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 :املقدمة العامة 

ان الدخىى إلى عالم الاعماى ٌعد خؼىة مهمت حدا في خياة ميش ئ املؤسست، خاصت إذا حعلق الامس 

بؼسح أفهاز حدًدة مبخنسة، خيث ًصعب عليه ولىخده وطع استراجيجيت ووشاػاث مخجاوست مً أحل بلىغ 

 .  الاهداف املىخظسة مً خالى مشسوع مقاوالحي

 اذ اهه اهخقل مً مىؼق الاقخصاد لقد عسف الاقخصاد الجصائسي عدة جدىالث عميقت مسخه في الصميم،

بالش يء الهين  ، ولم ًنً هرا économie de marchéالى اقخصاد السىو  l’économie administrée املىحه

و عدم قدزة   شبه جام للمىظىمت الاقخصادًت الىػىيتبانهياز،هظسا للمسخلت التي حاء فيها و التي جميزث 

 . املؤسساث الىػىيت العمىميت على مىالبت مخؼلباث هرا املنهاج الجدًد

جي بالسياست الاقخصادًت باالعخماد على  إن الاصالخاث التي خاطتها الجصائس أدث بها الى الخؼيير الخدٍز

قىي السىو، قد سمدذ بئعادة الاعخباز للمؤسساث الصؼيرة واملخىسؼت اهؼالقا مً فنسة الشباب املقاوى 

. عماد الخىميت

أطحى مسخقبل املؤسساث وخاصت منها الىاشؼت في إػاز املقاوالجيت ًخىقف على قدزتها في مىاحهت 

املسخجداث والتهدًداث البيئيت الحاصلت واملدافظت على مىقعها الخىافس ي وجؼىزه وجدعيمه، بما ٌساهم في 

ت واسخدامت وشاػها في السىو، خيث أن ذلو عجل بظهىز أهظمت وجؼبيقاث حدًدة خظيذ  اسخمساٍز

باهخمام لبير على الصعيد العالمي ومً أهمها هجد الرماء الاقخصادي الري ٌعخبر لشهل مً أشهاى الحس 

 .الاقخصادي

فدتى حسخؼيع املقاوالجيت أن جبدع، جيخج وحسىو فهي بداحت إلى معلىماث أليدة، ماملت وقابلت 

 ةلالسخؼالى وبعبازة أخسي الىصىى إلى املعلىمت الصحيدت، ألنها حساعد في اجخاذ القسازاث الاستراجيجي

تها في اليشاغ  .املىاسبت وجدقيق امليزة الخىافسيت بما ًظمً اسخمساٍز

ت الدولت لجأث: إشكالية الدراسة-أ  املشسوعاث إلوشاء الشباب فئت وجدعيم حشجيع إلى الجصائٍس

الصؼيرة، اقخىاعا منها بأنها أخد السبل لخدقيق الىمى والخىميت الاقخصادًت مً خالى اجخاذها لعدة احساءاث 

 .وسياساث لخدفيز الخىحه املقاوالحي

وختى ًخدقق مل هرا باث مً الظسوزي البدث عً الىسائل املالئمت السخدامت هرا الىىع مً 

ادًت  .املؤسساث والتي هجد مً بينها الرماء الاقخصادي الري ٌساهم في جىليد الافهاز الٍس

  :وبىاءا على ذلو جدبلىز معالم اشهاليدىا لما ًلي

ما مدى مساهمة الذكاء الاقحصادي في اسحمزارية النشاط املقاوالجي في املؤسسات الصغيرة 

 ؟واملحوسطة في الجشائز

 :ًىدزج طمً السؤاى السئيس ي ألاسئلت الفسعيت الخاليت

 ؟مدي اسخفادة املؤسساث الصؼيرة واملخىسؼت مً ادواث الرماء الاقخصاديما -1
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ادًت لدي الشباب املقاوى عبر آليت  -2 ليف ٌساهم الرماء الاقخصادي في جىليد الافهاز الٍس

ANSEJ؟ 

 ؟ هى واقع الرماء الاقخصادي وثقافت املقاوالجيت في الجصائسما -3

  صياػت فسطياث الدزاست لما ًلي ًمنً: الدراسةفزضيات -ب

س والابداع والخميز في اليشاغ املقاوالحي -1  .اسخعماى الرماء الاقخصادي ٌساهم في جدقيق الخؼٍى

ادًت لدي الشباب املقاوى  -2  .الرماء الاقخصادي ٌساهم في جىليد الافهاز الٍس

 .الرماء الاقخصادي ٌساهم في جىميت جىافسيت املقاوالجيت  -3

 ك، وذى2019 ماي إلى 2019جمذ هره الدزاست في الفترة املمخدة مابين فيفسي :  البحثحدود-ج

 ANSEJقصدًت لبعع املؤسساث الصؼيرة واملخىسؼت املسخفيدة في إػاز دعم حشؼيل الشباب بدزاست عيىت 

 . مسخؼاهمفسع

 :إن اخخيازها للمىطىع هخج عً حملت مً ألاسباب أهمها:  اخحيار املوضوعأسباب-د

هظسا ألن مجاى املقاولت وإوشاء املؤسساث الخاصت أصبذ هى الحل الىخيد للخسوج مً مشهل - 

 .البؼالت والنهىض بعجلت الىمى

ودوزها في جدفيز الشباب في إوشاء مؤسساث ANSEJالخعسف أهم الخدماث التي جقدمها ومالت - 

 .مصؼسة
 ألاوى والثاوي جم اعخماد املىهج ىفصىى، الفصقمىا بخقسيم الدزاست إلى ثالثت : البحثمنهجية -ه

 الفصل الثالث جىاولىا فيه اأم. قبلالىصفي وذلو مً خالى النخب والدزاساث التي جىاولذ هرا املىطىع مً 

املىهج النيفي خيث ان اسخخدام أي مىهج علمي ًلصم الاسخعاهت بجملت مً  الجاهب امليداوي باالعخماد على

الادواث والىسائل املىاسبت، التي جمنً الباخث مً الىصىى الى البياهاث الالشمت، خيث ٌسخؼيع مً خاللها 

معسفت واقع او ميدان الدزاست وجفسض ػبيعت املىطىع الخاطع للدزاست وخصىصيخه، اهخقاء مجمىعت مً 

 .الادواث املساعدة على حميع البياهاث

      وفي مىطىع بدثىا، فئهىا سىف وسخعمل ادواث لجمع البياهاث والتي جخالءم مع ػبيعت هرا 

املىطىع خيث سيخم الاعخماد على املقابلت بشهل اساس ي مىسيلت لجمع البياهاث، وجدعيمها بمالخظت بشهل 

 .اقل وسبيا مىسيلت منملت لجمع البياهاث

الدزاست مً خالى جىاوى مىطىع مهم أال وهى معسفت مساهمت الرماء أهميت جنمً : البحثأهمية -و

الاقخصادي في اسخدامت وشاغ املقاوالجيت في الجصائس، وذلو مً خالى معسفت حهىد الدولت في سبيل اسخفادة 

ت  املؤسساث الصؼيرة واملخىسؼت مً آليت الرماء الاقخصادي لمدخل خدًث جخىلى مً خالله طمان اسخمساٍز

 .وشاػها بما ٌساهم في جىميت الاقخصاد املىخج وجىميت زوح املبادزة والابخهاز
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 :يهدف البدث إلى: البحثالهدف من -س

 .ابساش دوز الرماء الاقخصادي في جىميت ثقافت املقاوالجيت -1

 .حسليؽ الظىء على واقع الرماء الاقخصادي و اليشاغ املقاوالحي  في الجصائس -2

 ي خؼت جىقسم الى مقدمتىقصد الاملام بمخخلف حىاهب املىطىع جم الاعخماد ع: ثقسيمات الدراسة-           ح

ين و فصل ع  و خاجمت عامت ،بديث جم في املقدمت العامت ػسح اشهاليت البدث يجؼبيقامت، فصلين هظٍس

ملىظىز الرماء الاقخصادي في املؤسساث الصؼيرة و اما الفصل ألاوى قد خصص  والخصىز العام للمىطىع،

، دوز  اما املبدث الثاوي فخظمً مفاهيمي للرماء الاقخصاديفي املبدث الاوى جؼسقىا الى مدخل املخىسؼت 

 لسياست الاقخصاديالرماء الى املبدث الثالث خيث جظمً باإلطافت  ديقخصاائف الرماء الاؾوو  مساخل

ت  جم ألاوى في املبدث  ،لثقافت املقاوالجيت في الجصائس، أما الفصل الثاوي فقد خصص شاملت للدولت الجصائٍس

الصؼيرة قد خصص ملاهيت املؤسساث املبدث الثاوي ف ثقافت املقاوالجيت أما الخؼسو الى مفاهيم عامت خىى 

باليسبت  باإلطافت الى املبدث الثالث خيث جؼسقىا فيه الى واقع ثقافت املقاوالجيت في الجصائس، واملخىسؼت

 Kpecمؤسست ) ANSEJدزاست خالت ملؤسست مصؼسة في إػاز  ،للفصل الثالث فقد خصص للدزاست امليداهيت

Pro)  ،املبدث الثاوي املساز خث الاوى وب في الم الاػاز املنهجي للدزاست النيفيتجم فيه الخؼسو الى بمسخؼاهم 

 .الاستراجيجي للمؤسست مدل الدزاست، أما املبدث الثالث فخىاولىا فيه مىاقشت هخائج دزاست الحالت

