــود حالـــــــــة ـــــــــ

 املحدودة؛

عن - ا رأسمال يقل ا100ال قيم إسمية حصص إ مقسم دج قل؛1000ألف ع  دج

ل - شـــــ ـــــ ـــــون ت ال أن ـــــ ع اء للشـــــر يـــــة العي صـــــص ا قـــــيم ذكـــــر ـــــ سا القـــــانون يتضـــــمن

قابلة  للتداول؛سندات

سنوات؛ - خمس ملدة الغ تجاه بالتضامن ن مسؤول اء الشر ون  ي
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الفــــروع، - أو زواج أو للورثـــــة صــــص ا نقــــل بموافقـــــةيمكــــن جانــــب ــــ إ ـــــا نقل يمكــــن كمــــا

اء؛ الشر اع أر  ثالثة

نصـــــف - مـــــن ـــــ أك مــــن بقـــــرار املـــــدير عــــزل مكـــــن و ن، طبيعيـــــ اص ــــ أ عـــــدة أز ص ـــــ ا يــــدير

اء؛  الشر

الشرك - اتحل عل ك شر أي طر أثر وال الشركة، رأسمال اع أر ثالثة خسارة حالة   .ة

زائري : املصدر ا التجاري القانون ع اعتمادا الباحثة إعداد   .من

خـالل مـن وصـولھ وغايـات دافـھ وأ املقـاول توجـھ ـ تو ي املقـاوال املشـروع س تأسـ عمليـة فـإن كـذا و

ـــل و العمـــل خطـــة جوانـــب مختلـــف أيتوضـــيح ، ــــ والتنظي واملـــا ـــ والف قي ســـو ال انـــب با املتعلقـــة مـــور

حة املق العمل خطة س تضمن وال ار وا الداخ املستوى ع العالقات   .توضيح

VI- املقاوالتية اتيجيات   :س

ات، مسـتو عـدة ـ ع ـداف مـن جملـة تحقيـق ـ إ ي مقـاوال مشـروع س تأسـ خـالل مـن املقاول س

ــــات انيـ م ضـــــوء ـــــ ــبة املناســـ القـــــرارات اتخـــــاذ يـــــتم ــ ـــ ح محـــــددة اتيجيات ــ اســـ اختيـــــار منـــــھ يتطلـــــب أمـــــر ـــــو و

املتوفرة ود املقاوالتيةو . وا اتيجيات اس يترتبط كما يم مفا   1:عدة

سواق؛ - و ائن والز املوارد ن ب ما امل والت جديدة موارد ووجود السوق الفرص توسع  استغالل

املؤسسة؛ - وخارج داخل يحدث الذي والتحديث بداع و ار  بت

والتكنولوجيـــا - ــائن الز وحاجــات الســوق لـــة ي و بالصــناعة املرتبطــة عة الســر ات ـــ التغي إجــراء ــ ع القــدرة

جتماعية؛  والقيم

سواق؛ - التنافسية ة امل والتوسع ر بالتطو ام  ل

املا - النجاحات تحقيق ع لالقدرة الطو املدى ع البقاء ة واستمرار والنمو  .لية

ــ ــ الوا ــــأومـــن يتم والــــذي املقــــاوالت ــا ــ ف عمــــل ــــ ال لألســــواق العــــام بالوضــــع تتعلــــق يم املفــــا ــــذه ن

التحـديات، ـذه ـة مواج ـ ع ا سـاعد ال اتيجيات س م أ ع ك ال تم س وعليھ الشديدة، باملنافسة

ار،بداع: وتتمثل واملبدأة،بت املخاطرة أخذ ،   .التم

  

  

                                                             
ارنة،1 الس خلف ابالل ودور ادة الر اتيجيات التنافسيةاس ة امل صتحقيق ص سابق، مرجع ،88-89.  
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بالعمليــــات :بــــداع-1 ــ ــ تر ــ ــ ال صــــية ال صــــائص وا ســــتعدادات و القــــدرات مــــن ــا جــ مز بــــداع ــ ــ عت

وجـــود عتبــار ن عــ أخــذا وذلــك واملجتمـــع، واملؤسســة للفــرد ومفيــدة أصــيلة نتـــائج ــ ع صــول ا ــ إ العقليــة

تح ال املناسبة ئة بداعالب ذا ذلك. فز عن تج   1:و

ــــد - ــ ء توليـ ــــ ــ ــــد ـ ــ ــ جديـ ــ ــ ـ ــــبوق  غ ــ ــ مسـ ــ ــ ـ ــــــالق ع ــــتجطـ ــ منــ ــ ــ ــ ـ ع ــــول ــ صـ ا ــــن ــ يمكـ ــا ــ ــ العـ ــــداع ــ بـ ــــاالت ــ حـ ــــ ــ ــ و ،

دوث؛ ا  نادر

ط أو توحيد - ار مجموعة ودمج ر قة متباعدة أوغ متباعدة أف  ؛مألوفة غ جديدة بطر

ار أو إيجاد - ا متعارف غ جديدة استخدامات إظ ار عل  ؛ما ملنتج أو املتداولة لألف

ار نقل - ن مستفيدين إ واملتداولة أصال املوجودة ف اص أو آخر   .جدد أ

عرفــــھ أنــــھSmithوقـــد ــ ــ ــا: "ع ــ ل التطــــرق يــــتم لــــم ات ــــ متغ ن بــــ عالقــــات إيجــــاد ــا ــ خالل مــــن يــــتم عمليــــة

أنــــھ. 2"مســــبقا ــ ــ ع بــــداع ــــف عر تــــم ــا ء: "كمــ ــــ ــاء شــ وإ ن ــــو ت ــ ــ ع القديمــــةالقــــدرة راء دمــــج أو جديــــد،

جديدة قة بطر اجيات ا شبع ح راء روتكييف لتطو يال ا استعمال أو جديدة، صورة ديدة ا أو

أخرى  أو قة بطر ملموس غ أو ملموس جديد ء عمل   . 3"أو

القـــدرة ـــا يمنح ألنــــھ املقاوالتيـــة ــــائز ر ـــم أ مــــن بـــداع ــ ـ عت أصــــيلةو ـــار أف خلــــق خـــالل مــــن ـــ التم ــ ــ ع

ـ ع يـنص والـذي للمقاوالتيـة ـف التعر ـذا عليـھ يؤكـد مـا ـو و ن، قتصادي عوان بقية ار أف عن مختلفة

ا املغـامرة": أ ن إثنـ ن ـ و السـوق، ـ قيمة ذو جديد منتوج عرض ت وت بفكرة تبدأ ال ورة الس عن عبارة

ن ب سيق والت مع ورةبا الس أن ما و العملية ذه عن تبة املخاطرامل افة وخوض املتوفرة املوارد مختلف

الفكـــري أو املـــادي املنتـــوج مســـتوى ـــ ع التجديـــد واملنـــا(ـــو فتنطـــوي...) الطـــرق جديـــدة، مـــوارد شـــاف إك أو

بداع مبدأ ع   . 4"املقاولة

                                                             
محمد، 1 ن حس ن والدولنيف قتصادية للمؤسسات التناف املركز ضمان املستمر بداع و ار بت مارات"دور دولة حالة وزارة"دراسة ،

أوت-قتصــــــــــــــــــــــــاد ملتحـــــــــــــــــــــــــدة، يــــــــــــــــــــــــة العر ص2016مـــــــــــــــــــــــــارات خ04-03ص، بتـــــــــــــــــــــــــار متــــــــــــــــــــــــاح ـــــــــــــــــــــــــي08/02/2018، و لك املوقـــــــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــــــ : ع

 http://www.economy.gov.ae/EconomicalReports/  
ارنة،2 الس خلف اديبالل الر عمانبداع ة، املس دار ، و الطبعة ص2011ردن،-، ،17.  
ي،3 العدلو أكرم محمد دان، السو طارق بداعمحمد ياة،مبادئ ا ندسو م شر ال دار الثالثة، الطبعة ص2004، ،18 .  

ـــــــات،4 حر ســـــــعيدة ، بـــــــوكث زائـــــــرجبــــــار ا ـــــــ ا-املقاولـــــــة شـــــــا إ ومراحـــــــل ـــــــا ل الداعمــــــة ـــــــزة املســـــــتدامةج املقاوالتيـــــــة حـــــــول الـــــــدو امللتقـــــــى ،

البقــــــــاء الية إشــــــــ ن بالصــــــــوفبــــــــ فــــــــيظ ا عبــــــــد ــــــــام ا املركــــــــز ، ســــــــي ال وعلــــــــوم ــــــــة والتجار قتصــــــــادية العلــــــــوم ــــــــد مع ــــــــار، بت -وحتميــــــــة

ل19-18ميلة، ص2017أفر ،06.  
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ـار -2 أنـھSchumpeterعرفـھ :بت ـ يجـة": ع قـة عـن الناجمـة الن طر شـاء  وكـذا ،نتـاج ـ جديـد أسـلوب أو إ

ونات جميع  التغي كيفية املنتوج م أشار. 1"تصميمھ أو ة2002سنةWeaverوقد ار بت املؤسسة أن إ

ـ ن العـامل مـن مجموعـة ضـمن والعمليـات جـراءات و ـار ف و ـدمات ا قيمة ذات أشياء تكر ت ال تلك

جتما ا إطار   . 2ظل

املقــاول، وخصــائص ســمات عــن ميــة أ يقــل ال املقاوالتيــة نجــاح عناصــر مــن مــا م عنصــرا ــار بت عــد و

ما و املواو ل الش خالل من ذلك توضيح مكن و بھ تمام إ   :يدعو

ل ي: 6الش املقاوال املشروع إ ة ار بت الفكرة من   :املقاوالتية

  
بكــــر،: املصـــدر أبــــو محمــــود ــــامصــــطفى ل املحفــــزة ئــــة والب عمــــال ــــادة ر معيــــاتمنظومــــة الــــدو الســــعودي املــــؤتمر ،

السعودية، عمال، ادة ر ص2014ومراكز ،62 .  

يت كذا املقـاولو الفـرد تحفـز فاإلبـداع املقاولـة، مسـتوى ـ ع ـار بت و بـداع من ل ن ب رتباط

إ ـــار ف ــــذه تحــــال ـــار بت فعــــل و املـــألوف، عــــن خارجــــة جديـــدة مبدعــــة ــــار أف عـــن البحــــث ـــ التطبيــــقع ــ ــ

ومختلفة ة متم وخدمات منتجات ذلك عن تج و   . والتنفيذ

للمق):التم(التفرد -3 سبة بال مة امل اتيجيات س من ااو يم ئا ش املقاولة تمتلك أن ع ا أل والت

ــ الز اجــات ســتجيب و ــة، ج مــن ا تقــدم ــ ال املنتجــات أو ــدمات ا خــالل مــن ن املنافســ بقيــة مــنعــن ائن

فضـل ـدمات وا املنتجات وتقديم ة ستمرار تحقيق من ا تمك تنافسية ة م ا يكس ما و و أخرى، ة ج

ة واملم النادرة املوارد ع أساسا   .املعتمدة

                                                             
واملتوســــطة1 ة الصــــغ باملؤسســـات ــــار بت و بــــداع ر تطــــو ـــ ــــا ودور التكنولوجيــــة عمــــال حاضـــنات بوقمقــــوم، محمــــد غيــــاط، ف حالــــة-شـــر

زا ةئر،ا وإدار اقتصادية أبحاث العددمجلة خيضر06، محمد جامعة ص2009سكرة،-، ،55.  
ارنة، 2 الس خلف التنافسيةبالل ة امل تحقيق ا ودور ادة الر اتيجيات صاس سابق، مرجع ، 89.  
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املقــــاوالت عمــــل ــــو ال املــــوارد مختلــــف ســــاب اك ــــ ة،تع شــــر أو ماديــــة انــــت ســــواء ــــ التم ــــذا ــا ــ منح

عة أر ناك ووعموما شده ت الذي التفرد لتحقيق املقاوالت تواجھ تحديات عد   1:موارد

املـــوارد - وإنجـــاز:تجميـــع العمليـــات نـــاء ب تقـــوم ـــ ال ة شـــر ال املـــوارد مـــة امل املاديـــة املـــوارد جانـــب ـــ إ شـــمل و

بتع يتمتعـــون أفـــراد خـــالل مـــن ذلـــك ى تـــأ و ـــة التجار والســـمعة الصـــناعة ـــ باملعرفـــة املتعلقـــة لـــيمعمـــال

ــ املقاولـة تأمــل ـ ال التكنولوجيــة املـوارد ــ بـالتحكم ــم ل سـمح كمــا ـام امل ــذه بإنجـاز ــم ل سـمح ة ـ وخ

الزمن عامل عتبار ن ع خذ مع ا يع تص أو ا بامتالك سواء لفة ت بأقل ا عل صول  .  ا

اذبــة - ا املـوارد املـوارد:اختيـار باختيــار تقـوم أن املقاولـة ـ ع املتاحــةيجـب املـوارد ـل ن بـ مــن جـذبا ـ ك

مـنح معا ا نجاح يضمن بما ا بي ام و التناغم إيجاد ع والعمل ا لف ت أو ا لطبيع وفقا ا أمام

مثال ائن الز إيجاد أو ق سو ال أو البيع ارات م املوارد ذه ون ت وقد ا، تختص تنافسية ة م  . املقاولة

املوارد - عمل:املختارةتجميع ا وتفرد ا نوع ب تتم وال املقاولة قبل من اذبة ا املوارد م أ اختيار عد

يجــة ن جديـدة مــوارد خلـق التجميــع ـذا عــن ـتج و ا، ــداف أ مـع ناســب ي الـذي ل بالشــ معـا ــا تجميع ـ ع

والنــــوا التعليميــــة لفيــــة وا ة بــــا ون ـــــ يتم الــــذين ن العــــامل قبــــل مــــن ــــود ا ــلبــــذل ـــ ال جتماعيــــة

تنافسية ة م كسب ا م ستفيد جديدة ار أف بلور لت املقاولة رأسمال مع  .تتفاعل

ليـــة - التحو الفرديـــة ـــ:املــوارد و مــة م مرحلـــة يتطلــب ـــا وتجميع ــا اختيار تـــم ــ ال املـــوارد تفــرد ضــمان إن

ال ذا ة استمرار يضمن مما املقاولة بقوة فراد قوى ط ر أو ل   .تمتحو

ــــة ــ ــ ــ والتكنولوجيــ ــــة ــ ــ ــ املاديــ ــــوارد ــ ــ ــ املــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــط ــ ــ ــ فقــ ــــد ــ ــ ــ عتمــ ال ــــة ــ ــ ــ املقاولــ ــــده ــ ــ ــ شــ ت ــــذي ــ ــ ــ الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ التم ــــإن ــ ــ ــ فــ ــــذا ــ ــ ــ كــ و

ــــ ــ ــ ــ ـ إ ــــؤدي ــ ــ يـــ ــا ــ ــ ــ بمـــ ــــرد ــ ــ ــ وتفـ ــــاءة ــ ــ كفـــ ــــل ــ ــ ـــ ب ــــوارد ــ ــ ــ املـ ــــك ــ ــ تلـــ ــــغيل ــ ــ شـــ ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــ كب دور ة ــــ ــ ــ ـــ املتم ة ــــر ــ ــ ــ شـ ال ــــوارد ــ ــ للمـــ ــا ــ ــ ــ وإنمـــ

ن املنافس عن مختلفة قة بطر ا   .تقديم

املخــــــــاطرة -4 ــــــرض:أخــــــــذ التعــ ــــة ــ انيــ إم ــــع ــ مــ ــار ــ ــ عتبــ ن ــــ ــ عــ ــــذه ــ أخــ ــــتم ــ يــ ــا ـــ ــ مـ ــــھ ــ بأنــ ــــاطرة ــ املخــ ــــذ ــ أخــ ــــــف ــ عر ــــم ــ تــ

ــــرة ــ ــ بفكــ ــــان ــ ــ تيــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــز ــ ــ ترتكــ ــــة ــ ــ املقاولــ أن ــــاس ــ ــ أســ ــــ ــ ــ ــ ع ــــار ــ ــ عتبــ ن ــــ ــ ــ عــ ــــاول ــ ــ املقــ ــــذه ــ ــ يأخــ ــــر ــ ــ أمــ ــــو ــ ــ ــ و ــــارة، ــ ــ ســ ل

ــــاول ــ املقـــ أن إال ــــاطرة، ــ املخـــ ــا ــ ــ مـــ ــــرتبط ــ تــ ــــران ــ أمـــ ــا ــ ــ مـــ و ــــة ــ قديمـــ ــــرة ــ فكـــ ر ــــو ــ تطـــ أو ــــدة ــ ــــةجديــ ــ مقارنـــ ــــك ــ ــــةيمتلـــ ــ بقيـــ

ــا ــ ــ ــ ــ ــــالرجــ ــ ــ ــ عمــ ــــك ــ ــ ــ بتلــ ــــة ــ ــ ــ املرتبطــ ــــاطر ــ ــ ــ املخــ ــــاب ــ ــ ــ ســ اح ــــ ـــ ــ ـــ ع ــــنص ــ ــ ــ تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وال ــــاطرة ــ ــ ــ املخــ ــــذ ــ ــ ــ أخــ ــــارات ــ ــ ــ ــ م ــــال ــ ــ ــ عمــ ل

ــــال ــ ــ ــ باألعمــ بؤ ــالت ــ ــ ــ ــ بــ ــــتم ــ ــ ــ ــ ــــاول ــ ــ ــ املقــ أن أي ــــد، ــ ــ ــ التأكــ ــــدم ــ ــ ــ وعــ ــــــوض ــ ــ الغمــ ــــاالت ــ ــ ــ حــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــــل ــ ــ ــ الفشــ أو ــــل ــ ــ ــ للفشــ ــا ــ ــ ــ ــ تجنبــ

إيجابية ي. ك ما املقاول لدى املخاطرة أخذ ارات م شكيل يدعم ما أك   2:ومن

                                                             
ارنة،1 الس خلف عمالبالل منظمات وإدارة ادة ص ، الر ص سابق،   .71-70مرجع

   .72 ص،املرجعنفس 2
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ــــة  - ــ ـــ ــــةالرؤ ــ ــ ـ رؤ ــــك ــ تمتلـــ ــا ــ ــ ـــ يجعل ــــا ــ ممـــ ــــة ــ املقاولـــ ــــھ ــ بـــ ــــرد ــ تنفـــ ــــذي ــ الـــ ــ ــ ــ ـــ التم ــــن ــ مـــ ــــبة ــ ســـ واملك ــــياء ــ لألشـــ ــــة ــ يجابيـــ