 . والخىصياث وآفاو الدزاست الاخير جقدًم خاجمت عامت جظمىذ الىخائج املسخخلصتفي 



 

 الفصل الاول 
 منظور الذكاء الاقتصادي
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  : تمهيد

ي ظل مناخ يتسم بالتنافسية االقتصادية،  إن التحديات االقتصادية ال يشهدها العالم حاليا 

ى را.  ويعتمد ع   استخدام املعلومة ال أصبح لها دورا كب

ي أنشطة الدول. هذه الطريقة املبتكرة ال اعتمدها يحتل الذكاء                 االقتصادي مكانة مرموقة 

ا الفرنسيون واألمريكيون  ي وال عمل  ن الوسائل العامة والخاصة خدمة لالقتصاد املح اليابانيون للجمع ب

ي ذلك. ية ، النشر وحمافالذكاء االقتصادي هو تلك املجموعة املنسقة من نشاطات البحث، املعالجة ونجحوا 

ي بعدها  ا الدولة واملؤسسات والهيئات املختلفة حيث تمتد املعلومة  ي إقام رك  راتيجية، تش املعلومة االس

ي. ، التكنولو ، العلم ى املجال التنافس ي إ راتي  االس

راث  اليقظة.كما يعطي نظام الذكاء االقتصادي مجموعة نشاطات   والهدف من ذلك هو حماية ال

ي وهذا عن طريق بيان مختلف أدوات الذكاء االقتصادي.ال ي والتكنولو ي بعديه الصنا   وط وخاصة 

ي الجزائر من املحاور الجد حساسة بالنسبة للمؤسسات العمومية  وباعتبار الذكاء االقتصادي 

ي االسواق العاملية م من الولوج  ى حد السواء وبالنسبة للدولة ايضا، ولتمكي لتفتح ا إطار ي  والخاصة ع

رة املنافسة اصبحت املفاهيم املتعلقة بمفهومي  أصبحاالقتصادي الذي  يشهده العالم حاليا مع تصاعد وت

ا. ا ومسيطر عل   القوة والضعف تتبدل لتأخذ مجرى آخر يجعلها مرهونة بيد معلومة متحكم ف

ى تحقيق ى هذا االساس فان منظمات االعمال تعمل بصورة دائمة ع ا  وع ى بقا النجاح واملحافظة ع

ا، واستخدام ادوات ووسائل متجددة، ويتم ذلك  راتيجي ن اس ى تطوير وتحس ى باستمرار ا وهذا ما يجعلها تس

ى ا بذكاء، مما يؤدي ا ا وادار    .املستمر التطور تحقيق التقدم و  من خالل املعارف واملعلومات والبحث ع

  ذكاء االقتصاديمدخل مفاهيمي للاملبحث االول: 

ا  تتعدد املفاهيم والتعاريف الخاصة بالذكاء االقتصادي، بتعدد امليادين والتخصصات املتواجد ف

خاصة بعد الظهور السريع لتكنولوجيا االعالم واالتصال ال اصبحت تتطور يوميا، وتزايد انتشارها بشكل 

ي حد ذاته يتطلب تواجد ا ملعلومات ومختلف وسائلها ليتمكن من االستقرار سريع ومتطور، والذكاء االقتصادي 

 والعمل بفاعلية واداء ناجع.

ي للذكاء االقتصادي األول: املطلب    التطور التاري

ي  الفرع األول:   التطور التاري

وقد أوضـــــــــح  السوق  اقتصاد، وال سيما ظهور 1ظهـــــرت مع ظهـــــــور التجـــــارة االقتصاديإن فكرة الذكـــــــــاء 

Fernand Braudel  رة من القرن ايدة للمدن التجارية الكب ا حول القوة امل ي العديد من الدراسات ال قام 

                                                            
1 ‐ Norbert lubrument, l’intelligence économique et management stratégique, les cas pratiques d’intelligence économique des PME, 
l’Harmattan achevé d’imprimé par livre.com,2012, p86 
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ى  15 ي شمال إيطاليا واملدن فنلندا كانت بداية للهجمات التجارية و 18إ ن املدن  سس لتجلأن املنافسة ب

   االقتصادي

ي العمليات العسكرية ووظف لتحقيق الهدف  تصادياالقوقد بدأ استخدام الذكاء  ألول مرة 

ي حسب أحد أبرز  راتي إن ما يمكن القائد الحكيم ذا الهيمنة العسكرية من "ي العالم بقوله:  نالعسكرياإلس

ي املعرفة السابقة " ن   .تحقيق أشياء تفوق قدرة القادة العادي

ا عملية  لها املعلومات ونقلها وتقييمها وتحلي القتناءهذه املعرفة ناتجة عن دورة الذكاء ال وصفت بأ

ا الرئاسية كونه يمدهم بمعلومـــات يصعب الحصول  ائية لصناعة قرارا ا ال ي صور ثم تقديمها لصناع القرار 

ا باألساليب التقليدية فضال عن توظيفه من قبل وكاالت  ي جمع املعلومــات عن البيئة عل تنفيذ القانون 

ا اعتمادهاالخارجية وتحليلها ثم  ي ظـــــل مناخ يتصف بالتنافسيـة  .ي صناعة قرار لجأ األعوان ي االقتصاديةو

ى تب منظر الذكاء  االقتصاديون  ولم تتضح معالم هذا الوضع الجديد للدول واملنظمات واألفراد  االقتصاديإ

ي  املختصيـــن اهتماماتأن تعقدت التبادالت والتعامالت وزادت املخاطر وبرزت تجارب متميـــــزة أثارت  إال بعد

   .تامجــــال إدارة املعلومـ

ى وزارة التجـــــارة الدوليـــــة والصناعــــــة  االقتصاديطــــورت اليابـــان نظــــــــام الذكــــــاء  1950ي عـام  املرتكز ع

ي عام  االقتصاديو أول تعريف للذكاء  اقتصادهامنظمــــة التجـــارة الخارجية اليابانية إلنعــــــــــاش  و   1967كان 

الذكاء "فهو يعرف:   L’intelligence organisationnelleمن خالل كتاب بعــــــــــــنوان   Harold Wilensky من طرف

راتيجيــــــة للمنطقة خزنت و أنتجت  االقتصاديةقتصادي كنشاط إنتاج املعرفة ال تخــــــدم األهداف اال و اإلس

ي  ،"ي إطار قانوني من مصادر مفتوحة ي مجال تكنولوجيا املعلومات  ومع عوملة األسواق والتطور الهائل 

مل وتطوير ممارسة الذكاء االقتصادي الواليات املتحدة األمريكية اتخذت خطوات تنظيمية لدعم الع

  .باملؤسسات

ي سنة ظهـــوره فــــــــي فرنسـا، ةكانت بداي 1990 سنة فــــــــي ات مملعلو اأنشأت وكالة نشر  1992 و

ى تقديــــــم مساعــدة تشغيليـــة وحماADIT( االقتصادية ـــــــدف إ   1.ـةـات الفرنسيــسالدولـي للمؤس و ـة النمـي) وال 

 MARTREو يعرف بتقريــــر  االقتصادينشـــــر أول تقرير رسم عن الذكــــــاء  1994فــــــــي 

منظور  اعتماد و لعل أهم ما يم   »  « l’intelligence économique et stratégie des entreprisesبعــــــنوان:

ن و الخصوم ، و هذا ما  االقتصاديالذكاء  ي محيط يشهد تزايدا متناميا للمنافس هو ضرورة الحاجة إليه 

ى  ي فرض  اعتبار أدى إ ي ال نجحت  ا  ي املعلومات و تحســــن إدار أن املؤسسات و املجتمعات ال تتحكم 

                                                            
رة، مجلة كلية بغداد -1  ي تحقيق متطلبات تنمية املشاريع الصغ رين بدري توفيق البارودي، أثر الذكاء االقتصادي  العدد  ،العراق ،الجامعية ش

  .63ص، 2014التاسع الثالثون،



  اديـاالقتص اءـــــــذكالظور ـمن                                      األول                                  فصلال
 

7 
 

ى املستوى اإلقليم و العالم و بعبارة أحرى أنه كلما زاد تحكم  دولة ما بعملية معالجة  داقتصانفسها ع

ى مواجهة ما يسم بالحرب   1.وال يشهدها العالم حاليا االقتصاديةاملعلومات كلما زادت القدرة ع

 االقتصادي للذكاء التاريخية النشأة تطور  (l-1) شكل رقم:ال

 
Source : Norbert lubrument, l’intelligence économique et management stratégique, les cas pratiques d’intelligence 

économique des PME, l’Harmattan achevé d’imprimé par livre.com,2012, p86  

ا األوروبية أن دول مثل الواليات املتحدة األمريكيـــــــــة  ومن جهة أخرى أدركت العديد من الدول م

ي مجــــال معالجـــــة املعلومات الذكيـــــــة املفيـــــــدة ليـــابان قــد تمكنـت من إعــــــداد سياســـــات عااو   اقتصاديامــــة 

  :2وهذا من خــــــــالل االقتصادية والتنميةتجمـــع بيـــن املصلحــــــــــة العامة 

ي إلجراء التحليالت  االقتصاديالذكاء  باسم/ قيـــــام عـــــدد من الدول بتأسيس شركات 1 راتي واإلس

ا أو لتقديم  االقتصادية راتيجيـــــات أعمـــال املنظمــات وبالتنبؤ بنسب نمو اإلنتاج ف ي إس ا  وتحديـــد تطبيقا