إيجابية؛  مستقبلية

نظرتـــھ - ـــز عز خـــالل مـــن شـــودة امل ـــداف تحقيـــق ـــ ع القـــدرة املقـــاول تمـــنح للمســـتقبل يجابيـــة ـــة الرؤ

دافھ؛ أ مع وتماشيا حية ر ك عمال شاف واك  الثاقبة

ــــيم - نالتقيـــ ــــ ــ عـ ــــذ ــ خـ ــــع ــ مـ ــــزة ــ املنجـ ــ ــ ــ ـ وغ ــــزة ــ املنجـ ــــال عمـــ ــــيم ــ تقيـ ــــالل ــ خـ ــــن ــ مـ ــــودة ــ شـ امل ــــداف ــ ـ لأل ــــدوري ــ الـ

الزمن؛ عامل  عتبار

ــــــق - تحقيــ ــــدم ــ عـ ــــاالت ــ حتمـ ــــوء ــ ألســ ــــ ــ التحضـ ــــالل ــ خـ ــــن ــ مــ ــــد ــ التأكـ ــــدم ــ عـ ــــة ــ الــ ــــاحبة ــ املصـ ــــاطرة ــ املخـ ــــول ــ قبـ

املحدد؛ الوقت املسطرة  داف

بامل - ن ــــامل ــ ــ العـ ــــراد ــ فـــ ــا ــ ــ مزايـــ ــــ ــ ـــ ع ــــرف ــ ــالتعـــ ــ ــ ــ ـ ع ــــدرة ــ قـــ ــ ــ ــ ـــ ك ــــر ــ والعنصـــ ــــة ــ ــ قيقيـ ا ــــدرات ــ القـــ ــــم ـــــ أل ــــة ــ قاولـــ

قدما ا  .امل

أشــار ــ2001ســنةRobert Meierوقــد افـــأةأنإ امل ــ ع صــول ا ــ حتماليــة ـــو املخــاطرة            أخــذ

ذلك فشل لو أنھ من أك حة املق املشروع خطة نجاح حال عوائد تحقيق   .أو

ــــار أشــ ــا ــ ــــنةBostjanكمــ انــــــت2003ســ ــا ــ لمــ ف ــــاطرة، املخــ ــــذ أخــ ــــلوك لســ ــــة معينــ ــــدود حــ ــــد توجــ ال ــــھ أنــ ــ ــ ــ إ

ومدى اص بطبيعة أمرمرتبط و و يح، والعكس مقاوال س ول عامل مجرد الفرد ان أقل املخاطرة

طر ا ذا مقدار من املتوقعة   . الفائدة

ا:املبدأة -5 من أك عالية مخاطرة أخذ ع عناصرالقدرة ثالث تتضمن و املحيطة، ية البي   1:لظروف

باإلبداع؛ - ن املنافس مالحقة عدم أو مالحقة  قرار

ر؛ - والتطو بداع و النمو قيقية ا املحاوالت ن ب  املفاضلة

م؛ - احتوا أجل من ن املنافس مع التعاون  محاولة

التالية يم باملفا املبدأة سلوك رتبط   :  و

الفرص - الية؛اغتنام ا العمليات مع عالقة ع ون ت ال ال  السوق

ن؛ - املنافس بقية عن مختلفة ونادرة جديدة منتجات  تقديم

املنتج - حياة مدة خالل نحدار مرحلة ون ت ال للعمليات اتي س   .التخطيط

خالل من محتملة ة صعو مع للتعامل املقدم ستعداد إ أيضا املبدأة ش اتكما التغ املشاركة

بطـــرح القيــام عــن الفــرص ـــ تمي أو الفــرص إيجــاد ــ ع القـــدرة ــا أ ــ ع املبــدأة ـــ إ ينظــر كمــا ئــة، للب بــاه ن و

                                                             
ارنة، 1 الس خلف عمالبالل منظمات وإدارة ادة سابق،الر صمرجع ص ،75-76.  
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ع صول ا خالل من ذلك ون و لألحداث فعل كرد س ول ات للتغ ستجابة ون وت السوق، منتجات

املســ ــ و والســابق ــا ا الوضــع عــن الرقابــة. تقبلاملعلومــات ــ ع تنطــوي لفــة م عمليــة ــا و ب املبــدأة ــ وتتم

النادرة املوارد عن والبحث ل الطو املدى ع للسوق وم ن واملنافس ائن الز   .ع

باقيةفاإل إذن ود مختلف تمثل املبادأة أو س  زمـام وتـو املسـتقبلية، الفرص م لتحديد و املؤسسة ج

ـا املبـادرة ا بمالحق ل ـ الفعالـة اركةاملشـ خـالل مـن اقتناصـ ات املسـتقبل مشـا ـ اجـاو  والتغي ـ إضـافةتا  إ

واملناسب تقديم غية للسوق  املستقبلية حتياجات توقع ديد  باملنتجات مر علق سواء السوق   وطرحھ ا

دمات أو  .1دارة أساليب أو نتاج طرق  أو ا

دوات ــــ ــ ع ــــھ حيازتــ ــــ ــ ع ــابقة ــ الســ اتيجيات ــ ــ ســ ــــن مــ اتيجية ــ ــ اســ ألي ــــاول املقــ ــــار اختيــ ــــإن فــ ــــذا كــ و

دافـھ أل سـية الرئ واملعـالم طـوط ا وتوضـيح املناسـبة، القرارات واتخاذ العمل ببدء لھ سمح ال ساسية

ا عمل ال ئة الب ملعطيات   .  وفقا

VII-ونية لك   املقاوالتية

مـن تقدمـھ مـا ـل خـالل مـن ـا غ عـن والتفـرد ـ التم ـا تحقيق ـ إ املقاولة س ال داف م أ من

مجة امل عمال إنجاز ع قادرة لة مؤ ة شر و مادية موارد من تمتلكھ ما تفرد عن ع خدمات أو منتجات

املقاوال اتيجيات سـ مختلـف ـ ع عتمـاد خـالل مـن الدقـة، ـ للتكنولوجيــابمنت ا اسـتخدام جانـب ـ إ تيـة

ونيا الك ا أعمال تمارس ال املقاوالت تنافسية ة م ا ذا حد ل ش أصبحت ة خ ذه ديثة،   .ا

عمـــال -1 ـــوم ونيـــةمف التجـــارة:لك مصـــط ـــور ظ عـــد ونيـــة لك عمـــال مصـــط ــر ونيـــةظ لك

وأد نظم عن للتعب التجارةكمحاولة حدود تتجاوز جديدة شطة وأ وتطبيقات ةوات ـ خ ـذه ونية، لك

ومــن معلوماتيــة ات شــب خــالل مــن ومعلومــات وخــدمات ملنتجــات تبــادل أو شــراء أو بيــع عمليــات عــن ــ ع ــ ال

ا نــــتضــــم ــا،ن ــ كفاء مــــن والرفــــع دمــــة ا لفــــة ت وخفــــض ن لك واملســــ ات الشــــر رغبــــات تلبيــــة ــ ــ إ ــــدف

جـــزء ـــ عت بـــذلك ـــ و دمـــة، ا إيصـــال ع ســـر ـــ ع عمـــالاوالعمـــل ـــامـــن وم مف ـــ تمثـــل ـــ ال ونيـــة لك

وسائط ع واملعامالت دمات ا افة تقديم ـدماتإالواسع ا تقديم ف الضيق ا وم مف أما ونية، لك

واملعام دمات ا ذه من عظم سبة ال ل ش حيث نت ن شبكة   .التع

ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ع ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ أيضـــ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ف عر ــــن ــ ــ ــ ــ ــ مكـــ ــــديم و ــ ــ ــ ــ ــ ــ وتقـ ــــوف ــ ــ ــ ــ ــ تـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ع ــــة ــ ــ ــ ــ ــ املختلفـــ ــــات ــ ــ ــ ــ ــ والقطاعـــ دارات ــــدرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ قـ

ــائل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بوسـ ــــراءات ــ ــ ــ ــ ــ ــ جـــ و ــــامالت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واملعـ ــــدمات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــاتإا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ل أو ــــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عمـ ــــات ــ ــ ــ ــ ــ ــ مؤسســـ أو ــــراد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لألفـ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ونيـــ لك

                                                             
ص1 سابق، مرجع مسيخ،   .43أيوب
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ــا ــ ــ ــ ـ وإدار ــــدمات ــ ــ ـ ا ــــديم ــ ــ تقـ ــــرى ــ ــ أخـ ــــارة ــ ــ عبـ و ــــوح، ــ ــ والوضـ ــــفافية ــ ــ الشـ ــــن ــ ــ مـ ــار ــ ــ ــ إطـ ــ ــ ــ ــ ـ ــا ــ ــ ــ ـ ذا ــــة ــ ــ وميـ ا دارات و

الدولية املعلومات ات شب نت(ع   . 1)ن

باســتخدام ــا أعمال ومزاولـة مواكبــة ــ املؤسسـة ســتخدمھ الــذي سـلوب ونيــة لك عمــال وتصـف

تحقيــق أجــل مــن ن ساســي املصــا اب ــ أ املســتفيدين مــع نــت ن ــ ع املعتمــدة ونيــة لك تصــاالت

وفاعلية بكفاءة داف و   .2غراض

اســتخدام  ــ ع املقاوالتيــة فــإن كــذا خـــاللو مــن ا واســتمرار ــا قا و ــا نمو ضــمان عــن تبحـــث نــت ن

افـة ـ شـرة من جديـدة أسـواق ولـوج ـا خالل مـن سـتطيع جديـدة اتيجيات واسـ ـداف أ تحقيـق نحـو التوجھ

ـ إ التقليديـة ـة دار الطـرق مـن نتقـال و داري ـا أدا ر بتطـو ا ل سمح كما أقل، اليف ت و العالم أنحاء

والفوزأساليب ائن الز حاجات تلبية أجل من ذلك ل و بداع، ع عتماد خالل من وتجديد حداثة أك

املؤسسات بقية عن ا تم تنافسية ة م إيجاد مؤسسة ل من تتطلب حادة منافسة ظل م   . بوال

ا سـ مختلف بع ت نت ن ع ا اعتماد خالل من املؤسسة أن إ شارة املقاوالتيـةوتجدر تيجيات

املقاول الفرد أو شري ال املورد ع ك ال مع املقاوالتية ا رؤ بذلك وتحقق وتم مخاطرة ار، إبت إبداع، من

شود امل النجاح وتحقيق نفسھ إثبات أجل من خاطر و املسؤولية يتحمل   .الذي

عمال -2 ونيةخصائص السم:لك من بجملة عمال ذه يتتم فيما ا م أ توضيح يتم   3:ات

ي - القــــانو الســــند تمثـــل ــــ ال ونيــــة لك الرســـائل ــ ــ ع التـــام ــاد عتمــ و للمعــــامالت الورقيـــة الوثــــائق غيـــاب

واملعامالت؛ العقود إثبات ة صعو ذاتھ حد ل ش ما و و املعامالت، ألطراف  الوحيد

ــــاألمور  - ــ بـ ــــة ــ اصـ ا ــــرة املباشـــ ــــاليف ــ ـ والت ــــاق ــ نفـ ــــيض ياتتخفـــ ــــ ــ واملشـ ة ــــر ــ شـ ال ــــوارد ــ واملـ ق ــــو ســـ وال ــــة ــ املاليـ

فعالة؛ بصورة  واملبيعات

ــ - جــراءات ســيط وت ــدمات ا تقــديم ــ ديثــة ا التقنيــات ــ ع والتعــرف ــار ا العــالم ــ ع نفتــاح

ممكن؛ وقت  أقل

ــ - الكفــ ذات العمالــــة مــــن محــــدود عــــدد ــــ ع عتمــــاد خــــالل مــــن القــــرار وصــــنع اتخــــاذ ــ ــ ــــارةالســــرعة وامل اءة

املعلومات؛ تكنولوجيات استخدام اصة  ا

                                                             
ارنة،1 الس خلف عمالبالل منظمات وإدارة ادة صالر ص سابق، مرجع ،267-268.  

أبوفارة،2 أحمد نـتيوسف ن ـ ع عمـال اتيجية كتـاباس قاصـدي، جامعـة ومـات، وا للمنظمـات ـ املتم داء حـول الـدو ـ العل املـؤتمر

اح ص2005مارس09-08ورقلة،-مر ،374.  

رضـــوان 3 ،،رأفــت ســـي ا والء عــوض، ونيــةرشـــا لك عمـــال عـــالم ــ للتخطـــيط،الضـــرائب ــي العر ـــد املع شـــورات م ص، متـــاح04-03 ص ،

خ ي15/02/2018بتار و لك املوقع   pdf-api.org/images/publication/pdfs/144/144_j2-http://www.arab.2 : ع
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متعـددة - ـة إدار ات مسـتو وجـود عـدم ـ إ يـؤدي عمـال مـن النوع ذا العمال من كب عدد وجود عدم

أسرع؛ قة بطر القرارات واتخاذ املعلومات انتقال ع ساعد ما و  و

أعمال - وتوسيع جديدة أسواق اق اخ ع  املقاولة؛القدرة

العـرف - جرى بل ، جغرا موقع أي من بكفاءة ا أعمال إدارة ع ا قدر ب س للمقاوالت ي ا امل نفصال

بالعمالء؛ تصال وسرعة ولة س لتحقيق أماكن عدة مقر من أك يتواجد  أن

ــــاث - ــ بحــ و ــــب ــ الكتـــ ــــيقية، ــ املوســ يالت ــــ ــ ــ ال ــــب، ــ اســـ ا ــــرامج ــ بــ ــل ــ ــ مثــ ــــة ــ الرقميـــ ــــات ــ املنتجــ ــــار ــ شــ ران ــــار ــ والتقـــ

شارات؛ االس دمات ا عض و ونية  لك

ع - الســر التكنولــو التطــور وتواكــب ونيــة لك عمــال تحكــم وتنظيمــات ن قــوان وضــع ــ ع القــدرة عـدم

مثال؛ بائية ا  التنظيمات

ــ - ونيـــ لك التجـــــارة قنـــــوات خــــالل مـــــن ــالم العـــ ــ ــ ع ـــــة التجار ا شـــــط أ تمـــــارس ــ ــ ال ات الشـــــر ـــــور ظ ــــادة ةز

ــــذه ـ ــا ــ مصـ ن بـــــ تضـــــارب ــــان حيـ مـــــن ــ ـــ كث ــــ ـ ــاد ــ زديـ ـــــذا ــــق يرافـ ــا ــ ومـ ـــــم، ا ة ــــغ صـ تلـــــك ــا خصوصـــ

القومية قتصادية واملصا ات  . الشر

ونية -3 لك عمال ي: أنواع ما إ ونية لك عمال يف تص    1:يمكن

ونيــة-3-1 لك باألعمــال املدعومــة أ: املؤسســات وحــدات ــ تقليديــة،و مؤسســات ضــمن ونيــة إلك عمــال

ا بدال اس دون نت ن باستخدام التقليدية ا وأسالي ا قدرا تدعم املؤسسات ذه أن   .أي

ونيـــة-3-2 لك باألعمـــال نـــة َّ املمك وظــــائف: املؤسســـات مواكبـــة أجـــل مـــن نـــت ن ســـتخدم النـــوع ـــذا ــ ـ

يتضمن أن دون أفضل بصورة التقليدية نـتعمال ن فـإن أخـرى عبارة و نت، ن ع ء أي بيع ذلك

داخلية اتصال ات شب ع اعتمادا وفاعلية بكفاءة م أعمال أداء من فراد ن تمك إ تؤدي ) Intranet(نا

ــــة باملؤسســ ــــة اصـ ا ــــات املعلومــ ــــل ــ ــ ــ ـ ع ــــول صــ وا ــــل التواصـ ــــم ــ ل ــــيح ـ ــ. ت ــ ــ ال ــــات املؤسســ ــــن مـ ــ ــ ــ الكث ــــاك نـ و

ن املنتجـــاتســتخدم عـــن املعلومــات وأحـــدث بــآخر م ـــد وتزو ــائن الز مـــع والتفاعـــل تصــال أجـــل مــن نـــت

ي و لك ا موقع خالل من ا يع ب القيام   .  دون

الشـــاملة-3-3 ونيــــة لك عمــــال كمؤسســــات: مؤسســـات ســـواق وتــــدخل ـــا أعمال املؤسســــات ـــذه تبــــدأ

ــ ــ ـ ع ــا ـــ أعمال تـــــدير ــــاملة، شـ ونيـــــة إلك ــــالأعمـــــال عمـ ن بـــــ تمـــــزج ــــات مؤسسـ البدايـــــة ــ ـــ ــــون ـ ت وقـــــد نـــــت، ن

ي ما ذلك تطلب و شامل، ل ش ونية لك عمال إ تتحول ثم ونية لك و   :التقليدية

عمال؛ - ا تمارس ال ساليب  غي

ة؛ - ر و ا ا منتجا سع  إعادة

                                                             
ص1 ص سابق، مرجع أبوفارة، أحمد   .375-374يوسف
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ن؛ - العامل ب تدر  إعادة

وإعادة - صياغة النظمإعادة جميع    .ترميم

عمال -4 ونيةمزايا ا :لك م ات مم عدة ونية لك عمال   1:تتم

أطول؛ - وقتا ستغرق ال الورقية باملعامالت مقارنة العمالء لطلبات ستجابة سرعة  تحقق

ــــدار - ــ مــ ــ ــ ــ ــ ع ــــة ــ وميــ ا ــــدمات ــ ــ ا ــ ــ ــ ــ ع ــــرف ــ والتعــ ق ــــو ــ ســ ال ــــن ــ مــ ــــالء ــ والعمــ ن ــــ ــ املنتفعــ ن ــــ ــ ــــوالتمكــ ــ طــ ــــوم ــ اليــ

عطل؛ أو إجازات وجود دون  السنة

ــــة - ــ ــ ــ ــ ــ املتنوعـ ــــة ــ ــ ــ ــ ونيـــ لك ــــدمات ــ ــ ــ ــ ــ ـ ا ــــن ــ ــ ــ ــ مـــ ــــد ــ ــ ــ ــ العديـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ع ــــرف ــ ــ ــ ــ التعـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ع ــــات ــ ــ ــ ــ ــ واملؤسسـ ــــراد ــ ــ ــ ــ فـــ ــــاعدة ــ ــ ــ ــ مســـ

ممكن؛ وقت أقل ا س أ  واختيار

ــــال - ــ ــ تصــ ــــالل ــ ــ خــ ــــن ــ ــ مــ ــــة ــ ــ الالزمــ ــــدات ــ ــ ــ بالتور ــــق ــ ــ يتعلــ ـــا ــ ــ ــ فيمـ ــــات ــ ــ للمؤسســ ــــروض ــ ــ العــ ــــل ــ ــ وأفضــ ــــــب ــ ســ أ ــــوف ــ ــ تــ

مختلفة؛  بمواقع

ــــورة - ــ ــ ــ ــ صـ ــــ ــ ــ ــ ـــ ــــلغي ــ ــ ــ ــ ـ يا و ة ــــ ــ ــ ــ ــ ـ كب ــــة ــ ــ ــ ــ عمالـ ــــتخدام ــ ــ ــ ــ اسـ ــــ ــ ــ ــ ــ ـ ع ـــدة ــ ــ ــ ــ املعتمــ ــــة ــ ــ ــ ــ التقليديـ ــــورة ــ ــ ــ ــ الصـ ــــن ــ ــ ــ ــ مـ ــــة ــ ــ ــ ــ املؤسسـ

ــــل ــ أقــ ــــة ــ عمالــ ــــ ــ ــ ع ــــد ــ عتمــ ــــ ــ ـ ال ــــة ــ ونيــ لك أو ــــة ــ ديثــ ا ــــورة ــ الصــ ــــ ــ ـ إ ــــدة ــ ومعقــ ة ــــ ــ ــ كب ــــة ــ وتنظيميــ ــــة ــ قاعديـ

محددة؛ جغرافية حدود أو مة ي مبا إ اجة ا وجود عدم جانب  إ

امل - عــن تبـة امل املــدفوعات أداء ولة وخــاللسـ ونيــة لك للنقـود العــال القبــول ظـل ــ ونيـا الك عــامالت

ة؛ قص زمنية ة  ف

الشعبية؛ - واملشاركة املؤسسية ة الالمركز  تطبيق

الكثيفـة - السـكنية املجتمعـات خاصـة صـفة و م عضـ مـع التفاعـل من املح املجتمع داخل فراد ن تمك

و  ار ف و واملعلومات املعارف م؛وتبادل بي ات  ا

ــع - والتوز عــالن و الطباعــة كخــدمات دمــة ا أو املنــتج ق ســو لعمليــة املرافقــة ليــة ال ــاليف الت تخفــيض

نت ن شبكة ع اعتمادا  .والتصميم

ونية-5 لك عمال تطبيق أن:معوقات يمكن وال ونية لك لألعمال مزايا عدة وجود من الرغم ع

ـــا م الفعـــالســـتفيد التطبيـــق دون تحـــول ـــ ال املعوقـــات عـــض وجـــود ينفـــي ال ذلـــك أن إال ـــات، ا مختلـــف

املعوقات ذه ومن امل، ل ش ا م ستفادة و عمال ذه   2:ل

والتكنولوجية -5-1 الفنية واملعوقات ي:املشكالت فيما ا حصر مكن   :و

بدال - اس أو ل وتحو والتدخل ب للتخر البيانات نت؛عرض ن مواقع مستوى ع وذلك  البيانات

                                                             
ارنة،1 الس خلف عمالبالل منظمات وإدارة ادة صالر ص سابق، مرجع ،272-273.  

املرجع 2 صنفس    .287-284ص،
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ئتمــان - بطاقـات ــق طر عـن م أمــوال ـ ع يالء سـ مثــل ـدمات ا بطــال اصـة ا املعلومــات ـ ع السـطو

ه؛ غ عن ه تم وال دمة ا بطالب خاصة معلومات وأي ي و لك التوقيع سرقة  أو

ــدمات - ا مـــن ــ الكث ـــ الورقيــة الوثـــائق العقـــودغيــاب إثبـــات لة مشــ ـــ إ يــؤدي مـــا ــو و ونيـــا الك املقدمـــة

ا؛ ع تبة امل امات ل و قوق  وا

ال - الثالث العالم دول وخاصة العالم من ماكن عض تصاالت مجل ساسية ية الب ضعف

ا؛ لف ت وارتفاع نت ن استخدام ضعف من ي  عا

تكنولوجيات - ع السر ؛التغ س ال ستقرار عن لألفراد الدائم البحث مقابل واملعلومات  تصاالت

املتقدمـة - الدول ا بمثيال مقارنة النامية الدول خاصة باملعلوماتية املتعلقة املعرفية ات املستو ي تد

املختلفـة اللغـات ـ الـتحكم عـدم عنـھ نتج الذي املادي الفقر عن و بالدرجة مـةوالناتجة م ـ عت ـ ال

ي و لك الوسيط مع  .للتعامل

قتصادية-5-2 و جتماعية واملعوقات تقـل:املشكالت ت ـا تجعل ـ ال ونية لك لألعمال العال ع الطا

عمــال مــن النــوع ــذا ــ ع املفروضــة الضــرائب تحديــد ــان بم ة الصــعو مــن يجعــل ولة ســ ــل ب ــدود ا ن بــ

ســ ــا وطبيع ــا م مــنو النــوع ــذا ــ ــا تجاوز يــتم ــ ال غرافيــة ا ــدود با الضــرائب ــذه دفــع ان ــ اق ب

مــع. عمـال التقنيــة البطالـة معــدالت ـا مع وترتفــع تقــل ـ ال والعمالــة بـالتوظيف تتعلــق أخــرى لة مشـ نــاك و

تأ بإعـادة الـدول عـض تمـام ا عنـھ ـتج ي الذي مر ونية الك عمال ع أك اعتماد وتـدر العمالـة يـل

ديدة ا العمل سوق ومتطلبات ناسب ت أعمال   .ع

والتنظيميـــــــــــــــة -5-3 القانونيـــــــــــــــة ــــــل:املشـــــــــــــــكالت ــ ــ ــ العوامـــ ــــم ــ ــ ــ ــ ـــ أ ــــن ــ ــ ــ ــ مـــ ــــة ــ ــ ــ ــ وتنظيميـــ ــــة ــ ــ ــ ــ قانونيـــ ــــة ــ ــ ــ ــ ئـــ ب ــــوف ــ ــ ــ ــ تـــ ــــد ــ ــ ــ ــ عـــ

ــــة ــ ــ الثقـ ــــيوع ــ ــ شـ ــــمان ــ ــ ضـ ــــــب ــ جانـ ــــ ــ ــ ـ إ ــا، ــ ــ ــ ـ ف ــــامالت ــ املعـــ ــــتقرار ــ ــ واسـ ــــة ــ ــ ونيـ لك ــــال ــ ــ عمـ ــــق ــ ــ تطبيـ ــــ ــ ــ ـ ع ــــاعدة ــ املســـ

ــــامل ــ ــ املتعـــ ــــــف ــ مختلـــ ن ــــ ــ ــ ــــنبــ ــ ــ مـــ ــــالتحقق ــ ــ بـــ ــــة ــ ــ واملتعلقـــ ــــة ــ ــ الالزمـــ ــــمانات ــ ــ الضـــ ــــاب ــ ــ غيـــ ــــد ــ ــ عـــ و ــــة، ــ ــ الفاعلـــ ــــراف ــ ــ طـــ و ن

ــــة ــ ــ ونيـ لك ــــال ــ ــ باألعمـ ــــة ــ املرتبطـــ ــــة ــ ــ القانونيـ ــــكالت ــ ــ املشـ ــــم ــ ـــ أ ــــن ــ ــ مـ ــــره ــ ــ ـ تزو ــــدم ــ وعـــ ــــي ــ ــ ـ و لك ــــع ــ ــ التوقيـ ة ــــ ــ ـــ

ــــمة ــ ببصـــ ــــع ــ التوقيـــ أو ــــوب ــ املكتـــ ــالتوقيع ــ ــ بـــ ــــة ــ مقارنـــ ــــك ــ ذلـــ ــــنظم ــ تـــ ــ ــ ــ ـــ ال عات ــــر ــ شـــ وال ــــات ــ التنظيمـــ ــــاب ــ غيـــ ــــل ــ ظـــ ــــ ــ ــ

ــبع ــ ــ ــــة.  صــ ــ كفايــ ــــدم ــ وعــ ــــديث ــ تحــ ــــدم ــ عــ ــــن ــ مــ ي ــــا ــ عــ ــا ــ ــ أيضــ ية ـــــر ــ الضـ عات ــــر ــ شــ ال أن ــــ ــ ــ إ ــارة ــ ــ شــ ــــب ــ تجــ ــا ــ ــ كمــ

خرى  عمال بقية مع ال ا و كما ونية لك باألعمال يتعلق   .  فيما

مـــن الـــرغم ــ ـ ع ـــا حي ور ا تنافســـي ودعـــم ـــ التم ـــ ع املقـــاوالت ســـاعد نـــت ن اســـتخدام فـــإن وعليـــھ

قد ال ااملعوقات داف أ تحقيق ع ا وعمل ا محاول أثناء ا   .  تواج
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VIII-الدولية   املقاوالتية

ــــــاص ــ ــ ــ اقتنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الكب ــــة ــ ــ ــ ــ والرغبــ ــــادرة ــ ــ ــ ــ للمبــ ــــھ ــ ــ ــ ــ امتالكــ ــــھ ــ ــ ــ ــ خصائصــ ــــم ــ ــ ــ ــ ــ وأ ــــاول ــ ــ ــ ــ املقــ ات ــــ ــ ــ ــ ــ ــ مم ــــ ــ ــ ــ ــ ــ أك ــــن ــ ــ ــ ــ مــ

ــ ــ ــ ــ ا ــــيحقق ــ ســ ــــ ــ ــ ال ــــد ــ العوائــ ــــع ــ مــ ــــب ــ ناســ ت ــــاطرة ــ املخــ ــــن ــ مــ ة ــــ ــ ــ كب ــــة ــ درجــ ــــا ــ ــ طيا ــــ ــ ــ ــــل ــ تحمــ ــــد ــ قــ ــ ــ ــ ــ ال ــــرص ــ الفــ

ــــاح ــ ــ نجــ ــــال ــ ــ ــــةحــ ــ ــ ئــ والب ــــل، ــ ــ للعمــ ــــافزا ــ ــ حــ ــــھ ــ ــ لــ ــــل ــ ــ تمثــ ــ ــ ــ ــ ــ ال ــــة ــ ــ ئــ الب ــــذه ــ ــ ــ ــــن ــ ــ عــ ــــث ــ ــ يبحــ ــــھ ــ ــ يجعلــ ــــا ــ ــ مــ ــــو ــ ــ ــ و ــــتھ، ــ ــ فرصــ

ــــديم ــ ــ ــ تقـــ أو ــــھ ــ ــ ــ منتجاتـــ ف ــــر ــ ــ ــ لتصـــ ــــھ ــ ــ ــ إليــ ــــوء ــ ــ ــ ـــ ال ــــھ ــ ــ ــ يمكنـــ ــــذا ــ ــ ــ منفــ ل ــــ ــ ــ ــ شـــ و ــــ ــ ــ ــ ـــ املبت ــــذا ــ ــ ــ ــ ــھ ــ ــ ــ ــ لـــ ــــق ــ ــ ــ تحقـــ ــــة ــ ــ ــ الدوليــ

ا تحقيق من املحلية ئة الب تمكنھ لم ما ر مة م اسب م وتحقيق   .خدماتھ

الدولية -1 املقاوالتية وم تمعت :مف املقاوالتية حقول من حديثا حقال الدولية مناملقاوالتية إليھ التطرق

مــن ــل أعمــال ــ ع بنــاء ن قتصــادي و الكتــاب مــن العديــد قيــامSchumpeterوCantillonقبــل ميــة أ حــول

جديـــدة ـــع توز قنـــوات عـــن بالبحـــث ـــوم. املقـــاول املف ـــذا ـــر ظ مـــرةوقـــد أعمـــال1988ســـنةألول Morrowمـــع

الصـعيد ـ ع املقاوالتيـة تطور م سا ال الشروط م أ ع ركز وتطـورالذي التكنولـو التقـدم الـدو

أشار السنة نفس و املال، رأس املقاولـةPetersonأسواق ع ا وأثر الثقافة مية أ الدراسـات. 1إ وتوالـت

أعمـــــال غايــــة ـــــ إ ن آخــــر ن اقتصـــــادي تلـــــك1994 ســــنةMcDougallو Oviatt مــــع الدوليــــة املقاولـــــة ا ــ ــ اعت أيـــــن

ــا ـــ موارد ــــل اســــتعمال خـــــالل مــــن تنافســــية ة ـــــ م ســــاب اك عــــن ا ــأ شـــ منــــذ تبحــــث ـــــ ال املؤسســــة أو املقاولــــة

دول  عدة ا منتجا ل بيع أجل من واملالية، ة شر وال املادية   . 2املتاحة،

سـنوات ـ كــال2005و1997،2000و عمـل التـوا ــ الدوليــةع املقاوالتيـة ـوم مف ر تطــو ـ ع ن ـاتب ال

شـطة أل وتجسـيدا تحقيقـا ـا و من الدولية املقاوالتية انتقلت كذا و عمال، ئة ب يات حي مع ناسب ي بما

ات سلو من توليفة إ الوطنية، دود ا ع املؤسسة ونمو القيمة خلق إ دف ومبتكرة جديدة اقتصادية

مب أفراد ا ر الوطنيـةيظ غرافيـة ا م حـدود ـ ع املخـاطر تحمـل ـ ع وقـادرون مبـادرون باقيون، اسـ تكرون،

القيمـــــة خلــــق أجـــــل ــ. مــــن ـــ املوجـــــودة الفــــرص واســـــتغالل وصــــناعة شـــــاف اك ــــ ع القـــــدرة ــا ــ اعتبار تـــــم ا ــ ــ وأخ

وخدمات منتجات خلق أجل من الدولية   .3سواق

الدو  عمال من جزءا الدولية املقاوالت عد واغو باستغالل تقوم وال دودلية، ا ضمن الفرص تنام

ــــع مــ ــــة، ــــةالدوليــ ئــ الب ــــة، الثقافيــ ــــة ئــ الب ــــادي، قتصــ ــــالتطور بــ ــــة املرتبطــ ــــر العناصــ عــــــض ــــار عتبــ ن ــــ عــ ــــذ خــ

املدفوعات ونظام والسياسية القانونية ئة الب قام. 4التكنولوجية، الدوليةShiva Ramuوقد عمال ف بتعر

                                                             
1 Luz Marina Ferro, Le processus de formation de l’opportunité dans le contexte de l’internationalisation des PME-HT, Thèse de 

doctorat en administration, Université du Québec, Montréal- Canada, Novembre 2012, p 40. 
2 Sophie Bacq, Régis Coeurderoy, La théorie de « l’entreprise à internalisation rapide et précoce » à l’épreuve des faits : Evaluations 

de l’apport des travaux empiriques à ce champ de recherche, Revue internationale P.M.E, Vol 23, № 01, 2010, p 95. 
3 Luz Marina Ferro, op.cit, p 42. 

ارنة،4 الس خلف عمالبالل منظمات وإدارة ادة صالر سابق، مرجع ،23.  
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ـا أ ـ ـ أعمـال منظمـة أي بـھ تقـوم خـدمي أو تجـاري  شـاط أي": ع ن وطنيـة حـدود ع ـ أو لـدولت أن.1"أك أي

ــ ع ــدمات وا للســلع يــع و شــراء مــن ــة التجار بالعمليــات فــراد ــا خالل مــن يقــوم ــ ال تلــك الدوليــة عمــال

واملساعدات القروض دون شغيلية ال العمليات كز ت بذلك و ، أك أو ن دولت   .حدود

ل -2 التدو اتيجية واس   :املقاوالتية

ل-2-1 التدو وم ت:مف عملية قتصاديأصبحت شاط ال ل ـااملقاولةدو بقا ـ ع سـاعد مـا م عنصـرا

تجاوز  ذلك و ا، شاطفكرةتواستمرار ال ذا لھ تدو ة ـاثانو اكتفا حالـة ـ املؤسسـة إليـھ ـأ ت قد   الذي

غرافيـة ا ا حدود خارج جديدة أسواق عن للبحث ا وتضطر محليا، ا تواج ال املنافسة حدة عـرف. أو و

ل أنھالتدو إ: " ع الوط السوق من نتقال أو الوطنية، دود ا يتجاوز أو دوليا، املؤسسة شاط جعل

الدو أنھ. 2"السوق ع أيضا فھ عر مكن مت: "و مراحل أو املختلفعملية ارات امل من ج مز ع تقوم عة ةتا

ســــواق ــــ جيا تــــدر ة ــ ــ ا ســــاب باك للمؤسســــة ســــمح ــــ وال ــا، ــ عل ســــيطر ــــ ال أو املؤسســــة ــــا تمتلك ــــ ال

مـع.3"الدولية مختلفـة، جغرافيـة حـدود ضمن جديدة منافذ عن البحث ل التدو عملية أن يت كذا و

املالتأكيــــد أو املؤسســــة وجــــود مصــــادفةأن يحــــدث ال الــــدو املســــتوى ــــ ع عشــــوائية،قاولــــة قــــة بطر ــاأو وإنمــ

منظم عمل خالل من ون سـابتراكي اك أجـل من بعھ مـنسـوق ت الدوليـة ئـة الب يحـھ ت مـا ضـمن دوليـة،

التكنولو التطور ع عتماد و خر ع االنفتاح امزايا توسع من د يز    .الذي

توجھ-2-2 لدوا للتدو ا  :املقاوالت م ا، شاط ل تدو الرغبة إ املقاولة تدفع عوامل عدة   4:ناك

ة - التجار  : العوامل

 ــــة املحليـ الســـــوق املنتجـــــات: وضـــــعية عـــــض ــــمية بموسـ ـــــ تتم أو ــــم ـ ا ــــدودة محـ الســـــوق ـــــذه ــــت انـ إذا

ن واملنافســــ ن املنتجـــ ة ــــ ك يجــــة ن معينـــة خدمــــة أو بمنـــتج شــــبعت أو ـــدمات، الســــوقوا ــــذه انـــت أو

جديدة فرص عن تبحث املقاولة فإن ما، عل الطلب ورا وتد دمة ا أو املنتج ذا ع ودا ر د ش

عــن ا عوضــ جديــدة ســوقية حصــة ســاب واك املبيعــات ــادة وز للنمــو فرصــة ــا ل تمثــل دوليــة أســواق ــ

املحلية السوق املفقودة ا  .حص

 دوليــا املنــتج حيــاة دورة مراحــل،: تمديــد عــدة اتبــاع ــا عل ــ ب ي ا شــاط ل تــدو ــ إ املقاولــة انتقــال عنــد