ي دول أوروبا وأمريكا الشماليـــة  150ع القرارات وبلغ عددها اوتوفيــر املعلومات لصنـ االستشارات شركة 

ى  1998ــادي وآسيــــــــا عام واملحيط الهــ ي جمع خبشركة تضــــم  500ثم زاد عددها إ ــــراء وأكاديمييــــن متمرسيــــن 

  تحليلهــــا.املعلومــــات وتنظيمهـــا و 

ر املعلومات  االقتصادي/ تشكيل مجموعات أو وحدات للذكاء 2 ا توف ي داخل املنظمات مهم

ا وت ي التعامل الداعمة لصناعة قرارا ن و راتيجي ر والتخطيط اإلس ي التفك رة  ن ذوي خ ى متمرس عتمد ع

ي تطـــور مفهـــــــــوم الذكاء  ي جمعها للمعلومات مما أسهم    .وتقنياته االقتصاديمع مصادر متعددة 

ي عدد من الشر  االقتصادي/ ظهور وظيفة الذكاء 3 ي  راتي  كات ويتسم أعضاؤها بمواصفاتواإلس

ا للسياســات  ا للقــرارات وصياغ ي صناع   أكاديميـــــة وقـــدرات تحليليـــة داعمــــة للمنظمـــات 

                                                            
ي-1  ي تنمية االقتصاد العرا رح وإمكانية مساهمته  ي مق  ،، اطروحة لنيل شهادة دكتوراهمحمد نعمة محمد الزبيدي، الذكاء االقتصادي مشروع عرا

 .22، ص2017 العراقجامعة القادسية،
2 ‐ Norbert lubrument, l’intelligence économique et management stratégique, référence ci-dessus,p87 
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ن للمنظمات  االقتصادي/ إنشــــاء مراكز ألبحاث الذكاء 4 ي تستطلع آراء الرؤساء التنفيذي راتي واإلس

ى د ا ومدى  االقتصادعم ي مختلف دول العالـــم ومــدى قدرة هذا املنظـــــــور ع ى مستوى الدولـــــة ومنظما ع

  .بآلياتـــــه االرتقاءشموليتـــــه وسبل 

ر من الجامعات بتدريس الذكــ5 ي  االقتصاديء ا/ بدأت الكث راتي ا من خالل وضع واإلس لطال

ي اإل يا متخصصا بـــمفاهمنهج راتيجيةمــــــه وأساليبــــه وتقنياتــــه وتطبيقاتـــــــه  ي إدار  دارة اإلس ت ة املنظماودوره 

  .ااملتقدمـة تكنولوجي

ي وفاعليته من  االقتصاديبجودة الذكـــــاء  لالرتقاء 1992/ توالت الدعوات منذ عـــــام 6 راتي واإلس

به وتطويــــــر أدواته وتقنياته  االرتقاءمنتديات ملناقشــــة سبــل عديد من الكتاب وإقامة ملتقيات و قبل ال

ي مجــاالت متنوعة وتوظيف تكنولوجيا املعلوماستو  لك تـزز كـل الــذي يعـرار بالشنظـم دعم القات و خداماته 

 ات.االدوات والتقني

ي7 ى اودع االقتصادي، بالذكاء االهتمام ي الدولة تدخل Martreتقرير أسس 1994 سنة /   وضع إ

ا ا قد لرفع االقتصادية للمؤسساتواضحة  دعم سياسة ا، أمام التنافسية ر  ةباملوازا ذلك وجاء مثيال

 ور د تعزيز  خالل من وذلك الشباب، لدى املقاوالتي بالفكر  باالهتمام الفرنسية بداية السلطات مع تماما

ي الدعم مؤسسات وهيئات  .1واملرافقة املا

ي الجدول  مما تقدم يمكن ايجاز النشأة التاريخية للذكاء ي االقتصادي    :التا

 االقتصادي للذكاء التاريخية النشأة تطور  (l-1) جدول رقم:

رح الذكاء االقتصاديمحمد الزبيدي، محمد نعمة  املصدر: ي مق ي مشروع عرا ي تنمية االقتصاد العرا ، جامعة وإمكانية مساهمته 

25،ص2017القادسية،  

                                                            
1 - FANDREY K, le dispositif de l'intelligence économique, compétences et fonctions utiles, harmattan,2010, p22. 

رتيب   نشأة و ظهور املفهوم الكاتب أو الدولة  العام ال

ي العمليات العسكرية  اململكة املتحدة  1870  1   استخدام الذكاء االقتصادي ألول مرة 

ى التجـــــارة   اليابان  1950  2   والصناعــــــةطــــورت اليابـــان نظــــــــام الذكــــــاء املرتكز ع

 اول ظهور ملصطلح ذكاء االعمال  Luhu العالم 1958  3

4  1967  H.Wilensky  اول تعريف واضح للذكاء االقتصادي  

ى مفهوم ذكاء االعمال  الو.م.أ  1980  5   تطور املفهوم من الذكاء التنافس ا

  يعد اول ظهور ملفهوم الذكاء االقتصادي  فرنسا  1990  6

ي للذكاء االقتصادياول   فرنسا  1994  7   تعريف عم
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   االقتصاديمفهوم الذكاء  الفرع الثاني:

يالذكاء االقتصاديلقد تعددت تعاريف ومفاهيم    تي:كاآل سوف نعطي بعض التعاريف ، وبالتا

املصطلحات ال ظهرت حديثًا نتيجة لتطور  نم (Economic Intelligence) يعد مفهوم الذكاء االقتصادي

ي،االقتصاد  ى ان اغلب املعر ي هذا املجال باللغات االجنبية رااالبحاث والد  والبد من االشارة ا سات االولية 

ى اللغة  رجمة ا ا مصطلحات عديدة مثل االستخبا وقد وردت العربية.وامل ات ر االقتصادية او املخابرات ف

ى مصطلح  االقتصادية او املعلومات ر جميعها ا رها من املصطلحات، إذ تش االقتصادية او االمن االقتصادي وغ

ي اللغة  االقتصادي الذكاء رجمة الحرفية ملصطلح الذكاء  ى ال ى االرجح ا ية.جاالنويعود ذلك ع   ل

ي اللغة الفرنسية، فاملعجم االن وهو   ي يقصد بالذكاء هو التخابر او جيختلف عن املصطلح نفسه  الستخبار، ا ل

  . (Compétitive intelligence) التنافسبالذكاء  وُعرف بالفرنسية

ى العالقات املتبادلة ما القدرة للقبض  " بأنهالذكاء االقتصادي  ( Luhu) عرف الباحث   1958ي عام  .1 ع

ن الحقائق املعروضة بطريقة ما  1   " لغرض توجيه العمل نحو االهداف املنشودة ب

ي عام (Harold Wilensk)عد الباحث ي  .2 كتابه  ي 1967أول من وضع تعريفا واضحا للذكاء االقتصادي 

(organizational Intelligence)  نشاط ملعالجة مشكلة الجمع والتجه  " حول الذكاء التنظيم وعرفه بانه

  2".القراروالتحليل للمعلومات املطلوبة وايصالها بعملية صنع 

ي تعريف آخر للباحث   .3 ى فن الذكاء االقتصادي ال  "، بانه1991ي عام  (PH. Baumard)و ، قبةاملرايقتصر ع

ي وهجومي من املعلومات هدفه القيام بربط العديد من ن االهدا املجاالت بل هو تطبيق دفا ف لغرض تحس

ن العمل تيجيةراالتكتيكية واالس   " واملعرفة وهو وسيلة تواصل ما ب

ن عرفه  .4 ر املرتبطة بالبحث  "بأنه: 1994ي عام  (Henry Marter)ي ح ة واملعالجمجموعة منسقة من التداب

ر الضمانات الضرورية راوفق االجللجهات االقتصادية الفاعلة  وبث املعلومة املفيدة ءات القانونية وتوف

ى ارث املؤسسة للحفاظ   3" .ع

ي عام .5 يتعريفا (Golletis) رح املفكر اق 1997و ي مقالة نشرت له   Review)مجلة  للذكاء االقتصادي 

Economic intelligence) ى ى املفاضلة الفاعلةقدرة املؤسسات "أنه: ع ا للمعرفة  ع ي قدر واملتمثلة 

 ".املؤسسات الخارجية والداخلية لغرض حل ومعالجة املشاكل ال تواجهها تلك

                                                            
رح الذكاء االقتصادي محمد نعمة محمد الزبيدي، -1  ي مق ي مشروع عرا ي تنمية االقتصاد العرا   .25ص الذكر.املرجع سابق ، وإمكانية مساهمته 
ي املنظمات الجزائرية، املؤتمر العلم السنوي الحادي عشر، ذكاء االعمال واقتصاد امل -2 رفة، عسهام عبد الكريم، سياسة دعم الذكاء االقتصادي 

 .688ص ،2012ابريل  26-23عمان، االردن، 
3- MOINET N, petite histoire de l'intelligence économique : une innovation à la française, harmattan,2010, p27 
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ى أنه  1998ي عام  (Claud Revel)وقد عرفه  .6 ديدات  التحكم باملعلومات وتحديد الفرص "ع وتوقع ال

ر راواتخاذ الق ير للتأث  "باملحيط الخار

ي فرنسارااما معهد د .7 ي عام  (IHEDN) سات الدفاع الوط العليا  املنهج املنظم "بانه  2000فقد عرفه 