ببلد والتصديرأوال نتاج يبدأ حيث ، التكنولو التقدم ع واملعتمدة املبتكرة املقاوالت خصوصا
                                                             

ص1 الدولية، عمال إدارة خ02محاضرات بتار متاح ي01/03/2018، و لك املوقع  /https://vt.ckfu.org/attachments : ع
الفشــــل،2 ومخـــاطر النجــــاح فـــرص ن بــــ ـــة زائر ا واملتوســــطة ة الصـــغ املؤسســــات ل تـــدو العــــوادي، حمـــزة جبــــاري، املؤسســــاتشـــو أداء مجلـــة

ة زائر احا مر قاصدي جامعة العدد-، ص04،2013ورقلة، ،107.  
ص3 املرجع،   .107نفس
حمو،4 بن هللا واملتوسـطةعبد ة الصغ املؤسسات ل بكـر،تدو ـي أ جامعـة ، سـي ال وعلـوم ـة والتجار قتصـادية العلـوم ليـة ، ماجسـت مـذكرة

ص2010تلمسان،-بلقايد ص ،102-104.  
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نتاج تبدأ ور التد مرحلة و ارج، با نتاج إ نتقال يتم الن مرحلة و ار، الدولبت

صل البلد إ التصدير إعادة ثم والضرائب العاملة اليد لفة ت انخفاض محفزات ا  .ال

 ــا نتــ الســـــوق: التخصــــص ــ ــ ا ــ حصـــ محدوديــــة ن معـــــ ملنــــتج ــا ـــ واختيار املقاولــــة تخصـــــص عــــن ـــــتج ي

ا تخصص مجال مع تتما دولية أسواق عن البحث إ ا يدفع ما و و  .املحلية،

 : املاليةالعوامل -

 نتاج اليف ت مـا: تخفيض نتـاج ـادة ز ـ ع القـائم ـم ا غلـة قـانون تطبيـق خـالل مـن ذلك ون و

من املقاولة تمكن تنافسية أسعار إ اية ال يؤدي ما و و الواحدة الوحدة لفة ت انخفاض إ يؤدي

الدوليــــة ســــواق يختــــار. اقتحـــام املقـــاول فــــإن الســــياق، ذات ــــ امتيــــازاتو تمــــنح ــ ــ ال الدوليــــة ســــواق

لفة الت منخفضة العاملة اليد من ستفادة انية إم إ إضافة جانب ن ثمر للمس  .خاصة

 نحـــــو ــا ــ وتوج نتـــــاج، عمليــــة ـــــ ــة املقاولــ ــا ـــ بإنفاق قامــــت ـــــ ال ر والتطــــو البحـــــث ثمارات اســــ جاع اســــ

مبيعا ادة ز أجل من ون ي إنما الدولية أكسواق سرعة ا ثمارا اس جاع واس  .ا

ية - البي  : العوامل

 ــــة الداخليـ ــ: العوامـــــل املقـــــاول وتتمثـــ ــــة رغبـ ــــ ـ ــــھل ـ تجار ــــ ـ ع ـــــذا توقـــــف و ــــة، الدوليـ الســـــوق ــــام اقتحـ ــــ ـ

يـــة والتدر العلميـــة اتـــھ وخ عليمـــھ ونوعيـــة ـــالســـابقة إ بـــذلك، املرتبطـــة املخـــاطر تحمـــل ـــ ع وقدرتـــھ ،

مية  أل إدراكھ ذلكجانب ل لتحقيق ة الضرور املالية املوارد ع توفره مية أ إ شارة مع ار   .بت

 ارجيـــة ا ئـــة:العوامـــل ب عرفـــھ الـــذي التطـــور عـــن الناتجـــة الدوليـــة تفاقيـــات و العالقـــات شـــمل ـــ و

ــــام أمــ ــــة العموميــ ــــات القطاعــ ــــن مــ ــــد العديــ ــــتح وفــ ــــواجز ــ ا ــــن مــ ـــ ـــ الكث ــــة إزالــ ــا ــ ــ ع تمخــــــض ــــ ــ وال ــــارة التجـ

الفرديــةامل ن. بــادرات بــ تصــال يل ســ ــ واملــؤتمرات واللقــاءات نــت ن ميــة بأ ــھ التنو أيضــا ــ ب و

اليف ت وتخفيف الدولية والسوق ن ااملقاول يقدمو ال دمات ا أو املنتجات لعرض    .التنقل

الدولية-3 املقاوالتية معوقـات:معوقات عـدة ا شـاط ل تـدو نحـو ـا توج ـ املقاوالت اتواجھ حـد تختلـف

و  ل، التدو درجة احسب م أ   :من

ب - املرتبطة ،:املنافسـةاملعوقات الدوليـة السـوق ـ املقـاوالت تواجـھ ـ ال املعوقـات ـم أ مـن املنافسـة ـ عت

ا خـدما أو ـا منتجا جـودة عكـس ـ وال ـا تمثل ـ ال ـة التجار العالمـة قـوة مدى ا جوان مختلف وتتمثل

م نفـس ــ عمـل ــ ال تلـك خاصــة ـا ل املنافســة واملقـاوالت املؤسســات ـم و عــدد جانـب ــ إ جــالاملقدمـة،

ا املنتجــات. تخصصــ لعــرض مناســب ار وإشــ ج تــرو مــن ق ســو ال لة مشــ املنافســة ــذه حــدة مــن ــد يز ومــا

تتطلـــــب ـــــ وال ـــــي، و لك ق ــــو سـ ال ــ ـــ ــة ممثلـــ ــــة ديثـ ا أو التقليديـــــة الطـــــرق بواســـــطة ســـــواء ـــــدمات، وا

املقاوالت انيات إم مع ناسب ت ال ة معت مالية انيات الصغ إم م ا   .ذات
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عيةال - شر وال القانونية ئة دولةمختلفوتتمثل:ب ن شأقوان املبـادرةم لـروح ا يع ـ ومـدى املقـاول

الـــدول ن قـــوان ـــ تتمثــل كمـــا بايـــة، وا والتصـــدير نتــاج إطـــار ـــ املمنوحـــة متيــازات خـــالل مـــن الفرديــة

وملكيــــةاملضــــيفة املســــتوردة، املنتجــــات ــــ ع ــا ــ قبل مــــن املفروضــــة املقـــــاولوالقيــــود ن بــــ كة املشــــ ع املشــــار

و  ، ــ جن و ــ ـــذهاملح ــ فروعـــا تفتــتح ـــ ال الدوليــة املقــاوالت ـــ املســتخدمة املحليـــة ونــات امل اســـتخدام

ـ إ الصـرف، أسـعار ات ـ غ و ديثـة ا التكنولوجيـات ـ ع واعتمـاده تطـوره ومـدى املدفوعات نظام الدول،

مركية وا بائية ا جراءات  .جانب

الثقافيــة - ئــة ي:الب ل مســ إقبــال درجــة ــ ع تــؤثر ــ وال ذواق و والعــادات والــدين اللغــة تبــاين ــ وتتمثــل

املضي ـمالدول مع ـة املتقار الـدول أسـواق وخـدمات ملنتجات م وتفضيل جانب ن املقاول منتجات ع فة

وثقافيا تحديـد. جغرافيا ـ ما م دورا والدين اللغة من ل يلعب اكما قـدر ومـدى املقـاوالت ل تـدو درجـة

ب ســ ذلــك ــ ع دليــل مــثال يــة ورو الــدول ــ ــالل ا ــوم ال تجــارة ونجــاح الدوليــة، الســوق دخــول ــ ع

ا نمو مت سا وال الدول ذه سالمية و ية العر اليات ا من العديد      . وجود

املقــــــــاوالت-4 ل تــــــــدو ــــــن :متطلبــــــــات مــ ــــة ــ مجموعـــ ــــوفر ــ تــ ــ ــ ــ ــ ب ــــني ــ مــ ــــاوالت ــ املقــ ــــتمكن ــ تــ ــ ــ ــ ــ ح ــــات ــ ــــوجاملتطلبــ ــ ولـــ

ا وم الدولية   :سواق

وة - ال خلق أساس ا أل مادية وغ مادية موارد من تمتلكھ ما خالل من تنافسية ة م امتالك عن البحث

ة، ج ومنافسةمن الدولية سواق بدخول ا ل سمح س من التنافسية ة امل ذه فإن أخرى ة ج ومن

سواق؛ ذه عن أك معلومات تملك وال املحلية  املقاوالت

ثمار - ــــ سـ منـــــاخ ن نتحســـــ ــــ تحسـ ـــــ ع ــــاوالت املقـ ـــــذه ــــاعد سـ سياســـــات ــــع وضـ خـــــالل ــــن مـ ــأ شـــ امل ــــة دولـ ـــــ

عمــل ــ ال املقـاوالت أغلبيــة أن إذ ، ـ أو مرحلــة ــ قـل ــ ع ـا منتجا تصــدير ــ ع ا قـدر ــادة وز ا شـط أ

الـ املســتوى ـ تنقــلع قــد ا توسـع عــد و شـأ امل دولــة ـ دمــة ا أو املنــتج إنتـاج أو يع تصــ عمليـة تبــدأ دو

ــاليف الت تخفــيض أجــل مــن ا يقــدم ــ ال للمزايــا وفقــا آخــر بلــد ــ إ أو املضــيف البلــد ــ إ نتــا ا . شــاط

السياسات ذه أمثلة التصدير: ومن وحوافز ئتمانية و بائية ا  .1السياسات

يل - منتأ وذلك ، سا ا محور عد والذي املقاولة املورد ذا مية أ ب س باستمرار شري ال املورد

اســـــتخدام خــــالل ــــ ع م ــــو وت م علــــيم خــــالل مــــن لديــــھ ن العـــــامل مختلــــف ـــدرات قـ ر ــــو بت املقــــاول قيــــام

بد ع م يع أجل من ا وتصقل م ارا م من د تز ال ديثة ا ارالتكنولوجيات بت و  .اع

                                                             
ـة،1 زائر ا واملتوسـطة ة الصــغ املؤسسـات صـادرات لتنميـة املــة مت اتيجية اسـ صـياغة نحـو عــوادي، حمـزة شـور، خ اتيجيةجمـال ســ مجلـة

العلوالتنمية لية س، باد بن ميد ا عبد جامعة ، سي ال وعلوم ة والتجار قتصادية العدد-وم ص07،2014مستغانم، ،23.  
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ــــرق - الطـــ ات ــــب كشـــ ــــدمات، ـــ وا ــــلع الســ ــــدفق وتـــ ــــة بحركـــ ــــة املرتبطـــ ــــة القاعديــ ــــل ـــ يا وال ــــة التحتيـــ ــ ــ ـــ الب ــــوف تــ

ـا التحتيـة ـ الب ـذه تـوفر ـ عت ـ ال ة ـ خ ـذه املضيفة، الدولة أو شأ امل دولة سواء تصاالت و

دو قتصادي شاط الستقبال اذبة ا ان امل مزايا  .من

تتطلـب ة ـ معت اسـب م تحقيـق أجـل مـن بمقاولتـھ تقـاء و شـاطھ ل تـدو ـ إ املقـاول وء فإن كذا و

نحـــو ـــا وم الدوليـــة نحــو التوجـــھ ـــ ع قدرتـــھ مــدى ـــ ع تـــؤثر ــ ال وانـــب ا ـــل ب ـــتم محكمــة خطـــة وضـــع منــھ

     .العاملية

IX-والعوملة   : املقاوالتية

ــ ـ أك مـــن العوملـــة مصـــط ـــ وجميـــععت املجـــاالت جميـــع شـــملت ة، ـــ خ العقـــود ـــ تـــداوال ات املصـــط

ـا، وتأث ا دور عاظم ب س ما كمـاالدول العوملـة، ـذه إيجابيـات عـن معـزل ـ تبقـى أن ـا يمك ال واملقـاوالت

ا حول يدور عما ا بنفس تنأى أن يمكن ال ا   . أ

العوملة -1 وم الالعوملةش:مف العملية تلك رإ ظـوا ـ إ قليميـة أو املحليـة ر الظـوا ـل تحو ـا ف يـتم ـ

و  مــــايعامليــــة، ــ ـــ ــال العــ قتصـــــاد آفــــاق عـــــن ـــــره تقر ــــ الـــــدو النقــــد صـــــندوق ــــا عرف ــا1997قـــــد ـــ أ ــ ـــ : ع

ـل" ع ـم بازديـاد املــدفوع العـالم بلــدان ملجمـوع املتنــامي قتصـادي التوا ُّ ـدود العـابرة املبـادالت وتنـو  ل

دمات شار مع موال، ورؤوس وا سارع ن   . 1"ياللتكنولوج والشامل امل

ــــرفو  ــــذلكعـــ ــاكـــ ــ ـــ أ ــ ــ ـــ ــــات: "ع العالقـــ ــا ــ ـــ ف ــــاثف ـــ تت ــا، ــ ـــ وتطور ــــة داثـــ ا ــــل مراحـــ ــــن مـــ ــــدة جديـــ ــــة مرحلـــ

بــروابط والعــال ــ املح ن بــ ــط ور ــارج، وا الــداخل ن بــ تالحــم وحــدوث ، العــال الصــعيد ــ ع جتماعيــة

ــانيةاقتصــــادية ســ وإ وثقافيــــة ــا.2"وسياســــية ــ بأ ــا أيضــ عــــرف خــــط: "و ــــا ف يتحــــول خيــــة تار رأســــمالية ورة صــــ

مــع الرأســما نتــاج عوملــة دائــرة ــ إ والتجــارة ق ســو وال ــع والتوز املبادلــة عوملــة دائــرة مــن الرأســما نتــاج

يـــــؤ  ــا ممـــ الرأســـــمالية، نتـــــاج ــــات وعالقـ وقـــــوى نتـــــا املـــــال رأس ــــامعوـملــــة النظـ ــ ـــ إ لـــــھ ــالم العـــ ــــاع إلخضـ دي

الشــــامل التبـــادل نظــــام وســـيادة ـــة واملركز العامليــــة الرأســـمالية القــــوى وتوجيـــھ يمنـــة و قيــــادة تحـــت الرأســـما

املتقدمة الرأسمالية قتصاديات لصا ،   . 3"واملتم

                                                             
ي،1 غر عمار ليم ا نعبد والعشر الواحد القرن مطلع شرافية اس رؤى قتصادية ـعالعوملة والتوز شـر لل العامليـة الفداء ي أ دار مجموعة ،

جمة، ص2013وال ،21.  

املســــــــــتقبلية،2 يـــــــــــة العر يــــــــــارات وا العوملـــــــــــة املنصــــــــــور، ـــــــــــز العز والقانونيــــــــــةعبــــــــــد قتصـــــــــــادية للعلــــــــــوم دمشـــــــــــق جامعــــــــــة املجلـــــــــــدمجلـــــــــــة ،25،

ص02،2009العدد ،562.  

يـة،3 العر الدول ع ا ا وتأث قتصادية العوملة ا، زكر جاسم ز، العز عبد قتصـادأحمد و دارة جامعـةمجلـة ة، نصـر العـدد-املس العـراق،

ص86،2011 ،64.  
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ا أ ع أيضا عرف املب: "و ثمارات سـ و التجـارة حقـول ـ العالم أسواق مـوالاندماج وانتقـال اشـرة

سواق ة حر رأسمالية من إطار ضمن والتقانة والثقافات العاملة   .1"والقوى

ــ العــالم شــعوب ن بــ ابط ــ ال ــز عز ــا خالل مــن يــتم ــ ال العمليــة ــا بأ أيضــا العوملــة وصــف يمكــن كمــا

مجمــوع العمليـــة ـــذه تمثــل فضـــل، نحـــو معــا م ـــود ج تتضـــافر ــي ل واحـــد مجتمـــع قتصـــاديةإطــار القـــوى

والتكنولوجية والثقافية جتماعية و   . والسياسية

عــاد أ عــدة ــ ــر تتمظ ــا أ ذلــك العوملــة مــن قتصــادي البعــد تمــس الســابقة ف التعــار أن ــ ا ومــن

يرمـي والـذي ـا عاد أ ـم أ و قتصادي البعد أن غ ، تصا والبعد الثقا ، جتما ، السيا البعد

أمــــام ــــدود وا ــــواجز ا ـــل ــا ــ ف وتــــزال ميـــع ا لــــدخول متاحــــة حـــرة موحــــدة تجــــارة منطقـــة العــــالم جعــــل ـــ إ

تصاالت وح دمات وا والسلع فراد و موال   . انتقال

العوملة-2 ر ي: مظا فيما ا إيجاز يمكن ومالمح ر مظا عدة   : للعوملة

ل - ــــــ شـ ــــة ــ الدوليــ ــــة ــ املاليـ ــــات ــ املؤسســ دور ــــد ــ ــــاديتزايـ ــ قتصــ ــــالح ــ صـ ــــرامج ــ بــ ــــميم ــ تصـ ــــ ــ ــ ــة ــ ــ خاصـ و ــــر ــ مباشــ

النامية؛ الدول يك ال والتكيف يت التث  وسياسات

ائلة؛ - ال التقنية التطورات من لالستفادة قتصادي التكتل نحو ايد امل  تجاه

ــــة - ــ ــ ــ ــ ــ التنميــ ــــة، ــ ــ ــ ــ ــ والتنميــ ان ــــ ــ ــ ــ ــ ــ الســ ــــتدامة، ــ ــ ــ ــ ــ املســ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ التنميـ ـــالفقر، ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــادية ــ ــ ــ ــ ــ قتصــ ل ــــا ــ ــ ــ ــ ــ املشــ ــــــض ــ ــ ــ ــ عــ ل ــــدو ــ ــ ــ ــ ــ تـ

ئة؛ الب وحماية التلوث ة، شر  ال

ــ - ــ ــ ــ ــ ـــ عة ــــر ــ ــ ــ الســ ات ــالتغ ــ ــ ــ ــ بــ ــــر ــ ــ ــ مــ ــــق ــ ــ ــ تعلــ و ــــال ــ ــ ــ العــ ــــاد ــ ــ ــ قتصـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــا ــ ــ ــ ــ ــ وتأث ــــة ــ ــ ــ التقنيــ ــــورة ــ ــ ــ الثــ دور ــــاظم ــ ــ ــ عــ

املنتج؛ ونوعية نتاج  أسلوب

يجــــة - ن ة صــــغ واحــــدة ــــة قر العــــالم ليصــــبح الشــــعوب ن بــــ ــــاك حت ــــادة وز الــــدول ن بــــ املســــافات تقلــــيص

وا النقل وسائل عالم؛لتطور وتكنولوجيات  ملواصالت

ــــتالط - ــ ــ ــ اخــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ع ــــك ــ ــ ــ ذلـ ــــر ــ ــ ــ وأثـ م ــــلوك ــ ــ ــ وسـ م ــــا ــ ــ ــ وتطلعـ ــــر ــ ــ ــ شـ ال ــــة ــ ــ ــ طبيعـ ــــ ــ ــ ــ ـ ع ــا ــ ــ ــ ــ ـ وتأث ــــالم ــ ــ ــ عـ ــــائل ــ ــ ــ وسـ ــــور ــ ــ ــ تطـ

والثقافات ضارات   .ا

العامليـــــة -3 نحـــــو املقاولـــــة اليـــــوم:توجـــــھ ــال العــ قتصـــــادي املحـــــيط ــــ املبـــــادالتيتم عوملـــــة نتــــاج، عوملـــــة

سواق عوملة ة، وسـائلالتجار ـ ـوظ امل التقـدم جانب إ املباشر جن ثمار لالس الكب التطور املالية،

ــ إ قتصــادية باملؤسســات تــدفع يجابيــة ر واملظــا املزايــا ــذه ــل للمعلومــات، ع الســر نتقــال و تصــال

و  العامليــة نحـــو التوجــھ ظـــل ــ ا اســتمرار لضـــمان ا وقــدرا ا تنافســـي دعــم ـــضــرورة مســاحة ـــ ع صــول ا

العال   .السوق

                                                             
املصـــارف1 ـــ ع قتصـــادية ـــا وآثار العوملـــة النيـــل، حمـــد الطيـــب محمـــد املـــنعم شـــمولية،-عبـــد قيـــانظـــرة افر شـــمال اقتصـــاديات جامعـــةمجلـــة ،

بوع بن بة العدد-حس   .10ص،03،2005الشلف،
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ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ع ــــة ــ ــ ــ ــ الدائمــ ــــدرة ــ ــ ــ ــ القــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــوفر ــ ــ ــ ــ تتـــ أن ــــد ــ ــ ــ ــ البــ إذ ــــك، ــ ــ ــ ــ ذلــ ــــن ــ ــ ــ ــ عــ ــــزل ــ ــ ــ ــ بمعـــ ــــاء ــ ــ ــ ــ البقــ ــــة ــ ــ ــ ــ للمقاولــ ــــن ــ ــ ــ ــ يمكــ وال

ــــرارات ــ ــ ــ القــ ــــاذ ــ ــ ــ اتخــ ــــل ــ ــ ــ أجــ ــــن ــ ــ ــ مـ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــة ــ ــ ــ ــ املحيطــ ــــدات ــ ــ ــ ديـ وال ــــــرص ــ ــ الفــ ــــة ــ ــ ــ معرفــ ــــالل ــ ــ ــ خـ ــــن ــ ــ ــ مــ ــــيطرة ــ ــ ــ والســ ــــــف ــ ــ التكيـ

العال البعد ا ل تضمن ال   .السليمة

يتطلــ الغايــة ــذه تحقيــق التنــافسإن مــن ــا تمك معينــة بمواصــفات بالعامليــة املقاولــة ــذه تتمتــع أن ب

قـة وطر ا تقـدم ـ ال واملنتجـات ـدمات ا ، ـ التنظي ل ي ال ة، شر ال املوارد املال، رأس حيث من سواء بقوة

ــ عل تركــز أن ــ ب ي ــ ال العناصــر ومــن ة، ســتمرار ــا ل تضــمن ــ ال املواصــفات مــن ــا وغ ا ق املقاولــةســو ا

ي ما ذلك   1:لتحقيق

التكنولوجيـــــا - ــــــ املعرفـــــة ـــــادة ــــذه:ز ــ ــــاعد سـ ر ــــو والتطـ ــــث والبحــ ــــة ديثـ ا ــــات التكنولوجيـ ــــتخدام اســ إن

غــض ــائن الز رغبـات تحقيــق ــ إ يـؤدي مــا ــو و ـا وجود ــدمات وا املنتجــات نوعيـة ن تحســ ــ ع املقـاوالت

م؛ تواجد أماكن عن  النظر

ـــــــائن - الز ــــذين:ـــــــرة ــ الـ ــائن ــ ــ ـ الز والء ــــمان ــ ضـ ــــان ـــ بم ة ــــعو ــ الصـ ــــن ــ مـ ــــبح أصـــ ــــا ــ ـ وتنوع ــــات ــ املنتجـ ــــدد ــ عـ ــــع مـــ

ن ــــ ــ ــ عــ ــــذه ــ ــ أخــ ــــب ــ ــ يجــ ــــر ــ ــ أمــ ــــو ــ ــ ــ و م ــــا ــ ــ رغبــ ــــبع ــ ــ شــ أو ــــق ــ ــ تحقــ ــــ ــ ــ ــ ال ــــات ــ ــ املنتجــ ــــن ــ ــ عــ ــا ــ ــ ــ بحثــ ــــاجرون ــ ــ ــ ــــبحوا ــ ــ أصــ

ــا ــ ــ ــ التـــ و ــــددة ــ ــ املتعـــ ــــائن ــ ــ ـــ الز ــــات ــ ــ رغبـــ ــــق ــ ــ لتحقيـــ ــــ ــ ــ الســـ ــــالل ــ ــ خـــ ــــن ــ ــ مـــ ــــة ــ ــ العامليـــ ــــو ــ ــ نحـــ ــــھ ــ ــ التوجـــ ــــد ــ ـــ عنــ ــــار ــ ــ عتبــ

ا ومعھ م وال املقاولة؛ضمان ذه ة  ستمرار

العامليـــة - بالشـــرعية ام ـــ س:ل واملقـــاي املعـــاي بمختلـــف ام ـــ ل خـــالل مـــن ـــا أعمال تنظـــيم إعـــادة ضـــرورة

قتصادية؛ ا شط أ شرعية تدعم ال  الدولية

مركيــــــة - ا ف التعــــــار ــــات:تقليـــــل املنتجــ ــــاج إنتــ ــــاليف ـ ت ــــل تقليــ ــ ــ ـ إ ــــؤدي يــ ــــة مركيــ ا ف ــــار التعـ ــــل تقليــ إن

الســوا خـالل مــن ذلـك تحقيــق ـتم و ـا، ل تنافســية ة ـ م ل شــ مـا ا أسـعار ــ ع يـنعكس مــا ـو و ـدمات

متيازات؛ ذه تمنح ال العاملية املنظمات مختلف إ نضمام  نحو

ــــ - املح الصـــعيد ــــ ع التنــــافس:النجـــاح ـــ ع ا وقــــدر ـــا نجاح ــــ ع دليـــل العامليــــة نحـــو املقاولـــة توجــــھ إن

ــــو ــ ـــ و ــا، ــ ــ ــــــطمحليــ وخطـــ ــــات ــ انيــ وإم ــــدرات ــ قـــ ــــب ــ يتطلــ ــا ــ ــ عامليـــ ــــا ــ ــ نجاح ألن ــــة ــ وديمومـــ ة ــــتمرار ــ اســ ــــب ــ يتطلـــ ــــر ــ أمــ

مالءمة وأك وأشمل أوسع اتيجيات  .    واس

ا ـداف أ وثمـار املقاولـة ـذه تقدمـھ الـذي بداع ثمار أحد يمثل العاملية نحو املقاولة توجھ فإن كذا و

ا خالل من س وال والتأث عاد مةعاملية م اسب م وتحقيق ا أعمال ر تطو   .إ

  

  

                                                             
ارنة،1 الس خلف منظمات بالل وإدارة ادة صعمالالر ص سابق، مرجع ،318-319.  
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X-ي املقاوال بداع و ار   بت

لصــفة نظــرا مــا بي يفرقــون ال ين ــ الكث أن ــ ح ــار، بت ــوم مف مــع ــ يتما بــداع ــوم مف ــان لطاملــا

ش نا و معا، ما ترافق ال أنAmabileالتالزم فراد: "إ ق طر عن بداع ارمبدعة، بأف يبدأ ار ابت ل

ـــا ــ غ شـــرط لكــن ضـــروري ول ــار، بت بدايـــة نقطــة ـــو والــذي ـــ. 1"والفــرق، ع ســتدالل يمكـــن كــذا و

التطبيق موضع ا ووضع جديدة ار بأف تيان خالل من ار بت لتجسيد كخطوة بداع مية   .أ

ا-1 يبداع   : ملقاوال

بـــداع -1-1 ـــف ــا :عر فيمــ والدراســـات ـــدل ا مـــن ــ ــ الكث ـــا حول ـــ أث ــ ـ ال يم املفــــا مـــن واحـــدا بـــداع ــ ــ عت

ـف، التعر ومـداخل واملـدارس النظـر ـات وج عـدد ـ إ ذلـك عـود و وشـامل، جـامع واحد ف عر بتحديد يتعلق

أنھ ع عرف دة: "إذ فر قة بطر ار ف جمع ع االقدرة بي عادي غ ارتباط   . 2"إليجاد

ــــھ أنـــ ــ ــ ــ ـ ع ــــرف عـــ ــا ــ ــــة: "كمـــ ــ عمليـ ــــو ـــ و ــــة، ــ املنظمـ أو ــــة ماعـــ ا أو ــــرد الفـــ ــــتوى ــ مسـ ــــ ـــ ع ــــر ـــ تظ ــــة ــ عقليـ ــــدرة قـــ

ــالة ــ ــ ــ صـ و ــــة ــ ــ واملرونـ ــــة ــ ــ الطالقـ ــــن ــ ــ مـ ــــدر ــ ــ قـ ــــأك ــ ــ بـ ــ ــ ــ ــ ـ يتم ــــد ــ ــ جديـ ــــل ــ ــ عمـ أو ــــر ــ ــ فكـ ــــا ــ ــ ـ ع ــــتج ــ ــ ـ ي ــــددة ــ ــ متعـ ــــل ــ مراحـــ ذات

يت ــــلتھ، ــ ــ ومواصـ ــــاه ــ باالتجـــ ــــاظ ــ ــ حتفـ و ــــكالت ــ ــ للمشـ ــــية ــ ساســـ ــــوا ــ ــ ـ ــة ــ ــ ــ لـ طو ات ــــ ــ ـــ لف ــ ــ ــ ــ ـ ك ال ــ ــ ــ ــ ـ ع ــــدرة ــ بالقـــ ــ ــ ــ ــ ـ م

ــــة ــ بداعيــ ــــدرة ــ القــ ــــذه ــ ــ و ــــدة، ــ جديــ ــــات ــ وعالقــ ــــافات ــ شــ واك ــــات ــ ترابطــ ن ــــو ــ ــ ت ــ ــ ــ ــ ع ــــدرة ــ والقــ ــــام، ــ تمــ ــــال ــ مجــ

واملنظمات ماعات وا فراد انات وإم قدرات حسب ا ر وتطو ا تنمي املمكن   .3"من

يعاب ــــ ــ ــ ــ ــ اســ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــادرا ــ ــ ــ ــ قــ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ومـــ مف ــــھ ــ ــ ــ ــ ونــ ب ــــداع ــ ــ ــ ــ بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تم ــــزمنو ــ ــ ــ ــ الـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــة ــ ــ ــ ــ املختلفــ راء و ــــادات ــ ــ ــ ــ ـــ ج

ــــدة ــ لعــ ــا ــ ــ وفقــ ــــداع ــ بــ ف ــــار ــ عــ ــــــض عــ ــ ــ ــ ــ يو ــــوا ــ املــ ــــدول ــ ـ وا ــــة، ــ مرحلــ ــــل ــ ــ ــھ ــ ــ بــ ــــر ــ تمــ ــــذي ــ الــ ــــور ــ التطــ ــــب ــ وحسـ

مختلفة ات ف شوا عا   :كتاب

لإلبداع: 12جدول مختلفة ف   :عار

ن الباحث بداع أسماء ف  عر

Simpson )1922( الفرد ا يبد ال جديداملبادأة نمط إتباع و للتفك العادي السياق من التخلص ع قدراتھ

التفك  من

Rogers )1954( أصــيل و جديــد إنتــاج مــع ــ التفك ــ التقليديــة الطــرق أو العــادي ن الــروت تجنــب ــ ع الفــرد قـدرة

تحقيقھ أو تنفيذه يمكن ع شا غ  .أو

 Stein)1960( رضا يحقق نافع و مقبول جديد إنتاج الزمنو من معينة ة ف ة كب  مجموعة

Torrance)1972( ال الـــــذي ســـــاق عـــــدم و املفقـــــودة العناصـــــر و املعلومـــــات ـــــ خـــــتالل و الثغـــــرات إدراك عمليـــــة

                                                             
عـــة،1 بو ـــاب الو قتصـــاديةعبـــد للمؤسســـة التنافســـية ة ـــ امل دعـــم ـــ ـــار بت النقـــال(دور ـــاتف لل زائـــر ا اتصـــاالت حالـــة س-دراســـة يل ،)مـــو

منتوري جامعة ، سي ال وعلوم قتصادية العلوم لية ، ماجست ص2012-2011قسنطينة،-مذكرة ،29.  

ارنة،2 الس خلف داري بالل صبداع سابق، مرجع ،19.  

ي،3 ع ا الفتاح عبد نطارق املـدير نظـر ة وج من ية الغر الضفة جنوب لية املنظمات املؤس بداع تحقيق العليا دارة ،دور

القدس جامعة ، ماجست ن،-مذكرة ص2008فلسط ،11.  
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إجـــراء و النتـــائج ن بـــ ط الـــر و الفـــروض اختيـــار و الثغـــرات عـــن البحـــث ثـــم معلـــوم، حـــل لـــھ يوجـــد

الفر  ذه ل ختبار إعادة و االتعديالت تبادل و النتائج شر ثم  .وض،

Alexandro Roshka  

Taylor 

و  باألصالة يتصف إنتاج إ يقود الذي ما ا أو الفردي شاط ال و و ـدة وا الفائـدةالقيمـة،

املجتمع أجل   .من

مالئمة الوقت نفس و جديدة ار أف إنتاج صيلة ي ذ  سياق

هللا،: املصــدر رزق حنــان ، شــي وســـام ، ــ بد يمــة املنظمـــاتف أداء مــن الرفــع ــ ودوره بـــداع حـــول،تنميــة الــدو امللتقــى

وعلـــــوم قتصـــــادية العلـــــوم ليـــــة ودوليـــــة، وطنيـــــة تجـــــارب وتحليـــــل دراســـــة ديثـــــة ا املنظمـــــات ـــــ ـــــ التنظي ـــــ والتغي بـــــداع

دحلب سعد جامعة ، سي   .05ص،2011 ماي19-18البليدة،-ال

يتقارب وم املف ذا أن ختلطغ و يبل كما ا بي التمي يمكن أخرى يم مفا   1:مع

املجتمعية؛ :تحديثال - املؤسسات وتؤثر بالتكنولوجيا ترتبط امل بال جديدة فكرة إ التوصل  و

ــار - بــداع :بت فيــھ يمثــل الــذي الوقــت ديــدةــ ا بــالفكرة املــرتبط ــزء ــار ا بت ــ امللمــوسعت ــزء ا

منتج؛ إ الفكرة ل تحو أو بالتنفيذ  املرتبط

ن - ـــ :التحســ أك ــا يجعل بمـــا اليــة ا املنتجـــات أو العمليــات ـــ ع ة ــ كب أو ة صــغ ات ـــ غي و عــديالت إدخـــال

ستخدام مواءمة أو تنوعا أو   . كفاءة

بداع-1-2 مية املجاالت: أ مختلف بداع لألفراديمس سبة بال ميتھ أ تتج كذا و ا، تطور م س و

ي فيما ذلك إيجاز مكن و عام، ل ش واملجتمع   2:واملؤسسات

ــــــكالت - ــ ــ ــ ومشــ ــــكالتھ ــ ــ ــ ــ ملشــ ــــول ــ ــ ــ ــ حلــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ إ ــــول ــ ــ ــ ــ والوصــ ــــدة ــ ــ ــ ــ ديــ ا ــــار ــ ــ ــ ــ ــ ف باط ــــت ــ ــ ــ ــ اســ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ع ــــرد ــ ــ ــ ــ الفــ ــــدرة ــ ــ ــ ــ قــ ــــور ــ ــ ــ ــ يطــ

دة؛ وفر أصيلة قة بطر ن  خر

يقـــــول - ــا ــ كمـ ــــالم العــ إلدراك ــــة قـ وطر ــــاة حيـ نمــــــط أو ــــة حياتيـ ــــارة ـ م ــــ ـ ــــاراتDivzعت ــ امل ــــذه ـ ر ــــو تطـ ــــن يمكــ ،

املناسبة؛ ئة الب ا وتوظيف ب والتدر التعلم خالل من الفردية ب  واملوا

إيجابية؛ - بنظرة للمشكالت حلول شاف واك لالستمتاع قة طر  عد

ديدة - ا ار ف ع نفتاح إ ا؛يؤدي املرتبطة املخاطر إدارة ومسؤوليات املتاحة الفرص يعاب  واس

مرالذي - صيلة، و ديدة ارا ف شاف اك ع م وتحف راد ن ب ما ا التعاون تفعيل م سا

م وميوال م موا  .   ين

  

  

 

                                                             
ارنة1 الس خلف داري ،بالل صبداع سابق، مرجع ،19.  