ن التنافسية لتلك  تيجية للمؤسسات،راللخدمة االس  املؤسسات من خالل جمع ومعالجة املعلوماتوتحس

ي عملية دعمال  ونشر املعرفة املفيدة واكتشاف الفرص والتحديات ة مع ت بأدوات خاصقراراال تساعد 

ى الشبكات الداخلية والخارجية للمؤسسات رك ع  "ال

رح .8 ن اق  :بانه 2001تعريفا عام  (AFAL) الجمعية الفرنسية املعنية بتطوير الذكاء االقتصاديت ي ح

 "L’intelligence économique (IE) est habituellement définie comme l’ensemble des actions 

de surveillance de l’environnement national et international en vue de recueillir, traiter, 

analyser et diffuser toute information utile aux acteurs économiques. Elle intègre la 

protection (sécurité) de l’information ainsi produite et son utilisation dans des actions 

d’influence et de lobbying1" 

ر املنسقة لغرض جمع وتجه وتوزيع وحماية املعلوماتأي أنه  جهات ال تعطي قيمة لل مجموعة التداب

 رار.لغرض اتخاذ الق الفاعلة بصورة قانونية

ل وبث وتحلي نظام لجمع" بانه:ومن التعاريف السابقة يمكن صياغة تعريفًا شاماًل للذكاء االقتصادي 

ي القدرة التنافسية ا   لقراراتاواتخاذ  املعلومات بوسائل بشرية وتقنية وبطريقة قانونية واالستفادة م

ي املح والبلدان،املناسبة، وضمان حماية املمتلكات للمؤسسات  ره  يوتأث ي يط الداخ   ."والخار

  مقاربات الذكاء االقتصادي :فرع الثالثال

ن تطورا منذ االقتصادي الذكاء عرف  اته، بذ قائما ومعرفيا منهجيا حقال  اليوم ليشكل عشرات السن

ر  املفهوم هذا يبدو  املتحدة الواليات ففي ي مقارنة ديناميكية أك  2005( ل العالم، بالنسبة دول  ببا

(CHRISTIAN.H ى القدرة" فهو ى الحصول  ع ر  إجابات ع  يتم وتحليل معلومات ربط خالل من متوقعة غ

ا ى مسبقا تحدي  الفرص أجل اقتناص من تملكها ال رات القد خدمة ي ووضعها املؤسسات مستوى  ع

ديدات وتجنب  نظمية ملحتوى  ترجمة عن عبارة االقتصادي الذكاء أن  CHRISTIAN HARBULOTوهنا يرى  "ال

ي بالبيئة، املحيطة املعلومات ا التنافس كما املحيط مراقبة عمليات جميع تتضمن و ة بناء ي تساهم أ  م

ا لها اقتصادية بيئة كل أن ذلك للمعلومة جماعية وثقافة تراكمية، معرفية  فقتد مع التعامل ي طريق

راتيجيات االقتصادية رسم عند املعلومات   الصناعية. االس

                                                            
1- Ministère de l’Industrie, de la PME et de la Promotion de l’Investissement, Direction Générale de l’Intelligence Economique, des 
Etudes et de la Prospective, MANUEL DE FORMATION EN INTELLIGENCE ECONOMIQUE EN ALGERIE, septembre 2010, p12. 



  اديـاالقتص اءـــــــذكالظور ـمن                                      األول                                  فصلال
 

11 
 

راتيجيات التناف أن ذلك بمحيطها، املؤسسة تربط ال الواجهة هو  االقتصادي الذكاء وعليه  سيةاالس

ر  واملعقدة املتجددة رة هذه تج ى األخ  املعلومة إن "ي تقريره  MARTREأيده  ما وهذا باملعلومة االهتمام ع

ر  ى تجدر  كما" باملحيط والتنبؤ  الستكشاف وأداة كاملة بصفة معنويا موردا تعت  لذكاءا مفهوم أن اإلشارة إ

ر  االقتصادي ى نشر وال املمارسة ي مقاربة جماعية يتب كونه املدى طويل مردود ذات ضمنية كمعرفة يعت  إ

ن كما البيئة ي للتحكم خارجيا امسار  كونه جانب  ال علوماتللم تثمينا االقتصادي الذكاء يتضمن واملنافس

ى اعتمادا املؤسسة داخل تتدفق رنت شبكات داخلية ع ن األخذ مع ،كاإلن ي البعد االعتبار  بع  ت،المهار ل الدفا

ر  املناسبة املناهج والتقنيات مجموع يمثل فهو  لذلك ا وتتبع املعلومة لس  بالتطورات التنبؤ  بغرض تدفقا

راتيجية التنظيم واألنشطة التعلم وتنمية الخارجية  خالل نم املستخدم ومتطلبات للتكيف الالزمة اإلس

   .الكفاءات وتطوير  املعارف ملةسر 

ي تفاعل محصلة االقتصادي الذكاء أن" يقول  مقاربته إذ F. JACKOBIACKقدم  الصدد هذا ي  داخ

ر  االقتصادي التدخل وكل مستويات املؤسسة، ي املعنية لألطراف   1"االقتصادي وغ

، من، ملاذا، ماذا،: األسئلة من مجموعة صيغ تحمل ال H1-5Wما يعرف بمقاربة   أين، وال م

ى االقتصادي الذكاء مفهوم مجملها ي تلخص ي النحو  ع    :التا

ى سؤال  مدلول الذكاء االقتصادي-  ؛WHATيمثل االجابة ع

  ؛WHYسؤال  إجابة تشكل وأهدافه االقتصادي الذكاء تحديات شرح -

ن كافة جمع - م وتنسيق الفاعل ى اإلجابة ستكون  ممارسا  ؛WHOسؤال  ع

ا املعلومة رصد ضرورة - ى اإلجابة تمثل مستمرة بصفة وتحيي  ؛WHENسؤال  ع

ى املعلومة تحصيل وكيفية العوملة لتحديات االستجابة - ن تشابك زيادة جانب إ نا املتعامل  القتصادي

 ؛WHERE السؤال عن اإلجابة تشكل

ن االقتصادي الذكاء منظومة بإضافة مهتم مؤسسة مدير  كل -  الالسؤ  سيطرح املؤسسة أداء لتحس

HOW MUCH املنظومة هذه وتفعيل إقامة كم سيكلف بمع. 

  .املقاربات البديلة للذكاء االقتصادي 1

،  يستخدم من طرف املؤسسات االمريكية وهو مصطلح:  (Compétitive Intelligence)2الذكاء التنافس  -

رورة (Monitoring approach)مفهوم يمثل مقاربة للرصد  ألنهال يمكن مقارنته بالذكاء االقتصادي  موجهة  وص

ىنحو بيئة السوق، ترمي  ى نفس  إ ي السوق، يعتمد الذكاء التنافس ع تعزيز الوضعية التنافسية للمنظمة 

                                                            
1 -Amos David, intelligence économique et problème décisinnels ,hermes lavoisier, paris, France,2010,p81-82. 

ر -2  ي محمد سليمان، تأث ى مستوى وحدة االعمال، دار حامد  الذكاء التنافسمعن وعد هللا املعاضيدي، وزيرة ي ي ع راتي ي تحديد الخيار االس
ى،    .61، ص2015للنشر والتوزيع، الطبعة االو
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ر ولكن هدفه يركز الذكاء االقتصادي  أدواتو  أساليب ى تح أك ي قطع ن  اع ليل املعلومات املتعلقة باملتنافس

ن. أعمال   مع

ى الجانب الكم من  لهذا املصطلح يركز املفهوم املوسع: (Business Intelligence)ذكاء االعمال  - ر ع اك

رامج املعلوماتية و ادوات املعالجة مثل استغالل البيانات  و مخازن البيانات  (datamining)املعلومات و ال

(datawarehouse).  

ى الرصد الفعال للمواضيع : (Technology Watch) اليقظة التكنولوجية - ى النظام الذي يركز ع ر ا تش

ر وتحليل االتجاهات وبرامج القراءة  راع وحقوق امللكية الفكرية ومعاي والقضايا التكنولوجية مثل براءات االخ

  من اجل دعم الذكاء عند اتخاذ القرارات.

ي الذ -  هو من املفاهيم:  (Economic and Technologic Intelligence)كاء االقتصادي والتكنولو

رامج البحث والتطوير يغطي نفس الحقل الذي يغطيه الذكاء املستخدمة  رة من طرف اللجنة االوربية ل بك

ى الجوانب التكنولوجية.   االقتصادي ويركز خاصة ع

ى املعلومات املوجودة داخل  mangement) (Knowledge :1إدارة املعرفة - ي هذا املفهوم ع رك  يتم ال

رات.  املنظمة وتشمل جميع املمارسات املستخدمة من اجل تحديد وخلق وتمثيل وتوزيع وتب التجارب والخ

ن. ي مجال تطبيق هذين املفهوم ن الذكاء االقتصادي وادارة املعرفة يكمن    فالفرق ب

مثل املمارسات الدفاعية واللجوء  :(Intelligence Techniques and Methods) ت واالساليبذكاء التقنيا -

ى مجموعات الضغط  ي أي الذكاء الذي   (lobbying)ا راتي ي بعض االحيان الذكاء االس ا  وال يطلق عل

راتيجي ي عملية اتخاذ القرارات االس ي :  (Sherman Kent)، حيث يعرف ةيستخدم  راتي بانه ’ ’الذكاء االس

ا من اجل حماية نفسها وتجنب الفشل  را صنف من املعرفة يجب ان تمتلكه الدولة او املنظمة مقارنة بنظ

ي الدول االوربية ’ . ’جراء القيام بالتخطيط والتنفيذ عن جهل ي فرنسا وبا ي  راتي ويستخدم مفهوم الذكاء االس

ي مجاالت الذك   اء االقتصادي وادارة املعرفة.كمفهوم متضمن 

  خصائص الذكاء االقتصادي وعناصره الثاني: املطلب 

 خصائص الذكاء االقتصاديالفرع األول: 

ي التكتيكي التفاعل بدراسة االقتصادي الذكاء تم راتي ن واالس  ا املعنية اطالنش مستويات كافة ب

ي املستوى ( القاعدة من انطالقا ى وصوال  الوسيطة باملستويات مرورا )للمؤسسة الداخ  الوطنية املستويات ا

راتيجيا  الدولية او  الجنسيات متعددة مستويات ثم الدولة ي القرار  اتخاذ مراكز  لدى املعتمدة تاالس

راتيجيات ر  (اس ن ومن) دولة بكل الخاصة التأث ا نذكر  االقتصادي للذكاء الرئيسية الخصائص ب ي ما م   :2ي

                                                            
1 ‐Alphonse Carlier, intelligence économique et Knowledge Management, afnor éditions, France, 2012, p179-180. 

ي الجزائر (واقع وافاق) ، جامعة باتنة ، مجلة العلوم االقتصادية، جامعة باتنة، وسام دادي، تطبيق السياسات االقليمية للذ2 - كاء االقتصادي 
  .05ص،2014،35العدد
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ي االستخدام 1- راتي  .القرارات اتخاذ ي التنافسية املزايا ذات للمعلومة والتكتيكي االس

ن األعوان جهود لتنسيق قوية إدارة وجود 2-  االقتصادي

ن قوية عالقات وجود 3- ر من  واملحلية املركزية واالدارات والجامعات املؤسسات ب صغر حجم الكث

 .الحرفية املطاعم، الورشاتاملؤسسات مثل 

 .ةالجيوسياسيو  االقتصادية القانونية والتقنية العلمية املعارف إدماج-4

ا والحصول  املعلومات نشر  ي السرية 5-  شرعية بطريقة عل

راث حماية هو  االقتصادي الذكاء من الهدف 6- ي بعديه ي خاصة الوط ال ي التكنولو    .والصنا

ى العناصر التالية متقو : الذكاء االقتصادي عناصر الفرع الثاني:   :عملية الذكاء االقتصادي ع

راتيجية .اليقظة 1  ةلوماملع ههذ تمرة ومتواصلة سواء كانتي عملية البحث عن املعلومة بصفة مس :االس

راتيجية أو   صاملنظمة مرن فر  محيطي  جديتوا اخاصة وكل م أو  اجتماعية أو سياسية أو تكنولوجيةإس

ي جمع ومعالجة وتخزين حيط درة عن املارات القوية والضعيفة الصااملعلومات وكل االش وأخطار، فه تتمثل 

ي  يالداخ راتيجية دورا بللمنظمة، حيث تلع والخار ي نظا اليقظة اإلس يمكن و  االقتصاديالذكاء  ممتكامال 

ي ي أربعة نقاط كما ي   تلخيص دورها 

ي توقعات عوقالت. أ ن أو تغ: و  .رات املحيطنشاط املنافس

ن االكتشاف. ب ندد أو ج: اكتشاف منافس  لج، املنظمات ال يمكن إقامة شراكة معها من أمحتمل

 .السوق  صاكتشاف فر و  التطوير 

ي السوق، التطورات التكنولو ةراقبامل. ج ل ااج ة أو طرق اإلنتجي: مراقبة تطورات عرض املنتجات 

دف نشاط  .اتظمنامل تس

ريع، ايسهل تقدير املش مماق الجديدة، أخطاء ونجاحات اآلخرين، اسو : تعلم خصائص األ التعلم. د

ر  بأسلو  عوض    .أو بناء نظرة موحدة للمسرينجديد للتسي

ى ابالذكاء االقتص ةعمال املتعلقاملبادرة تعد من أولويات معظم األ أن بالرغم من  الحماية: .2 دي الحصول ع

ي للذكاء االقتصادي ال يمكن تجاهل بالجانأن للمنظمة واستغاللها إال  النافعةاملعلومات  أن  تبار ، باعهالدفا

افعة ملعلومة النااستغالل  ثماملتناسقة للبحث والتحليل والتوزيع  النشاطات عالذكاء االقتصادي هو مجمو 

ن االقتص ن، هذاللمتعامل الحماية  انونية مع توفر جميع ضماناتالقر م بكل التدابتالنشاطات املختلفة ت هدي

ي ظل أفضل شروط الجودة واآل  ى إرث املنظمة   .الزمنيةل جاالالزمة للحفاظ ع

ر: .3 راتيجية  التأث ى العمل من املؤسسة تمكن بطريقة املعلومة استخدام هو  التأثيرإن اس ر  لجعلها ابيئ ع  أك

راتيجية أهدافها لتحقيق مالئمة ر . ضارة تكون  قد ال التيارات ومواجهة اإلس ر  هاأهم وسائل عدة وللتأث  التأث
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ر  وهذا االتصال حمالت طريق عن ى للتأث لك، ع ر  املس ر  باستخدام التأث ر للتأ يسم ما أو  التفك ى ث  قادة ع

ر  الرأي، ر  وأخ   1.(Lobbying) عليه يطلق ما أو  الضغط طريق عن التأث

,,,,, االقتصاديعناصر الذكاء  :(l-2)الشكل رقم

 
 Source : Philippe CLERC, L’intelligence économique, outil privilégié face à l’incertitud,2005, p03  

  اهداف الذكاء االقتصادي واهميته : ثالثاملطلب ال

 ويمكن الكتاب آراء حسب االقتصادي الذكاء أهداف تعددت لقد االقتصادي: اهداف الذكاءالفرع االول: 

ي ما ذكر  ا ي   :م

يمكن  و 2" ملاذا" للسؤال أجوبة عن عبارة ي االقتصادي الذكاء أهداف فان " Jakobiak "حسب  -

  : التالية ي النقاط اختصارها

 املستقبلية األسواق توقع. 

 راتيجيات فهم ن اس    .املنافس

  املؤسسة داخل للمعلومات الصحيح النشر. 

 التنافسية الفرص حماية. 

                                                            
1- Philippe CLERC, L’intelligence économique, outil privilégié face à l’incertitud,2005, p03 
 
2 -Sandrine Rénier, François Jakobiak l’intelligence économique, techniques & outils, Édition organisation Groupe Eyrolles, paris, 
France, mars 2009,p15-17 . 
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ي االقتصادي الذكاء أهداف يحدد " Alain Juillet "أما  -   :كالتا

 ا والحفاظ واملعرفة املعلومة ي التحكم ا نظرا عل  .ةاملؤسس وترقية تطوير  ي ألهمي

 ى التعرف ر  كيفية ع ا األهم وانتقاء املعلومة تسي  ؤسسةامل لفائدة ضروري  هو  بما للخروج م

 .الحاسمةات قرار ال اتخاذ ي مجال السيما

ي - ى املنافسة هو  االقتصادي الذكاء هدف: " يقول  له أخرى  صيغة و   "االعلي السلطات مستوى  ع

 املعلومات إنتاج"  هو  االقتصادي الذكاء هدف فان "B.BESSON , J.C.Possin"حسب  أما -

راتيجية  طونشا القرار  اتخاذ عملية توضيح دورها" عالية مضافة قيمة ذات التكتيكية و  اإلس

  الدولة. أو  املؤسسة

ر  أي  وضمان القرارات أحسن اتخاذ أجل من القرار  متخذي أيدي ي ووضعها املعلومات أحسن توف

  .للمؤسسة التنافسية املراكز  أحسن

  هو: منه الهدف أن نستنتج االقتصادي للذكاء تعريفه خالل ومن " André Santini "وحسب  -

 ن  .املؤسسة تنافسية تحس

   :هو االقتصادي الذكاء هدف فان سابقا ذكرناه الذي تعريفه خالل ومن" Porter "أما  -

  واملناسب الجيد القرار  

  فرع الثاني: اهمية الذكاء االقتصاديلا

ا ال والبيانات الجديد االقتصاد بيئة ي املتسارع ر التغی من أهمیته االقتصادي الذكاء یكتسب  تخز

ي تنتجها ال واملعلومات املشاريع ى سواء املنافسة يدوتزا ر راالق اتخاذ آليات و ، أو  ياملح املستوى  ع  العالم

ى الحصول  اذ یعد نوتح االقتصادي النمو  واستدامة اإلنتاجية لزيادة أساس أمر  الحديثة التكنولوجيا ع  س

رز وهنا ، املنتجات تقديم دیدات من للمشروع الحمایة یوفر  إذ االقتصادي الذكاء أهمیة ت  الخارجیة ال

ى الفرص واالستیالء ن قبل ع ر  والتكیف املنافس  یفتوظ خالل من وذلك للسوق  الجدیدة القواعد مع أك

ى وتحویلها فعال بشكل املعلومات البیانات وتكنولوجیا استخدام  .شروعامل ي ر راالق صناع تدعم معارف ا

 نم االنتقال خالل من االقتصادية القطاعات ملختلف االقتصادي الذكاء تطبيقات أهمية تظهر  كما 

ى  املشروع ي املعلوماتية األنظمة بناء ر  ووضع التحليلا  التحديات مواجهةو  وتحقيقها املستقبلية تيجياتااإلس