ي،2 خ اراتأسامة بت و بداع عمانإدارة ع، والتوز شر لل الراية دار ، و الطبعة ص2012ردن،-،   .46-45ص،
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بداع-1-3 ات م: مستو و و ات مستو عدة ع يتواجد أن لإلبداع ييمكن كما ميتھ أ ع يدل   1:ا

الفـرد - مســتوى ـ ــو:ع شــأ الـذي بـداع و ــق عـن ي ــالـذي فــراد حـدأ طر صــفات يتم  كحـب عـدة

كـم، ـ سـتقاللية بـالنفس، الثقـة املثـابرة، سـتطالع، اء، ،الـذات تأكيـد ا  املخـاطرة، حـب املرونـة، الـذ

  .لالتحلي ع القدرة الطموح،

مستوى - ماعةع ي:ا بما ماعة ا مستوى ع بداع  : يتم

 ــــة ــ ــ ماعـــ ــــة ا ــ ــ ــ ــــــن املختلفـ ــ ــ ــــــث مـ ــ ــ س حيـ ــــــ ــ ـــ ــــتجا ــ ــ ـــ ت ــ ــ ــ ــ ــ ـ وأن ــــر ــ ــ ــ ذكـ ــــم ــ ــ ــ تضـ ــــ ــ ــ ــ ـ ال ــــوالأو ــ ــ ــ ــــــن حلـ ــ ــ ــــودة أحسـ ــ ــ ــ ــــــن جـ ــ ــ  مـ

ماعة س أحادية ا  ؛ا

 ماعة مختلفة التنوع شديدة ا صيات من ون تت تجال   ؛أفضل حلوال ت

 ماعة ً  أك املتماسكة ا ً  استعدادا ً  وحماسا شاطا ماعة من للعمل و ً  لق ا ا  ؛تماس

 ماعة أفراد مة ا ماعة من لإلبداع ميال ك أ امل  ؛املال ادأفرا يفتقر ال ا

 ماعة ن حديثة ا و ماعة من أك بداع إ تميل الت  .القديمة ا

املؤسسة - مستوى ا:ع م متعددة خصائص ا يمنح بداع ع املؤسسة اعتماد  : إن

 ي تجاه ب املمارسة نحو وامليل امليدا ن والتجر  ؛حيان عض  الفشل رغم املستمر

 ن ورغبات حاجات مع القوي  تصال لك  ؛املس

 دين أنصار وجود يع يقومون  لإلبداع ومؤ ن ب م املبدع  ؛وتوج

 ن مشاركة خالل من نتاجية حات تقديم  العامل دائل مق  ؛للعمل و

 ر ا للعمل وأخالقيات وقيم مبادئ تطو ميع عرف عملون  ا ا ع و م ا اح  ؛وتطبيق

 ام ـ ــارة ل ـ التحــول  وعــدم املبدعــة للمنظمــة صــلية بامل س عمـل مجـاالت إ  أصـالة للمنظمـة لـ

ا متأصلة  ؛ف

 ساطة ل  التعقيد وعدم ال ي ات عدد حيث من التنظي ال ة والوحدات املستو  .دار

مســتوى ــ ع ســواء املقاوالتيــة خصــائص مــع امھ ـ وا بــداع ميــة أ ــ ع ســتدالل يمكــن ســبق ممـا

ـــذا ـــا إل ـــ ت ي قـــد ـــ ال ماعـــة ا مســـتوى ـــ ع أو املقـــاول، ســـمات عـــن ســـماتھ تختلـــف ال الـــذي املبـــدع الفـــرد

اختا ما إذا وطموحاتھاملقاول تھ ورؤ ناسب ت مبدعة مقاوالتية مؤسسة شاء إ أجل من ق فر ضمن العمل   . ر

 

                                                             
ص 1 سابق، مرجع محمد، ن حس ن   .07-06 صنيف
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بداع-1-4 أنـواع :أنواع عـدة ـوره ظ املجـاالت وواسـعة عـاد متعددة رة ظا بداع ون عن اختلـف نتج

من ل ف ن، واملفكر الكتاب من الكث ا وتحليل ا أنواعSolomon & Stwartوصف ثالثة إ   1:صنفاه

املســـتمرة - املنـــتج: بـــداعات ـــ عـــات وتنو إضـــافات كتقـــديم جيـــة تدر ة صـــغ ات ـــ بتغ ي تـــأ ــ ـ ال تلـــك ـــ و

ائن الز ر  .لتخفيف

الديناميكيــة - املســتمرة قــة:بــداعات طر ــ ع معقــول تــأث ذات ــون وت ــا ا املنــتج ــ ــ أك ات ــ غ ــ و

عمل  معينةاص سلوكية ات غي وتحقيق  .شياء

املتقطعــــــــة - ــ:بــــــــداعات ــ ــ ــ ع ــــؤثر ــ تــ ــــد ــ قــ ــابقة ــ ــ ســ ــــا ــ تكنولوجيــ أو ــــات ــ منتجــ ــــ ــ ــ ــية ــ ــ ســ رئ ات ــــ ــ ــ غي ــــ ــ ــ ت ــ ــ ــ ــ و

فراد حياة   .أسلوب

إBerthoneأما بداع   2:فصنف

العزلـة - والسـوق،:إبـداعات ـائن الز عـن منفصـل ل شـ املؤسسـة مسـتوى ـ ع تحـدث ـ ال بـداعات ـ و

داخ توجھ ذات الالحقة، والتطورات ود ا محدودة ون  .ت

تبـــاع  - بحـــوث:إبـــداعات خـــالل مـــن ـــا عل التعـــرف يـــتم ـــ ال ـــائن الز احتياجـــات بـــع ت ـــ ال بـــداعات ـــ و

املن ر تطو يتم ا عل ناء و ق، سو ائنال الز ؤالء ميوالت مع يتما بما تدر ل ش  .تجات

شــكيل - ال ن:إبــداعات واعــ ــ غ ــائن ز مـن ــون م ســوق شـكيل و شــاء إ ــ إ بــداعات مـن النــوع ــذا سـ

ــــ ـ ع ــا أساســـ ــــائم القـ املنتجـــــات ر ــــو فتطـ ـــــذا ول أخـــــرى، ــــة ـ ج مـــــن ــــداعات بـ ومنـــــافع ــــة ـ ج مـــــن م الحتياجـــــا

بالوثبا يتم نقطاعالتكنولوجيا و  . ت

التفاعـــل  - خـــالل:إبـــداعات مـــن املؤسســـة محـــاور مختلـــف ـــ ع شـــارك وال التفاعـــل تحقيـــق ـــ ع تقـــوم ـــ و

وتحديـد للسـوق يـدة ا املعرفـة خـالل مـن ى يتـأ ـذا و ـائن، الز أو والسـوق التكنولوجيـا ن بـ العالقة إيجاد

ا ف املنتجات ر تطو اتيجية  .اس

خمسةTaylorأما ن ب م يفقد كما بداع من   3:أنواع

ي  - التعب مية :بداع من قليل قدر ع والكفاءة صالة فيھ ون ت إبداع و  .و

نتا - كيبة:بداع ال مس و خدمة، أو منتج أو آلة ر بتطو يرتبط الذي و  .و

ا - خ جديدة:بداع أساليب بتقديم يتعلق و  .و

                                                             
خـــــراز، 1 تنافســـــيةخضــــر ة ــــ م املؤسســـــة ســــاب اك ـــــ بــــداع مؤسســــة-دور حالـــــة ـــــيEGTTدراســــة ر حمــــام مـــــذكرةنموذجـــــا) ســــعيدة(مركـــــب ،

بلقايد بكر ي أ جامعة ، سي ال وعلوم ة والتجار قتصادية العلوم لية ، ص2011تلمسان،-ماجست ،49.  

املرجع 2 صنفس ص ،49-50.  

ي، 3 ع ا الفتاح عبد صطارق ص سابق،   .16-15مرجع
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اري  - بت جديدة:بداع ارات م ساب اك عنھ تج و ار لألف املستمر ر التطو إ بداع ذا ش  .و

ثاق - ن دوث:إبداع ا نادر إبداع و ار وضع من يتطلبھ ملاو اضات و أف   .يال جديدة إف

ي-2 املقاوال ار   : بت

ـــــــــار-2-1 بت ـــــــــوم ــــــب: مف ــ يتطلـ ــا ــ ــ ــ مـ ــــل ــ عمـــ ــــ ــ ــ ـ ع ــــار ــ ــ ـ بت ــــرف ــ تصـــ أو ــــفة ــ ــ صـ ــــنح ــ ــ مـ ــــفاتإن ــ ــ صـ ــــدة ــ ــ عـ ــــافھ ــ اتصـــ

ي كما خصائص   1:أو

ئا يمثـل أن - سـبة جديـدا شـ ـ فيـھ تطبيقـھ املزمـع للمجتمـع بال  املؤسسـة أو معينـة إدارة أو العمـل جماعـة بمع

ل  بتقديمھ؛ يقومون  الذين أو للفرد بالضرورة جديدا يكن لم لو ح ك

ــــون  أن - ــ ــ ــ ئا ي ــ ــ ــ ــ ــــودا شــ ــ ــ س مقصــ ــــــ ــ ــــرا ولــ ــ ــ ــــا، أمــ ــ ــ ــــامعارضــ ــ ــ ــــدفقيــ ــ ــ ع أحــ ــــا ــ ــ ــــــيض املصــ ــ ــــھ بتخفــ ــ ــ ب إنتاجــ ــــــ ــ ــــدوثســ ــ ــ حــ

ــــة ــ ــ ــــر موجـــ ــ ــ ــ ــــــرت حـ ــ ــ ــ أثـ ــ ــ ــ ـــ ن ع ــــامل ــ ــ ــ ــ ال العـ ــ ــ ــ ــ ـ ــــارا، عت ــ ــ ــ ـ ــــــن ابت ــ ــــة ومـــ ــ ــ ــ ــــرى  ناحيـ ــ ــ ــ ــــام إذا أخـ ــ ــ ــــنع قـــ ــ ــ ــ ــــنفس املصـ ــ ــ ــ ــــــل بـ ــ ــ  الفعـ

ــــاج تخفــــــيض( ن ــــــدف )نتــ ــــودة تحســــــ ــــلع جــ ــ الســ ــ ــ ــــا، ال ــ تج ــــاالت لتقليــــــل أو ي ن املــــــرض حــ ن، بــــــ ــــامل  العــ

اري؛ا بأنھ الفعل ذا وصف يمكن عندئذ  بت

ب - ون  ال أن ي ، غي مجرد  ي ص محل ليحل جديد ص بتوظيف املؤسسة فقيام روتي  قـدم خـرآ ـ

ـ  اعتبـاره يمكـن ال التقاعـد، سـن بلـغ أو اسـتقالتھ ـ اغي ار شـاء فـإن ذلـك بخـالف اابت  تمامـا جديـدة وظيفـة إ

ار؛ قبيل من عت أن يمكن   بت

ا عض أو للمؤسسة، فائدة تحقيق إ دف أن يجب -   وسع؛ املجتمع أو الفرعية أقسام

ب  - سم أن ي ن أحد قام فإذا آثاره، عمومية ي ولم  غي بإحداث العامل  فـراد بـا ع ذلك يؤثر عملھ

ارا ذا عت فال املؤسسة   .ابت

م تمامــا وا ن البــاحث منــا بــاختالف تختلــف ف عــار عــدة ــار لالبت وضــعت فقــد يم املفــا مــن ه ــ وكغ

عرفـــھ صــــية ال الســـمات ـــ ع فبنــــاء ـــة؛ الفكر م ومدارســـ أنــــھSimpsonالعلميـــة ــ ـ ا: "ع يبــــد ــ ـ ال املبـــدأة

ا مـن جديـد نمـط وإتبـاع ، ـ للتفك العـادي السـياق مـن التخلص ع قدرتھ ـالفرد أسـاس.  2"لتفك ـ ع أمـا

أنھPiersفتعرفھنتاج إنتاج: "ع مع ، التفك التقليدية والطرق العادي ن الروت تجنب ع الفرد قدرة

تحقيقھ أو تنفيذه يمكن ع شا غ أو وجديد   .  3"أصيل

ارTorranceأما بت أن ى ف العم انب ا ع تركز مختلفة ة مقار اعتمد تحسس: "والذي عملية

حلـــول عـــن والبحـــث املعلومـــات، ـــ والـــنقص ام ـــ وعـــدم والثغـــرات الضـــعف بمـــواطن والـــو للمشـــكالت

                                                             
ص1 سابق، مرجع عة، بو اب الو   .33عبد
ص2 سابق، مرجع ي، خ   .67أسامة
املرجع 3 صنفس ،68.  
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حلول إ التوصل أجل من ا عديل أو ا صياغ وإعادة واختبارالفرضيات جديدة، فرضيات وصياغة بؤ، والت

توص أو ونقل املتوافرة، املعطيات باستخدام جديدة ارتباطات نأو لآلخر النتائج   .1"يل

ـ ع ك ال اختارت صية ال السمات ع املعتمدة ة فاملقار معينة؛ ار أف ع ة مقار ل ركزت وقد

ذه و العادي، التفك ذوي من ن خر عن التم من تمكنھ صفات عدة يتمتع أن ب ي الذي املبتكر الفرد

ـــ التفك ـــ ســـتقاللية ن بـــ نـــوع ت وحـــبالســـمات بـــالنفس والثقـــة والتصـــميم املخـــاطرة وتحمـــل طـــالع وحـــب

مختلفـــا الفــرد تجعـــل ــ ال الصــفات مـــن ــا وغ املألوفــة واملعـــاي ن للقــوان ذعــان وعـــدم نــدفاع و الســيطرة

والوجدانية العقلية صفاتھ ه تم الذي املقاول عقلية مع ا كث ناسب ت صفات و ه، غ   .عن

الثان ة املقار الوصـولأما و عليھ عتماد ودوا ار بت غاية أن ى ف نتاج أساس ع القائمة ية

للمؤسســـة يحقـــق الســـوق ـــ متواجـــد ـــ غ معينـــة، حاجـــات شـــبع للتحقـــق قابـــل ـــ غ وأصـــيل جديـــد إنتـــاج ـــ إ

واملقاوال ـــار بت عمليـــة ن بـــ التوافـــق ز ـــ ي أيضـــا نـــا و البقـــاء، مـــن ـــا تمك ســـوقية وحصـــة احـــا ـــةأر زاو مـــن تيـــة

ستمرار و التم سبل عن والبحث   .الرغبة

من للتحقق والقابلية والتم باألصالة تتم الزمن كدالة ار بت عملية ع تركز ال ة املقار ا وأخ

ـــذه شـــر ثـــم مبتكـــرة قـــة بطر ـــا ل لـــول ا إيجـــاد ومحاولـــة املوجـــودة خـــتالالت و النقـــائص عـــن البحـــث خــالل

جديدةالنتائج خدمة أو عملية أو منتج إ فكرة ل تحو و ار بت اية ال ففي خدمات، أو منتجات ل   .   ش

ـــــار-2-2 بت ميـــــة يمكـــــن: أ ـــــ وال للمؤسســـــة ا يقـــــدم ــ ـــ ال امات ســـــ مختلـــــف مـــــن ميتـــــھ أ ـــــار بت ــ ـــ يك

ي فيما ا   2:إيجاز

باســـتمرار - ــــا ر وتطو جديـــدة منتجـــات ئـــة: إيجـــاد ب ــ ــــدماتـ وا املنتجـــات ـــار ابت يـــتم املعاصـــرة عمــــال

ــذه ل املســتمر ن للتحســ بــرامج ــ ع صــول ا ــ إ املؤسســات جــل ســ و ، ــ م وقــت أي مــن أســرع ل شــ

ا م ديد ا ار وابت  .املنتجات

املقدمة - دمات وا املنتجات جودة ن وتحس النفقات خفـض إن: خفض م سا ار بت ع عتماد

اليف مات و و دقة، أك عمليات أو أسرع خدمات تقديم أو أقل مواد الك اس إ بالتوصل سواء نتاج

املؤسسة تنافسية ز عز م سا ما و و دمة، ا أو املنتج جودة ن تحس إ أيضا  .يقود

جديــــــدة - أســــــواق ــــود:إيجــــــاد يقــ ــــة عاليــ ــــية تنافســ ــــدرة وقــ ــــودة جــ ذات ــــدة جديــ ــــدمات وخــ ــــات منتجــ ــــار ــ ابت إن

اا ــــديم تقـ أن كمـــــا وخـــــدمات، منتجـــــات مـــــن ــا ـــ مخرجا ف لتصـــــر جديـــــدة ـــواق أســ عـــــن البحـــــث ــ ـــ إ ملؤسســـــة

مؤقتا ولو السوق ذه من جزء ار باحت ا ل سمح أحد ا إل ا سبق لم ارات  .البت

                                                             
جــروان،1 الــرحمن عبــد ـ بداعيــةفت العمليـة مراحــل بــھ، تدر قياســھ، اتــھ، نظر ه، معــاي ومـھ، مف عمــانبــداع الفكــر، دار الثانيــة، الطبعــة ،-

   .21ص،2009ردن،

ص 2 سابق، مرجع ي، خ   .74أسامة
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املؤسســـة - أداء ن القـــراراتعمـــل: تحســ جـــودة مــن ـــد ز و ـــة دار الوظــائف ـــ داء ن تحســـ ــ ع ـــار بت

ياملتخذ و لك ق سو فال قية، سو وال واملالية الفنية املجاالت مختلف ا تواج ال املشكالت ل ة

والفعالـــة عة الســـر ســـتجابة خـــالل مـــن ـــائن الز عالقـــات إدارة ن تحســـ ـــ م ســـا ممـــا مـــثال م، الحتياجـــا

م لـــد ــا ع طيبــة نيــة ذ صـــورة ــز عز و خلــق مرتب. ســاعد الوظــائف ــذه أن مــا ـــو شــري ال بالعنصــر طـــة

ما املؤسسة مستوى ع ما ا م وتفاعل لألفراد صية ال ارات وامل القدرات ين ار فاالبت املؤسسة،

فضل لتقديم م  .يدفع

ومختلفــة - جديــدة عمــل فــرص م:خلـق يمــنح لألفــراد صـية ال القــدرات ــ ع ـار لالبت ي يجــا التــأث إن

وفـــــت ــــدة جديـ مؤسســـــات لـــــق ــــتوىفرصـــــة مسـ ذات عاملـــــة يـــــد ــــب تتطلـ جديـــــدة وخـــــدمات ــــاج إنتـ خطـــــوط ح

باستمرار ا ر تطو ع والعمل ا وصيان ا إلدار ن معين يل    . وتأ

ــــار-2-3 بت ال ــ: أشــــ ــ مجــــاالت عــــدة يمـــس ونــــھ يف للتصــــ ــاي معــ لعـــدة ــا وفقــ ال أشــــ عــــدة ـــار بت يتخــــذ

تتمثل الھ أش ر أش أن غ   :املؤسسة،

ــــــار  - ــــھ: داري بت أنــ ــ ــ ــ ع داري ــــار ــ بت ــــرف ــ: "عــ ــ ــ إ ــــل ــ للتحو ــــة القابلــ ــــدة ديــ ا يم ــــا املفــ ــ ــ ــ إ ــــل التوصــ

املؤسسة أداء تطور م سا وطرق وتنظيمات ـ.  1"سياسات جتمـا بالنظـام داري ار بت تعلق و

م بيــ فيمــا يتفــاعلون الــذين فــراد ن بــ بالعالقــات يــرتبط مــا ــل أي ــواملؤسسـة، و ن، معــ ــدف لتحقيــق

ئـة والب فـراد ن بـ والتبـادل تصـال عمليــة املتعلقـة ـل يا وال جـراءات و دوار و القواعـد ــذه. 2شـمل

والسياســـات والرقابـــة ـــ التنظي ـــل ي ال ــ ات ـــ التغ داري ـــار بت شـــمل نــا و داخليـــة ـــون ت قـــد ة ــ خ

امل عمليات مختلف شمل وخارجية غـرضاملطبقة، ـذا ـل و ن، ـارج ا ن قتصـادي عـوان مـع ؤسسة

عالية بكفاءة املؤسسة داف أ  .تحقيق

ا بي فيما املة ومت متداخلة ات مستو عدة داري ار بت يتخذ دوره   3:و

 ــ ــ ــ ــ ــ ـ ع ــــة ــ ــ ــ ـ دار ــاليبھ ــ ــ ــ ــ أسـ ــــ ــ ــ ــ ـ ــد ــ ــ ــ ــ ديـ ا ــــديم ــ ــ ــ تقـ ــ ــ ــ ــ ـــ ع ــــرد ــ ــ ــ الفـ ــــدرة ــ ــ ــ قـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ع ــــز ــ ــ ــ يركـ ــــذي ــ ــ ــ الـ ــــردي ــ ــ ــ الفـ ــار ــ ــ ــ ـــ بت

مؤسستھ؛  مستوى

 ــــة ــ ــ ــ ــ افـ ــــود ــ ــ ــ ــ سـ ــــة ــ ــ ــ ــ ـ ار ابت ــــة ــ ــ ــ ــ وثقافـ ــــرة ــ ــ ــ ــ مبتكـ ــــل ــ ــ ــ ــ عمـ ــــرق ــ ــ ــ ــ فـ ــــود ــ ــ ــ ــ وجـ ــــ ــ ــ ــ ــ ـ ع ــــوم ــ ــ ــ ــ يقـ ــــذي ــ ــ ــ الـــ ــا ــ ــ ــ ــ ــ مـ ا ــار ــ ــ ــ ــ ـــ بت

املؤسسة؛  شاطات

                                                             
ص1 سابق، مرجع عة، بو اب الو   .38عبد

2، رفا ز العز عبد ارممدوح بت اتيجيات ذري : اس ا ار بت نحو دارة ق ة،طر الصـغ املشـروعات وتنميـة دعـم حـول ول العل املؤتمر ،

شمس ن ع رة،-جامعة ص2012مارس12-11القا ،03.  