 األداء نوتحس جديد منتج تطوير  ي االقتصادي الذكاء تطبيقات تستخدم ما وغالبا الجديد االقتصاد عالم ي

ى تاالقرار  واتخاذ ة والحصول ع ن التعاون  من نوع خلق عن فضال  تنافسية م ن ب  خلقو  اقتصادیاً  املتعامل

ن روابط   1 .التكنولوجية املمتلكات لحمایة املعلومات واستغالل االقتصادية املشاريع ب

                                                            
1 - Sandrine Rénier, François Jakobiak l’intelligence économique, techniques & outils, référence ci-dessus.p36 
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 علوماتامل وإدارة البيانات تجمیع ي والتجدد واالبتكار  اإلبداع االقتصادي الذكاء نظام تطبيق یحقق

ا كما املشروع، داخل وتدفقها  حیطةامل للبيئة املحركة القوى  بتحديد دینامیكیةو  حديثة بطريقة تسمح إ

رز هنا ومن باملشروع ا اإلبداع تحریك ي للمعلومات الفعال الدور  ی  ي صادياالقت الذكاء تكوین ي ومساهم

يرااالس التخطيط ضاألغر  واستغاللها املشروع  .تي

  ديالقتصاائف الذكاء اظ، مراحل، وو دور  الثاني:املبحث 

  دور الذكاء االقتصادي املطلب االول:

ي ثالث مهام ي ادوار ومهام الذكاء االقتصادي وال يمكن حصرها  ى اساسية و  هناك تباين وتنوع  او

ا بطريقة ية ، فضاًل وقانونمشروعة  تلك املهام استخدامه الجمع والتحليل والتوزيع للمعلومات ال يحصل عل

ديدات ، فض قبة واملتابعة لبيئة املحيط ، وتحليل املعلومات واستخدامهااعن قيامه باملر  اًل عن ، واكتشاف ال

نااقتناص الفرص لألفر  ي د العامل ي الدور الذي يقوم به سواء كان  وللمستويات كافة،  ن املهمة الثالثة،  ح

ي حماية ارث دولة، ام ما يتعلق بالدور الهجومي من خالل استخدام املعلومات املخزنة املؤسسات ام ال دفاعيًا 

ا، فضالً  تار التغالذكاء االقتصادي، والتعامل مع  ي نظام ر ف ن ع ي بيئة املحيط الداخلية والخارجية والتأث

ي عملية اتخاذ القر  ن، مما يساعد  ي استماقيامه بتقليل مجاالت عدم اليق ومن  املؤسسات،رارية ر ويساهم 

ا   : ثم تطورها وتنمي

 رااملت مواجهة ي املنظمة قدرة تحقيق   .تواجهها ال املختلفة تغ

  ى الحصول ر  سوقية حصة ع ا توسيع خالل من واألرباح أك  .نشاطا

  ن خالل من للمنظمة التنافسية رات القد تعزيز  املقدمة، والسلع الخدمات جودة تحس

ى السيطرة ا، ع رها كلف ن وتوف لك  ملناسب.ا والنوعية والكمية واملكان الوقت ي للمس

 ن دور  تفعيل م ورفع املنظمة شؤون بمختلف اهتمامهم وزيادة العامل خالل  من معنويا

ن  .املختلفة التنظيم املناخ جوانب تحس

 ي ن املتواصل الس نعكس ي مما والتكنولوجية، والبشرية التنظيمية الجوانب مختلف لتحس

ى  .التنظيم البقاء وتعزيز  بالفعالية االرتقاء ع

 للمنظمة الجيدة والصورة السمعة لبناء املختلفة التكنولوجية تراالتطو  مواكبة. 

  ديالقتصاالذكاء ا مراحل :الثانياملطلب 

 ازةحي للمعلومات، الحاجة تحديد بمرحلة تبدأ ةيرئيس مراحل بأربعة االقتصادي الذكاء عمليات تمر 

ا، املعلومات را معالج ن واستعمالها، املعلومات توزيع مرحلة تأتي وأخ  الذكاء مراحل أهم الشكل ویب

  .االقتصادي
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االقتصادي الذكاء مراحل أهم  (3-l) الشكل رقم:   

  
ي صناعة مؤسسة تنافسية، مذكرة شهادة دكتوراه، بتغة صونيةاملصدر:  راتيجية ودوره  ي املعلومة االس ، الذكاء االقتصادي كآلية للتحكم 

ر، قسم العلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، املسيلة،    .116، ص2016كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسي

   :1اآلتیة املراحل من االقتصادي الذكاء یتكون  أعاله للشكل واستناداً 

ر هذه املرحلة عن الهدف من استخدام الذكاء االقتصادي للمعلومات: الحاجة تحدید مرحلة.1 وذلك  تع

ن لتحديد مجال البحث عن املعلومات  ي هذا االطار ب ى كل املصادر، و رة أن ’‘ LARIVETوتجنب اللجوء ا ك

ى املقاول أن يحصر أي أنه   ’’املعلومات تقتل املعلومات دف ترشيد  ع مجال بحثه عن املعلومات، وذلك 

ي، ففي الجزائر مثال وظائفه االستعالمية قطاع النقل، فعليه أن يحدد بدقة مجال  إذا أراد مقاول االستثمار 

ي وزارة النقل، هيئات دعم ومرافقة املشاريع، ي نفس  البحث عن املعلومات، و  .لقطاعااملؤسسات ال تنشط 

ى معلومات جمع املعلومات: .2  هذه املرحلة تتناسب مع اليقظة ال تحول املعلومات ال يفرزها املحيط إ

ن وهنا يجب التمي  شفافة ومفيدة بالنسبة للمؤسسة، بينت ن ضمنيت ن مرحلت ر لجمع ا، وهما مرحلة ب لتحض

ى أ اول يتمكن املق كدت أنه ال يجب تجاهلها، إذ من خاللهااملعلومات ومرحلة الجمع، ونظرا ألهمية املرحلة األو

ديدات واإلنذاراتذمن تعريف مصادر املعلومات املفيدة ونم   .جة مختلف ال

ى قیمة أساسا یعتمد اإلجراء فهذا االقتصادي الذكاء أساس ي املعلومة معالجة إن معالجة املعلومة: .3  ع

ا من املتحصل)  املعطیات(  املعلومات تجمیع املعالجة تع و  للمستعمل، بالنسبة املعلومة  تحلیلها لأج عل

ر  و :  متجانس بشكل  كلل تحلیلیة تعطي صورة فه ، املعالجة إلجراء أساسیة خطوة املعلومة ترجمة تعت

 نقص یسل الیوم أفراد املؤسسة یواجه ما أن نعلم ونحن.  الوثائق سطور  ي دائما مختفیة تكون  ال املعطیات

                                                            
ي صناعة مؤسسة تنافسية، مذكرة شهادة دكتوراه، كلية العلوم بتغة صونية، الذكاء  -1  راتيجية ودوره  ي املعلومة االس االقتصادي كآلية للتحكم 

ر، قسم العلوم التجارية، جامعة محمد بوضياف، املسيلة،    .116ص ، 2016االقتصادية والتجارية وعلوم التسي
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ا ٕانما و املعلومة ر ا یداملف فرز  ، التقییم:  العملیات التالیة یتطلب ما وهو  املعلومة معالجة یجب لذلك ك  م

ر  من ى تحویلها ، التحلیل ، املفید غ  .مناسب شكل إ

  :ي وسائل التحليل هناك العديد من وسائل التحليل قوية الفائدة من أجل استخراج قيمة املعلومة 

ي األسواق،مجال  ن التقنيات املتاحة يمكن أن نذكر:  التكنولوجيا املنافسة   1من ب

ة تنافسية يمكنه استعمال هذا النموذج صاحب . نموذج بورتر:1 ى م   .املؤسسة الذي يبحث عن الحصول ع
  القوى الخمس لبورتر )I-4الشكل رقم (

  

 

 

                                     
                                                                                                                                        

              

                                      
 

            
  
  
 

Source : Laurent Hermel, maitriser et pratiquer veille stratégique et intelligence   économique, concurrence éditions Afnor, 2 

éme édition, Paris ,2007, p5  

ن لنا مختلف الضغوطات ال يمكن أن تواجه املؤسسة، فأهم خطر يواجهها هو    نموذج "بورتر" يب

ديدات الداخل الجديد للسوق يمكن  املنافسة قوة ي املجال الذي تعمل فيه، كما أن  ن املؤسسات القائمة  ب

ر قويا، و ظهور منتجات بديلة عن املنتجات ال تقدمها يمكن ا إذا كان هذا األخ أن يؤدي  أن تشكل خطر عل

ى قدرة الزبائن و امل ا، هذا إضافة إ ا و فقدان زبائ ى انخفاض مبيعا ى التفاوض، فالزبون يطلبإ  وردين ع

ى املؤسسة االنتباه  ديدات ع ى انخفاض أرقام أعمالها، هذه كلها  تخفيضات و املورد العكس مما قد يؤدي إ

ى املنافسة القوية. ر لها مسبقا بخلق عدة حلول من أجل تفادي السقوط و القدرة ع ا والتحض   إل

   

                                                            
1- Laurent Hermel, maitriser et pratiquer veille stratégique et intelligence   économique, concurrence éditions Afnor, 2 éme édition, Paris ,2007, p5. 
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  SWOT :1.تحليل2

ديداتهو: الSWOT مع   راتيجية  ،قوة، الضعف، الفرص، ال ى تحليل إس هذا التحليل يسمح باملساعدة ع

تم هذه الخطوة بتحليل عناصر املن املؤسسة ى و ة ي تحليل نقاط القو ظمة بصورة فعالة فالخطوة األو

Strengths   ى موجودة حاليًا مثال القيادة ا املنظمة فعاًل و ات ال تتم  ى املم رأس املال  املبدعة و: و

ي تحليل نقاط الضعف  ا  ي املنظمة Weaknessesاملتوافر والخطوة الثانية ف ى املساوئ املوجودة فعليًا  : و

يي الوقت  راتيجيةمثال عدم وجود خطة  الحا ي  يأو ضعف املوقف القانون إس للمنظمة والخطوة الثالثة 

ى Opportunitiesتحليل الفرص املحتملة  ي املنظمة لكن يمكن الحصول : و ر موجودة حاليًا  االيجابيات الغ

ي تحليل املخاطر املحتملة  رحة والخطوة الرابعة  رة الخطة املق ا واستغاللها خالل ف ى األشياء Threatsعل : و

رة الخطة. دد املنظمة خالل ف ا  ر موجودة ولك   السلبية الغ

ي الشكل ر عنه بمصفوفة واملبينة  ي: ويع   التا

  SWOT) مصفوفة I-5الشكل رقم (

  

  لضعفا

  

  القوة

  الداخلية العناصر 

 

الخارجية

 العناصر                          

  

ي ومحاولة استغالل  ن الضعف الداخ تحس

  بعض الفرص الخارجية

 استعمال القوى الداخلية من أجل

  استغالل الفرص الخارجية

  

  الفرص

الضعف سياسة دفاعية من أجل تخفيض 

ديدات املوجودة ي و/أو تجنب ال   الداخ

 استعمال القوى الداخلية من أجل

ديدات  تجنب أو تخفيف املخاطر وال

  الخارجية

  

ديدات   ال

Source : Guy Massé, François Thibaut, Intelligence Economique , un guide pour une économie de l’Intelligence Economique, 

édition de Boeck, Université Bruxelles, 1er édition, 2001, p193  
لهذه  قیمة إعطاء ي السابقة الثالث للخطوات املوالیة الخطوة إن بث املعلومة من أجل اتخاذ القرار: .4

ا املعلومة  معجتحدید  أي السابقة العملیات كل إن مضافة، قیمة خلق ي تساهم ح املنظمة داخل بب

ا یتم لم إذا فائدة بدون  تكون  املعلومة ومعالجة  ذات كون ال ت فاملعلومة باملؤسسة، القرار  ملتخذ إيصالهاو  ب

 لذا ر الكث تكلف املعلومة قد. یستخدمها الذي للشخص املراد وبالشكل املناسب الوقت ي جاءت إذا إال  قیمة

رها یجب ر  كما استخدامها، أجل من لها یحتاجون  للذین توف ي املعلومة بث یعت ر كا  هذه لتحوی یجب بل غ

                                                            
1 -Guy Massé, François Thibaut, Intelligence Economique , un guide pour une économie de l’Intelligence Economique, édition de Boeck, 
Université Bruxelles, 1er édition, 2001, p193 
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ى املعلومات ن. مضافة قیمة تحقق ح فعل إ ى رينقاد يكونوا أن یجب الذكاء االقتصادي ي فاملتخصص  ع

ى بالعملیة اآلخرین إقناع   .املؤسسة ي تسمح بتطبیقها ال التقنیات ترتیب وع

  ديالقتصاائف الذكاء اظو : الثالثاملطلب 

ادات قدمت :اليقظة وظيفة. 1 را سيال  اليقظة بشأن النظرية االج  مفهوم هف مفهومها لتوضيح معت

 " املحيط مراقبة اسم تحت الستينيات سنوات ي األمريكية املتحدة بالواليات كان ميالده أمريكي

environnement scanning" أجيالر  فقد قدم" AGUILAR " يحصل ال الكيفية حول  دراسة 1967 سنة ي 

ا ى القرار  أصحاب بموج را اهتماما أعطى وقد Scanning the Business Environnement "  1"املعلومات ع  كب

ا ى للوصول  املراقبة حيث من املحيط، ملراقبة ومتم  حيطهام مع وعالقات املؤسسة األحداث بشأن معلومات إ

  .أفعاله لتقدير  القرار  لصاحب املساعدة واملعارف

ن ي ا ""MARTINET et RIBAULT"مارتي وريبولت " يعرفها ح ى أ ملحيط  لالستماع منظمة عادة ع

راتيجية تشكيل ي تؤثر  وال املؤسسة   املؤسسة. إس

 محكم بنشر  متبوعة املحيط وتحليل مالحظة ي "JAKOBIAK"لجاكوبياك "بالنسبة  واليقظة

راتيجية قرارات التخاذ والنافعة واملعالجة، املختارة،للمعلومات    .اس

ى "AFNOR"قبل  من اليقظة وتعرف ا ع ي املتواصل النشاط أ ر  جانب و ى وهادف متكرر  منه كب  إ

ي للمحيط املراقبة اإليجابية   بالتطورات التكهن والتجاري ألجل التكنولو

ى أيضا تعرف ا كل ع  ي وال اإلشارات لكل محدودة، أو  دائمة وبصفة املراقبة يتضمن نشاط أ

ا واملرجح ضعيفة، جد ما تكون  الغالب رات ميدان ي للمؤسسة بالنسبة داللة ذات معلومات تحمل أ ياس  ي

ن ر املعلومات أجل من مع   للمؤسسة. والنافعة الهامة توف

ى اليقظة مفهوم وبتطبيق سبق مما انطالقا  ظور من ومن فإنه املؤسسة ي وال التحليل وحدة ع

ى املؤسسة اعتبار يمكن  وصفي، ا ع روة، خلق ي أساس فاعل أ  ياةلح وإطار  السلطة، ملمارسة ومكان ال

ن املواهب ن والباحث  ي، ما حجموب للمستقبل، لإلعداد حقيقيا فضاء الوصف ذا املؤسسة لتصبح. واملبدع

ى املساعدة التقنيات مختلف واستخدام لرفع التحدي دائما يدفعها املحيط فإن  ي موقعتت فاملؤسسة ذلك ع

ا اليقظة، كون  وأهداف عوامل تقاطع دائرة مركز  ى يوميا تعمد أ ى فه املعلومات، وتوزيع جمع إ  ئمادا تس

ا عن تستعلم فه و املحيط، األسواق حالة عن اإلضافية املعارف الكتشاف ا شركا  هو  عملال وهذا ومنافس

 والتنظيمية التجارية، و  التكنولوجية للتطورات من متابعة اليقظة، اهتمامات ضمن تدخل يومية ممارسة

ى تنظر  فاملؤسسة الخ...والقانونية    .حولها يحدث ما إ

                                                            
ي العلوم االنسانية واالجتماعية، العدد1 - ي بنية املفهوم، مجلة الباحث  ي املؤسسة مرجعية نظرية  ، 33 الحاج سالم عطية، الذكاء االقتصادي 

  10ص.2018مارس 
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ى يؤثر  التعقيد شديد محيط ي املؤسسة تطور  إن رورة ع ى حصولها س ى لوباملقاب املعلومات، ع  ع

رورة اتخاذ ي ا، القرار  س ا فإن وبالتا ر  بشكل ترتبط ديموم ا كب ى بقدر ى اوسرع التأقلم ع  ي اإلبداع ع

  املحيط املعقد. هذا

ا من التأقلم عملية تتطلب ى معينة قدرة جه  الواعيةو  والدائمة، املنتظمة املراقبة خالل من التنبؤ  ع

ى إذ للمحيط الشامل، ى النظر  املؤسسة ع ى املحيط إ راتيجية أنه ع ى والذي حقيقية، اس اي أساسه ع  مك

ر  لذلك. املعلومة ي خالل التحكم من التصرف،  تبدع، لكيف للمؤسسة، ضرورية للمحيط املنتظمة املتابعة تعت

ن أو  جديدة، فه سوق  وتسوق، وتنتج، وتجدد، ن، معرفة أو  اإلنتاجية، تحس  القرارات اتخاذ أو  املنافس

ي الحسنة، ي الحديثة، املؤسسة من خصائص ي املناسب، الوقت و ى دائمة بحاجة و  يالذ املحيط فهم إ

ى املعلومة من قيمة رفع الذي السياق وهو  يوم بعد يوما تعقدا يزداد  دةوما اإلنتاج، موارد من مورد اعتبارها إ

ر  لضمان وأساسية أولوية    .للمؤسسة الحسن الس

 وظيفة تؤدي االقتصادي الذكاء مفهوم ضمن املدمجة األساسية الوظائف إحدى اليقظة تكون  هكذا

ر  بقصد الدائمة للمحيط املراقبة ا ضمان بغاية للمؤسسة والنافعة الهامة املعلومات توف  وسط ي ديموم

   .التنافس شديد

ر  :الحماية . وظيفة2  يقود ام وهو  االقتصادي، الذكاء وظائف من الثانية الوظيفة املعلومة حماية تعت

ى ى ثم لذلك إثبات عن األكاديمية واألدبيات ي املناقشات، التفتيش إ ن محاولة إ  املرتبطة ار األخط ألهم تبي

ي من وال باملعلومات ا إطار  ي حماية سياسة وضع املؤسسة تستد  هذه ي تموسي االقتصادي للذكاء ممارس