ار3 بت ديناميكية اك، أتر ،: جيمس التكنولو التغ ة ملواج الفرص عمـالاقتناص ورجـل املـدير كتـب العـددخالصـات الثالثـة، السـنة ،15،

رة أوت-القا ص1995مصر، ،01.  
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 ار لالبت مخططة علمية إدارة ع ية مب مقننة عملية وأساليب نظم وجود تطلب و املنظم ار  .بت

ــ - التق ــار ــل: بت تحو ــ إ ــدف ــ ال ديــدة ا ساســية املعــارف ــل يمثــل ــو جديــدو منــتج ــ إ مــا فكــرة

عليھ أكد ما و و ن، مع إنتا أسلوب أو ا ا املنتج ر تطو ـاراSmedsأو ابت التق ار بت اعت حينما

ي الــدينامي النمــو ــ إ تــؤدي خدمــة أو عمليــة أو جديــد منــتج خــالل مــن ــر يظ ــا تطبيق جديــدة فكــرة شــمل

ار . لالقتصـــاد ـــ التق ــار ــ بت ـــرتبط ــو ــ ــار ـ بت فعاليـــة مــــدى ـــ ع يحكـــم الــــذي ـــون الز بنظـــرة ــا وثيقــ تباطـــا

السوق  املعروضة  . 1السلعة

ضــا - ــار للمؤسســة،: بت التقليديــة العمــل ووظــائف التنظيميــة ئــة الب حــدود يتجــاوز الــذي ــار بت ــو

املن ــ نات تحســ تقــديم خــالل مــن الســوق احتياجــات لتلبيــة املؤسســة إليــھ ــا ـــوت إ يــؤدي مــا ــو و تجــات

ضا ار بت أن أي ر، والتطو البحث مجال ا قدرا لتدعيم ـمواصلة والتق داري ـار بت من ل

ــــون الز تجعــــل ـــ ال يــــدة ا قــــة بالطر ـــدمات وا الســــلع تقــــديم وضـــمان ــــون الز ــ ــ ع املحافظـــة خــــالل مـــن

مع ً ومتفاعال ً   .2املؤسسةراضيا

مية -3 ار بداعأ بت ار بداع أصبح :املقاوالت و بت ً مطلبا و ا ر عمـالالبقـاء أجـل مـن جو ئـة ب ـ

ارئ دف قتصادية املؤسسة بقاء وألن ،اليوم امتالك فعدم ار بداع ع القدرة ، بت ا مجال  و  عمل

املنافسة ظل خاصة ا، بقاء دد وتحديات ات صعو تواجھ ا ـيجعل ال املؤسسـات بقيـة قبـل مـن ادة ا

ـا وعمليا ا وخدما ا ملنتجا املستمر ن والتحس ار باالبت ـذا .تقوم ـار بـداع فـإن ل بت ـات مـن و تمـام أولو  ا

ناء بال املجاالت جميع ؤسساتامل  . السوق   البقاء أجل من است

أشار ً  نأ إ 1964سنةConantوقد ً  عاملا ن من أي و املرتبة من واحدا  رجال عشرة عوضھ ال املبدع

ـالعلـو  ـ الثانيـة الدرجـة مـن غ فمـن ـدوى  م، ـ سـند أن ا مـة الثانيـة الفئـة مـن رجـل إ لة حـل م  مـن مشـ

ـو نإفـ ولـذلك .ول  املسـتوى  ـ مـل ـم نواملبـدع ناملو ـ املشـكالت حـل ـ ك ة ـدد ال شـر  ونوعـا، كمـا ال

ون فـ و وة ـم مجتمـع أي ـ املو ـ ضـارة نحـو الدافعـة والطاقـة القوميـة ال ؛ ا ـ وة تمثـل إذ والر ـ ة ال شـر  ال

ـ عوامـل مـن أساسـيا عـامال ، والتطـور  التغي ـ ـق فعـن والر عـات التوصـل تـم ـؤالء طر ديثـة للمخ  شـ ـ ا

م وعن واملجاالت، امليادين ق رت طر ضارات ازد    .3لألمام واسعة خطوات سانية وتقدمت ا

                                                             
ص1 سابق، مرجع عة، بو اب الو   .39عبد

تيقــاوي  2 ـي ــ ،العر ــار بت ر تطــو ـ ــ التنظي ــ التغي زائــرياملدور ا تصــاالت منظمــات ـ ن العــامل نظــر ــة وج مــن ديثـة ا دراســة-نظمــات

تحليليــــة العلـــــومميدانيــــة ليــــة ودوليـــــة، وطنيــــة تجـــــارب وتحليــــل دراســـــة ديثــــة ا املنظمــــات ـــــ ــــ التنظي ـــــ والتغي بــــداع حـــــول الــــدو امللتقـــــى ،

و  دحلبقتصادية سعد جامعة ، سي ال   .15ص،2011ماي19-18البليدة،-علوم
محمد،3 ن حس ن سابقنيف   .10ص،مرجع
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وجود يتطلب واعتماده إليھ وء ال إ واملؤسسات فراد ودفع ار بت و بداع من ستفادة أن غ

م، وجــود ـ ع حفاظـا ديـد ا وتقـديم م ـار أف ذ ـ ــ ع م يع ـ ـ ع عمـل ات، مسـتو عـدة ـ ع حـوافز

مــــن ن للعـــــامل املناســــبة ئــــة الب يئــــة ب مخــــاللبــــدءا لـــــد طــــالع روح وتنميــــة م بأنفســــ م ثقـــــ ــــة وتقو تــــدعيم

م ـار أف عـن ـ للتعب افيـة ال ة ر ا م مـنومنح ـل تفعيـل ـ صـية ال صـائص وا السـمات ميـة أل نظـرا

ـــار بت و نظـــمبـــداع تناســـب عتبـــار ن عـــ خـــذ مـــع املقاولـــة ـــ بـــداع و ـــ التغي ثقافـــة ضـــمن م وإدمـــاج ،

املبـذول جـور  ـد ا ـوافز وضــع. وا خـالل مـن الفرديـة املبـادرات ـذه ـ تحف فـيمكن ـ الك املسـتوى ـ ع أمـا

بالبحـث املختصـة التحتيـة ـ الب دخـول مـن وتمكينـھ واملبتكـر املبـدع الفـرد ا و ع شر و ي قانو إطار

العلمية املراكز ر واملؤسس. والتطو املدرسة دور إغفال يمكن ال بـداعكما وو ثقافة شر التعليمية ات

وأعمال مؤسسات اب وأ ن مقاول مستقبال ونون سي الذين والطلبة التالميذ ن ب ار بت  .و
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ة ـ خ العقود العال قتصاد د ـادةش وز السـوق انفتـاح ظـل ـ وسـرعة ة ـ كث ات ـ غ و تحـوالت

ـ ع القائمـة املؤسسـات شـاء وإ باملقاوالتيـة تمـام ـادة ز التحـوالت ذه أفرزتھ ما م أ ومن املنافسة، حدة

بھ تقوم ملا نظرا ا عل الضوء سليط و رة، ا الفردية املستوىاملبادرة أدوارع جتمـامن و قتصـادي

املقاوالتية ال أش أحد واملتوسطة، ة والصغ املصغرة شاراملؤسسات ان مع   .خصوصا

العنصـــر واملقـــاول باملقاوالتيــة املتعلقـــة ــة النظر وانـــب ا ــم أ تقـــديم املطبوعـــة ــذه خـــالل مــن تـــم وقــد

ــــ ــ عل ــــوم تقــ ــــية أساســ ة ــــ ــ رك ــــل يمثــ ــــذي والــ ــا، ــ ــ ف ــــم ــارهـ ــ ــ أف ــــيد تجســ ــــ ــ ــــرى خــ ــــوارد املــ ــــة ميــ أ ــــال مــ إ دون ا

مــن. ومخططاتـھ ـ ن قتصـادي عـوان قيــة و املجتمـع ـ فـراد ببقيـة مقارنــة اتـھ ومم املقـاول فخصـائص

مقاولتھ وديمومة قاء و نمو ضمان أجل من ا اتباع ب ي ال اتيجيات س اختيار من   .تمكنھ

ال ــــة ــ ــ ــ ــ املقاوالتيــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ عت ــــارو ــ ــ ــ ــ كخيــ ــــاول ــ ــ ــ ــ املقــ ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ إل ــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي ــــة ــ ــ ــ ــ املقاوالتيــ ــــو ــ ــ ــ ــ نمــ ــــز ــ ــ ــ ــ ــ عز ــــبل ــ ــ ــ ــ ســ ن ــــ ــ ــ ــ ــ بــ ــــن ــ ــ ــ ــ مــ ــــة ــ ــ ــ ــ دوليــ

ــــ ــ ــ إ ــا ــ ــ الحقــ ــــا ــ ـ يقود ــــذي ــ الــ ــا ــ ــ ـ مركز ــــة ــ ــ ولتقو ــــة، ــ ـ ج ــــن ــ مــ ــــدة ــ جديــ قية ــــو ــ سـ ــــذ ــ منافــ ــــ ــ ـ ع ــــول ــ صــ ل اتي ــ ــ ــ اسـ

ــــة ــــھالعامليـــ ــ بعـ ي ــــذي الـــ ــ ــ ـــ الطبي ــــور التطـــ ــــذا ـــ ــــمان ضـــ ــــل أجـــ ــــن مـــ ــار ــ ـــ بت و ــــداع بـــ ــ ــ ـــ عملي ــــ ـــ ــ ــ ـــ أك ــــع والتوســـ

مبادر مقاول وقدراتھأي بنفسھ وواثق طموح مخاطر، ،.   
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العرية-1 باللغة   :املراجع

  : الكتب-1-1

ــــليمان، - ــ ــ ســـ ــــد ــ ــ خالــ ــــ ــ ــ ــ ــــةالراج ــ ــ فرصـــ ــــ ــ ــ ــ إ ــــرة ــ ــ الفكـــ ــــل ــ ــ ــ ــــةتحو ــ ــ يـــ العر ــــة ــ ــ اململكــ ــــة، ــ ــ الوطنيـــ ــــد ــ ــ ــ ف ــــك ــ ــ امللـــ ــــة ــ ــ مكتبــ ،

  .2012السعودية،

خلف، - بالل ارنة اديالس الر عمانبداع ة، املس دار ، و الطبعة   .2011ردن،-،

ــــــف،- خلــ ــــالل ــ بــ ارنة ــــ ــ ــــالالســ ــ عمـــ ــــات ــ منظمــ وإدارة ــــادة ــ ــ ــــة،،الر ــ الثانيــ ــــة ــ ةالطبعــ ــــ ــ املســ ــــعدار ــ ـــ والتوز ــــر ــ شــ لل

عمانوالطباعة الثانية،-، الطبعة   .2010ردن،

ي، - ــــدلو ــ ــ ــ ــ ــ العـ ــــرم ــ ــ ــ ــ ــ أكـ ــــد ــ ــ ــ ــ محمـــ ــــارق، ــ ــ ــ ــ ــ طـ ــــد ــ ــ ــ ــ ــ محمـ دان ــــو ــ ــ ــ ــ ــــداعالســـ ــ ــ ــ ــ بـــ ــــادئ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرمبـ ــ ــ ــ ــ ــ شـ ال دار ــــة، ــ ــ ــ ــ ــ الثالثـ ــــة ــ ــ ــ ــ ــ الطبعـ ،

ياة، ا ندسو   .2004م

محمــــود - الــــوادي عــــارف، أحمــــد محمــــد،العســــاف ن حســــ ســــمحان ن، إلدارةحســــ والعمليــــة العلميــــة صــــول

واملتوسطة ة الصغ ع عماناملشار ع، والتوز شر لل صفاء دار ، و الطبعة   .2012ردن،-،

هللا، - عبــــد فيصــــل ــابـــابكر ــ عل ســــيطر و ــــا غزو و ســــواق ــــ ت كيــــف ق ســــو ال عــــن يتحــــدث ــــوتلر ،فيليــــب

سنة دون ر، جر   .مكتبة

الرحمن، - عبد فت بداعيـةجروان العمليـة مراحـل بـھ، تدر قياسـھ، اتـھ، نظر ه، معـاي ومـھ، مف ،بداع

عمان الفكر، دار الثانية،   .2009ردن،-الطبعة

محمـد، - خليـل عطية قتصـاديةخليل ـدوى ا رةدراسـات القـا والبحـوث، العليـا الدراسـات ر تطـو مركـز ،-

الطبعة ،مصر،   .2008و

ــــة، - رقيــ ي ــــا حســ ــــح، رابــ ي ــــو ــــاخــ ــ ل تمو ــــكالت ومشــ ــــطة واملتوســ ة ــــغ الصــ ــــات ــــع،املؤسســ ــ والتوز ــــر شــ لل اك ــــ ــ إي ،

رة ، -القا و الطبعة   .2008مصر،

أسامة، - ي اراتخ بت و بداع عمانإدارة ع، والتوز شر لل الراية دار ، و الطبعة   .2012ردن،-،

ي - زائــري أحمـد،رحمـو ا قتصـاد ـ الشــاملة التنميـة إحـداث ــ ـا ودور واملتوسـطة ة الصــغ ،املؤسسـات

رة القا ع، والتوز شر لل ة املصر ،-املكتبة و الطبعة   .2011مصر،

صندرة، - املؤسسةساي شاء إ قسنطينةمحاضرات جامعة ري،-2، م ميد ا   .2015-2014عبد

ــــد - ــ ــ عبـ ــــد ــ ــ ميـ ا ــــد ــ ــ ــــب،عبـ ــ ــ ةاملطلـ ــــغ ــ ــ الصـ ــــروعات ــ ــ املشـ ــــل ــ ــ ـ تمو ــــاديات ــ ــ ةاقتصـ ــــكندر ــ ــ سـ ــــة، ــ ــ امعيـ ا ــــدار ــ ــ الـ ،-

  .2009مصر،

عمـار، - لـيم ا عبـد ـي نغر والعشـر الواحـد القـرن مطلـع ـ شـرافية اس رؤى قتصـادية مجموعـةالعوملـة ،

جمة، وال ع والتوز شر لل العاملية الفداء ي أ   .2013دار
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فرانــك، - لالقتصــادفـالالو الفقــري العمــود أملانيــا ــ واملتوســطة ة الصــغ ــاملؤسســات شــورة م بحثيــة ورقــة ،

ــــة، العوملـ ــــر عصـ ــــ ـ ــــطة واملتوسـ ة ــــغ الصـ املؤسســـــات أدوار ــــدل تبـ واملتوســـــطة ة ــــغ الصـ ــــات املؤسسـ إدارة كتـــــاب

ــا، ــ ـ زكر ــــد ومحمــ ــــادر القـ ــــد عبـ ــــوزان ســ ــــدين، الـ ــ ــ ــ م ــــل أمـ ــــاري، البـ ــــد عبــ ــــارق طـ ــــة ترجمــ ــــاوف، شـ وم ــــال ــــةمـ املكتبــ

رة القا ، -اديمية، و الطبعة   .2009مصر،

امعيةالرسائل-1-2   :ا

الفتـــاح، - عبــد طـــارق ي ــ ع جنـــوبا ـــ ليــة املنظمـــات ـــ ــ املؤس بـــداع تحقيـــق ــ العليـــا دارة دور

ن املدير نظر ة وج من ية الغر القدسالضفة جامعة ، ماجست مذكرة ن،-،   .2008فلسط

- ، ــ ع محمـد ـودي جامعــةا طلبـة مــن عينـة ـ ع دراســة ي املقـاوال التعلـيم خــالل مـن املقاوالتيــة ر تطـو نحـو

لفة جامعةا ، سي ال وعلوم ة والتجار قتصادية العلوم لية ، سي ال علوم علوم دكتوراه أطروحة ،

خيضر   .2015-2014سكرة،-محمد

هللا، - عبــــــد ــــو حمــ ــــطةبـــــن واملتوسـ ة ــــغ الصــ ــــات املؤسســ ل ــــدو ــــاديةتــ قتصــ ــــوم العلــ ــــة ليــ ، ــت ــ ماجســ ــــذكرة مــ ،

بلقايد بكر ي أ جامعة ، سي ال وعلوم ة   .2010تلمسان،-والتجار

ــــدين، - الــ ــــر نصــ ــــذير نــ ــــن ــــاتبـ للمؤسســ ــــية التنافســ ــــدرة القــ ن ــــو ــ ت ــ ــ ــ ــو ــ التكنولــ ــــداع لإلبـ اتيجية ــ ــ إســ ــــة دراســ

واملتوســطة ة زائــ-الصــغ ا ــةرحالــة والتجار قتصــادية العلــوم ليــة ، ســي ال علــوم ــ دكتــوراه أطروحــة ،

زائر ا جامعة ، سي ال   .2012-3،2011وعلوم

ــــاب، - الو عبــــد عــــة قتصــــاديةبو للمؤسســــة التنافســــية ة ــــ امل دعــــم ــــ ــار ــ بت اتصــــاالت(دور حالــــة دراســــة

ــــال النقــ ــــاتف ــ لل ــــر زائــ س-ا يل ــــو ،)مــ ــــت ماجســ ــــذكرة مــ ــــة، جامعــ ، ــــي ســ ال ــــوم وعلــ ــــادية قتصــ ــــوم العلــ ــــة ليــ

  .2012-2011قسنطينة،-منتوري

خضر، - تنافسيةخراز ة م املؤسسة ساب اك بداع مؤسسة-دور حالة يEGTTدراسة ر حمام مركب

ــا) ســــعيدة( ــــينموذجــ أ جامعــــة ، ســــي ال وعلـــــوم ــــة والتجار قتصــــادية العلــــوم ليـــــة ، ــت ماجســ مــــذكرة بكـــــر،

  .2011تلمسان،-بلقايد

أيـــوب، - واملتوســطةمســيخ ة الصـــغ املؤسســـات ديمومــة ـــ املقاوالتيــة روح املؤسســـات-دور مـــن عينــة دراســـة

واملتوســـــطة ة ن(الصــــغ ســـــكيكدة) املقــــاول واليــــة ـــــةأطروحـــــة،ـــــ والتجار قتصـــــادية العلــــوم ليـــــة دكتــــوراه،

جامعة ، سي ال   .2017-2016سكيكدة، -1955أوت20وعلوم

  :املقاالت-1-3

اك - ار أتر بت ديناميكية ،: جيمس، التكنولو التغ ة ملواج الفرص ورجلاقتناص املدير كتب خالصات

العددعمال الثالثة، السنة رة15، القا أوت-،   .1995مصر،
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ا، - زكر جاسم ز، العز عبد ية،أحمد العر الدول ع ا ا وتأث قتصادية قتصادالعوملة و دارة ،مجلة

ة نصر املس العدد-جامعة   .86،2011العراق،

خلف،ال- بالل ارنة التنافسـيةس ة ـ امل تحقيـق ـ ـا ودور ادة الر اتيجيات ات(اس شـر ـ ع ميدانيـة دراسـة

ردن للع،)تصاالت غداد لية قصاديةمجلة العددلوم ماي17، ،2008.  

ردن، - ـــ اديـــات الر عمـــال صـــاحبات محمـــد، وجـــدان اليـــك الع ، ـــ يح ـــم مل نجيـــب، فـــؤاد املجلـــةالشـــيخ

عمال إدارة املجلدردنية العدد05، ،04،2009.  

ــــتقبلية، - املسـ ــــة يـ العر ــــارات يـ وا ــــة العوملــ ــــز، ـ العز ــــد عبـ ــــور ــــاديةاملنصـ قتصــ ــــوم للعلـ ــــق دمشـ ــــة جامعـ ــــة مجلــ

املجلدوالقانونية العدد25، ،02،2009.  

لة، - املشـ حـل ـارات وم الـذ العصـف اتيجية اسـ ميـة أ عابد، ادي املعرفـةبو جسـور العـددمجلـة ،02،

بوع بن بة حس   .2015الشلف،-جامعة

حمـزة، - العــوادي ، شــو ومخــاطرجبـاري النجــاح فــرص ن بـ ــة زائر ا واملتوســطة ة الصـغ املؤسســات ل تــدو

ةالفشل، زائر ا املؤسسات أداء احمجلة مر قاصدي جامعة العدد-،   .04،2013ورقلة،
نظري، - بحث الدول عض ة لتجر شارة مع عمال منظمات ادة الر ، ع سون م ن العلـومحس مجلة

العدد21النجلد،بابل-سانية ،2،2013.  

املصــــارف - ــــ ع قتصــــادية ــــا وآثار العوملــــة الطيــــب، محمــــد املــــنعم عبــــد النيــــل شــــمولية،-حمـــد مجلــــةنظــــرة

قيا افر شمال بوعاقتصاديات بن بة حس جامعة العدد-،   .03،2005الشلف،

دفـع - ــ ـ امل ن ـو الت مؤسسـات دور ة، ـ من ســالمي ن، انـ الـدين سـيف دراســةخالـد املقاوالتيـة نحـو الشـباب

الشر نوب ا ملنطقة امل ن و الت مؤسسات مسـعود-تقـرت-ورقلة(حالة ـ املؤسسـات،)حا أداء مجلـة

ة زائر العددا ،02،2013.  

ة - ــــغ الصــ ــــات املؤسســ ــــادرات صــ ــــة لتنميــ ــــة املــ مت اتيجية ــ ــ اســ ــــياغة صــ ــــو نحــ ــــزة، حمــ ــــوادي عــ ــــال، جمــ ــــور شــ خ

ــــة، ــ زائر ا ــــة واملتوســـــطة والتنميــ اتيجية ــ ــ ســ ــــة ،مجلــ ــــي ســ ال ــــوم وعلــ ــــة ــ والتجار ــــادية قتصــ ــــوم العلــ ــــة ليــ ،

س باد بن ميد ا عبد العدد-جامعة   .07،2014مستغانم،

جتماعيــة،- و قتصــادية التنميــة ــ واملتوســطة ة الصــغ املؤسســات مة مســا ســامية، ــز العلــومعز مجلــة

جتماعية و قاصسانية جامعة العدد، ورقلة، اح، مر جوان02دي ،2011.  

ــــار- ــ ــ بت و ــــداع ــ بــ ر ــــو ــ تطــ ــــ ــ ــ ــا ــ ــ ــ ودور ــــة ــ التكنولوجيـ ــــال ــ عمــ ــــنات ــ حاضــ ــــد، ــ محمــ ــــوم ــ بوقمقــ ف، ــــر ــ شــ ــــاط ــ غيـ

واملتوســطة ة الصــغ زائــر،-باملؤسســات ا ــةحالــة وإدار اقتصــادية أبحــاث العــددمجلــة محمــد06، جامعــة ،

  .2009سكرة،-خيضر
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أســعد - ر مــا وردســتانمحمــد إقلــيم ــ ة الصــغ للصــناعات التنمــوي ثــر جامعــةالعــراق،-حمــدي، مجلــة

ة شر ال املجلدالتنمية العدد02، ،01،2016. 

  :املداخالت-1-4

محمـــود، - مصـــطفى بكـــر ـــاأبـــو ل املحفـــزة ئـــة والب عمـــال ـــادة ر معيـــاتمنظومـــة الـــدو الســـعودي املـــؤتمر ،

عمال، ادة ر   .2014السعودية،ومراكز

أحمــــد، - يوســــف نــــتأبوفــــارة ن ــ ــ ع عمــــال اتيجية ــ ــــاســ املتم داء حــــول الــــدو ــ ــ العل املــــؤتمر كتــــاب ،

اح مر قاصدي جامعة ومات، وا   .2005مارس09-08ورقلة،-للمنظمات

حنان، - هللا رزق وسام، شي يمة، ف أداءبد من الرفع ودوره بداع الدو،املنظماتتنمية امللتقى

العلــــوم ليــــة ودوليــــة، وطنيــــة تجــــارب وتحليــــل دراســــة ديثــــة ا املنظمــــات ـــ ـ ــ ــ التنظي ــ ــ والتغي بــــداع حــــول

دحلب سعد جامعة ، سي ال وعلوم   .2011ماي19-18البليدة،-قتصادية

سعيدة، - ات حر جبار، زائربوكث ا ا-املقاولة شا إ ومراحل ا ل الداعمة زة حـولج الـدو امللتقى ،

ــــوم وعلــ ــــة ــ والتجار ــــادية قتصــ ــــوم العلــ ــــد ــ مع ــــار، ــ بت ــــة وحتميــ ـــــاء البقـ الية ــ ــ إشــ ن ــــ بــ ــــتدامة املســ ــــة املقاوالتيــ

بالصوف فيظ ا عبد ام ا املركز ، سي ل19-18ميلة،-ال   .2017أفر

ــــي - العر ــ ،تيقـــاوي ــ التنظي ــ ــ التغي ــــدور ــار ــ بت ر تطــــو ــاملــــ ــ ن العــــامل نظــــر ــــة وج مــــن ديثــــة ا نظمــــات

زائـــري ا تصـــاالت تحليليـــة-منظمـــات ميدانيـــة ـــدراســـة ــ ـ التنظي ـــ والتغي بـــداع حـــول الـــدو امللتقـــى ،

جامعـــة ، ســـي ال وعلـــوم قتصـــادية العلـــوم ليـــة ودوليـــة، وطنيـــة تجـــارب وتحليـــل دراســـة ديثـــة ا املنظمـــات

دحلب    .2011ماي19-18البليدة،-سعد

ر، - الطــا ن حســـ بــن توفيـــق، زائـــري خــذري ا واملتوســـطة ة الصــغ املؤسســـات لنجــاح فعـــال كخيــار -املقاولـــة

ــــددات واملحـــ ــــارات ــــول املســـ ــ حـ ــــوط الـــ ــــى امللتقـــ ة: ، ــــغ ــ الصـ ــــات املؤسســـ ــــ ـــ ــا ــ املـــ ــ ــ ــ املحاسـ ــــام النظـــ ــــاق وآفـــ ــــع واقـــ

حمة جامعة زائر، ا يومي-ضرواملتوسطة   .2013ماي06-05الوادي،

ـــز، - العز عبـــد ممـــدوح ـــاررفـــا بت اتيجيات ـــذري : اســـ ا ـــار بت نحـــو دارة ـــق ولطر ـــ العل املـــؤتمر ،

شمس ن ع جامعة ة، الصغ املشروعات وتنمية دعم رة،-حول   .2012مارس12-11القا

القانونية-1-5   :النصوص

ــــم - ــ رقـ ــــطة ــ واملتوسـ ة ــــغ ــ الصــ ــــات ــ املؤسسـ ــــة ــ قيـ ل ــــوجي ــ التـ ــــانون ــ ــــدد18-01القـ ــ العــ ــــمية، ــ الرسـ ــــدة ــ ـ ر ا ،77،

  .12/12/2001املؤرخة

ــــم - رقــ ــــطة واملتوســـ ة ــــغ الصـــ ــــات املؤسســ ر ــــو لتطـــ ــــوجي التـــ ــــانون ــــدد02-17القــ العـــ ــــمية، الرســـ ــــدة ـــ ر ا ،02،

  .11/01/2017املؤرخة



 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملراج
 

88 
 

رقــــماملرســـوم  - ــا288-03التنفيــــذي ــ قانو وتحديــــد الشــــباب شـــغيل لــــدعم الوطنيــــة الــــة الو شـــاء إ املتضــــمن

العدد الرسمية، دة ر ا ، املؤرخة54سا ،10/09/2003 .  

رقــم - التنفيــذي ــدة01-04املرســوم ر ا البطالــة، عــن ن للتــأم الــوط للصــندوق ــ سا القــانون املتضــمن

العدد املؤرخة03الرسمية، ،03/01/2004.  

رقــــم - التنفيــــذي واملتوســــطة373-02املرســــوم ة الصــــغ املؤسســــات قــــروض ضــــمان صــــندوق شــــاء إ املتضــــمن

العدد الرسمية، دة ر ا ، سا املؤرخ74وقانونھ ،11/11/2002.  

رقـم - ــ الرئا القــرو 134-04املرسـوم لضــمان ـ سا القــانون اض،املتضــمن ـدة ر العــددا ،27لرســمية،

  .19/04/2004املؤرخة

رقم - التنفيذي قانونھ16-04املرسوم وتحديد املصغرة للقروض ك املش الضمان صندوق إحداث املتضمن

العدد الرسمية، دة ر ا ، املؤرخ06سا ،22/01/2004.  

ونية-1-6 لك   :املواقع

سم - واملتوسـطة،زالصوص ة الصـغ ع املشـار ر وتطو تنمية مجال ة النا الدولية التجارب -عض

ن فلســط ــ ــا حتــذاء يمكــن صنمـاذج ، الــوط قتصــاد وزارة خ05،2010، بتــار متــوفر ،26/01/2018

ي و لك املوقع    size-http://www.myqalqilia.com/Small%20And%20Medium..:ع

خ - ــــار ــ ــ ــ ــ بتــ ــــوفر ــ ــ ــ ــ متــ ــــل، ــ ــ ــ ــ ــ التمو ــــدعم ــ ــ ــ ــ لــ ــــداب ــ ــ ــ ــ ــــاعة02/03/2018تــ ــ ــ ــ ــ الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي18:00ع ــ ــ ــ ــ ــ و لك ــــع ــ ــ ــ ــ املوقــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ : ع

entreprises-des-financement-au-appui-d-http://www.andi.dz/index.php/ar/mesures  

أحمـــد، - بـــن الـــرحمن عبـــد ـــري الناشـــئةحر شـــركتك ـــ ـــا وتقييم ـــار ف ســـنة،،استكشـــاف بدون خمتـــاح تـــار

ي18/02/2018 و لك املوقع   download/-book-https://startupideavalidation.com/ideas :ع

رأفـت - والء،،رضـوان ســي ا رشـا، ونيـةعــوض لك عمــال عـالم ــ ــي،الضـرائب العر ـد املع شــورات م

خ ــــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بتـــ ــــاح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ متـــ ــــيط، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي15/02/2018للتخطـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ و لك ــــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املوقـــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ http://www.arab- : ع

2.pdf-api.org/images/publication/pdfs/144/144_j2  

ي - ســـيو الــرحيم، عبــد أحمــد ســعيد،زردق قتصــاديةمحمــد ــدوى ا دراســـات ــودمبــادئ برنـــامج123، ،

ا ب جامعة التجارة، لية والبورصات، البنوك خ2011مصر،-محاسبة بتار متاح املوقع30/01/2018، ع

ي و   : لك

http://www.mediafire.com/file/0ihfgrcgciz16zn/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%2

3+196.rar 
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ن، - ــــ حسـ ن نيفـــــ ــــاديةمحمـــــد قتصـ ــــات للمؤسسـ ــــ ـ التناف املركـــــز ــــمان ضـ ــــ ـ ــــتمر املسـ بـــــداع و ـــار ــ بت دور

مـــــارات"والــــدول دولـــــة حالــــة قت"دراســـــة وزارة أوت-صــــاد، ملتحــــدة، يـــــة العر خ2016مـــــارات بتـــــار متـــــاح ،

ي08/02/2018 و لك املوقع  /http://www.economy.gov.ae/EconomicalReports : ع

ــــرات - ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة،محاضــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الدوليــ ــــال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عمــ إدارة ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خــ ــــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ بتــ ــــاح ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي01/03/2018متــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و لك ــــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املوقــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : ع

 https://vt.ckfu.org/attachments/  

الدراسـية، - القاعـة ـ بفعالية النقاش استخدام يوست، ث اب إل ـامامر ا التعلـيم أساسـيات ،سلسـلة

ســـعود، امللـــك الســـعودية،جامعـــة يـــة العر خ2013اململكـــة بتـــار متـــاح ـــي19/02/2018، و لك املوقـــع ـــ : ع

http://dsd.ksu.edu.sa/sites/dsd.ksu.edu.sa/files/imce_images/n08_a.pdf  

هللا، - عبــد ـانـانو الطـالبم عنــد بــدا ـ التفك تنميــة ــ ـا ودور الــذ العصــف خ2008،رة بتــار متــاح ،

ي19/02/2018 و لك املوقع    http://www.saaid.net/book/18/10006.pdf  : ع

ية-2 جن باللغة   : املراجع

2-1- livres :  

- Allain FAYOLLE, Le métier de créateur d’entreprise, Editions d’Organisation, Paris, 2003. 

- Josée ST-PIERRE, Robert BEAUDOIN, Les décisions d’investissement dans les PME comment évaluer la 

rentabilité financière, Presses de l’Université du Québec, Québec-Canada, 2003. 

2-2- Thèses et mémoires : 

- BENNOUNA Ahmed, Aspects fondamentaux du crédit-bail au Maroc Arbitrage entre le crédit-bail et l’emprunt, 

Ecole doctorale de Dauphine, Université Paris- Dauphine, 2012. 

- Ferro Luz Marina, Le processus de formation de l’opportunité dans le contexte de l’internationalisation des 

PME-HT, Thèse de doctorat en administration, Université du Québec, Montréal- Canada, Novembre 2012. 

2-3- Articles :  

- Bacq Sophie, Coeurderoy Régis, La théorie de « l’entreprise à internalisation rapide et précoce » à l’épreuve des faits : Evaluations 

de l’apport des travaux empiriques à ce champ de recherche, Revue internationale P.M.E, Vol 23, № 01, 2010. 

- Brahim ALLALI, Vers une théorie de l’entrepreneuriat, Cahier de recherche de L’ISCAE, № 17, Maroc. 

- L. J. Filion, Typologies d’entrepreneur est-ce vraiment utile, Cahier de recherche № 2000-14, HEC Montréal- 

Canada, Octobre 2000. 

2-4- Sites électroniques : 

- European Commission, Enterprise and Industry 2014 SBA Fact Sheet Turkey, p 02, disponible le 25/01/2018 

sur le site électronique : http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-

review/files/countries-sheets/2014/turkey_en.pdf  
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- Glossaire des synthèses, Petites et moyennes entreprises, disponible le 25/01/2018 sur le site électronique : 

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/sme.html   

- Gouvernement du canada, Innovation, Sciences et Développement Economique Canada, Principales 

statistiques relatives aux petites entreprises- Aout 2013, disponible le 25/01/2018 sur le site électronique : 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/02812.html 

- SMALL AND MEDIUM BUSINESS DEVELOPMENT CHAMBER OF INDIA, About MSMEs in India, disponible le 

25/01/2018 sur le site électronique: http://www.smechamberofindia.com/about_msmes.aspx 

- Gouvernement du canada, Innovation, Sciences et Développement Economique Canada, Nombre d’employés 

dans le secteur privé en 2012, disponible le 25/01/2018 sur le site électronique : 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/accueil  

- Le Fonds de caution mutuelle de garanties risques/crédits jeunes promoteurs, disponible le 02/03/2018 à 

15 :30 sur le site électronique : http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/le-dispositif-de-soutien-lemploi-des-

jeunes 