ي املقاربة مناقشة الوظيفة ن املعتمدة  رورة تبي    .حماية س

ى تنظر  ال املقاربات تلك عن االقتصادي الذكاء بمفهوم املرتبطة الوظيفة هذه تجيب  ذكاءال إ

ى أنه االقتصادي ا اإلشارة سبقت كما فاليقظة اليقظة، ذاته هو  ع ى دف ال  إل  عكسب املعلومات حماية إ

ذه الذي االقتصادي الذكاء    .الوظيفة يقوم 

ري " برئاسة للتخطيط العامة املحافظة تعرف ى الحماية" مارتر ه ا ع  الحماية ضمانات تقديم: ا

ي املؤسسة لحفظ تراث الالزمة    .التكنولو

ى وآخرون هاسيد يعرفها كما ا ع  اجهاإنت وتكاليف الخاصة ومعارفها املؤسسة، مشاريع إفشاء عدم ا

ن واالجتماعية والتكنولوجيا املالية، وكذا خسائرها    .للمنافس

ن بوسون  قبل من وتعرف ى وبوس ا ع ى والحفاظ واألمن الدفاع كو راث ع ي ال ي والثقا الصنا

ى تذهب املقاربات لهذه األولية فالقراءة ومن . تاملعلوما حماية بوظيفة االقتصادي الذكاء قيام فكرة اعتماد إ

ا. املعلومات ا وال املؤسسة، بحوزة ال والقدرات باملعارف املتعلقة جانب  سبقا سةللمؤس تعطي أن يمك

رورة الزبائن، ملف (تنافسيا ي )الخ ،...االبتكار التكنولوجية، الس ر  ال املعلومات و ا يع ن من بعضا ع  الباحث

ا، ويشكل (patrimoine informationnel)للمؤسسة  باملمتلكات املعلوماتية ا أو  تخزي  الخصم قبل من حياز
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ى املؤسسة ضررا  املعلومات فه املعلومات من الثاني الجانب أما .التنافس التفوق  مصدر  ويفقدها ع

راتيجية، ي االس   .املؤسسة بشأن هامة دالالت تحمل ال و

ن ي رح ح ن بعض يق ملاس "فبالنسبة  الحماية، وظيفة لتحديد العملية اإلجراءات من جملة الباحث

ما ""MASSI et THIBAUT"وثيبو   املؤسسة مداخل مراقبة( اآللية الحماية: للحماية أشكال أربعة يحددان فإ

ي اإلعالم أمن( املنطقية الحماية) املؤسسة منأجزاء  أو   ونيةقان وحماية) وخارجيا داخليا( البشرية الحماية ،)اآل

راع براءات امللكية الصناعية، السرية،(    .االخ

ر . وظيفة3 ى اإلشارة تجدر  :التأث ن بعض عرضها ال املقاربات من جملة ا ر،ال محددين الباحث  تأث

ر  االقتصادي وظائف الذكاء كأحد ى املؤسسة قدرة" االقتصادي هو  الذكاء بمفهوم فالتأث  عالقات تعديل ع

  "1السياس القرار  بأصحاب االستعانة دون  لصالحها، ومن السوق  قوى 

ر  أن جانبه ""S.Larivet"الريفي " يؤكد ي االقتصادي الذكاء وظائف من أساسية وظيفة التأث  ةالوظيف و

ر   ،املحيط ومعرفة ومراقبة التصور  بتشكيل تسمح اليقظة كانت فإذا .السابقة الوظائف مع مقارنة نشاطا األك

ا تسمح ن ي محيطها، عن للمؤسسة الذاتية املعرفة بإثراء فإ  إلرثا حماية من الثانية الوظيفة تسمح ح

ر  أن وظيفة إال . املعلوماتي ي كفعل تأتي التأث  قتصادياال فالذكاء. لصالحها املحيط لتعديل املؤسسة من وا

ى تطوير القدرة من للمؤسسة يسمح ر  ع   املحيط. ي التأث

ر  ي" ويش ى ""Jean Louis Levet "لوي  جون  لو ر  أن إ اة الحي قلب ي تمارس رئيسية وظيفة يشكل التأث

ى يفهم ما غالبا أنه إال  اليومية السياسية  للحياة املظلمة وباملناطق والفساد بالتالعب الرتباطه سل أنه ع

  واالقتصادية.

ر  ى العالقة التفاعلية وظيفة ممارسة تش ر ا ن التأث ر  تمارس ال فاملؤسسة واملحيط، املؤسسة ب  التأث

 يطهامحي  لتنشط السوق  ميدان خارج أخرى  طرق  تسلك فه للتنافس، وحيد كميدان السوق  قبول  ترفض

ي الشامل   .الخ...والقانوني، والسياس االجتما

ر  مجرد ي اختصارها يمكن املحيط ال كما أن العالقة مع  ي تأث  انبج من متبوع بتكيف بسيط خار

ر  ولكن واحد، رورة تعت ى انتقائي بشكل التنظيم ينفتح طريقها عن وال للتبادل دائمة س  ام السلطةنظ ع

ر  من نوعا يحدث مما التنظيم، فيه ينشط والذي الواسع   التأقلم. ومحاولة ،والتأثر التأث

  كسياسة شاملة للدولة الجزائرية االقتصاديالذكاء : ثالثاملبحث ال

ي اتخاذ القرارات ان الذكاء االقتصادي  ي يد املؤسسات حيث تساعدها  باعتباره وسيلة أساسية 

راتيجية ال تسمح لها بالتطور ومواجهة  ي االقتصاد الحديث لكاالس ة الرئيسية  ا املنافسة ال أصبحت امل و

ى معطيات واقعية، ويمكن للجزائر أن تستفيد من تطبيقات مفهوم الذكاء  ى بعد النظر املب ع تعتمد ع

                                                            
ي بنية املفهوم، -1  ي املؤسسة مرجعية نظرية    12ص،مرجع سابق الذكر الحاج سالم عطية، الذكاء االقتصادي 
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رة  ى الساحة االقتصادية الدولية نظرا ملا تملكه من قدرات اقتصادية كب االقتصادي لتصبح عنصرا مؤثرا ع

ي املوارد الطبيعية والبشرية واملالية.ممث   لة 

  استخدام الذكاء االقتصادي  محددات  املطلب األول:

راتيجيا ملختلف املؤسسات وبفضلها تتمكن من تحديد مختلف الفرص  تمثل املعلومات تحديا اس

ا من تطوير شبكة تكيف املؤسسة مع املحيط الذي تعمل فيه. ديدات، كما تمك   وال

ا تمثل أرضية يمكن للم رة واملتوسطة أن تحقق معظم مراحل الذكاء االقتصادي كو ؤسسات الصغ

رة النفقات ال تتحملها املؤسسة باملقارنة مع املؤسسات  ي ما عدا مرحلة االبتكار، وذلك لك جيدة ملمارسته، 

ي هذا اإلطار بينت دراسة لـ  ى توفقها عن نشاطها، و رة، وهو ما قد يؤدي إ أن معدل العجز   J.LACHMANالكب

ا يمثل نسبة  ى من حيا ي املراحل األو رة واملتوسطة  ى ارتفاع   %50لدى املؤسسات الصغ ، ويرجع ذلك إ

ي تطور املؤسسة ، أي أنه يزداد حسب  درجة الخطر لدى هذا النوع من املؤسسات، حيث يمثل دالة موجبة 

  كل مرحلة من مراحل دورة حياة املؤسسة. 

رة واملتوسطة بالعديد من الخصوصيات، خاصة تجاه الحجم واملعلومات،  تختص املؤسسات الصغ

ي دراسة لعينة من املؤسسات املتوسطة  فغالبا ما تتم بغياب أو ضعف مصالحها الداخلية لالتصال، و

ي، و  %37وجد أن  1993البلجيكية سنة  ى مصلحة لالتصال الداخ ا ال تتوفر ع ا لي %  48م ا م ست لد

رة  ي فرنسا من خالل دراسة عينة من املؤسسات الصغ ي، وتم تأكيد تلك النتائج  مصلحة لالتصال الخار

ر ملصالح االتصال داخل املؤسسة ما هو إال هدف ثانوي. 1995واملتوسطة سنة   أين أكدت أن استحداث املس

ى طرق االستعالم ى أساس أن الذكاء االقتصادي يعتمد أساسا ع وكيفية التبليغ فإن هذه الحجم قد  وع

ي تعقيد فرص استخدام الذكاء االقتصادي.   1 يساهم 

ا تتم بسهولة                 رة واملتوسطة تجاه نظام املعلومات، إال أ ى الرغم من خصوصية املؤسسة الصغ ع

رة حصرها    تالية:ي النقاط ال  .GHILHON Aتطبيق عوامل الذكاء االقتصادي، هذه األخ

رة واملتوسطة بالقرب من  ي املؤسسات الصغ الثقافة التنظيمية الجيدة: ترتكز مختلف القرارات 

ر نظرا لضعف  ر املس ى تسهيل الوظيفة االستعالمية، ألن القرارات واملعلومات تمر ع ر، وهو ما يستجيب إ املس

ي غالب األحيان ر  ي اتخاذ القرار، الن املس ي هذه الحالة بدال من  العالقات السلمية  يكون مالكا للمؤسسة، و

ي ترك مجال البحث عن املعلومات.  أن يكون الحجم عائقا يصبح يؤدي دورا هاما 

ي املهام واألنشطة، ناتج  ر  رة واملتوسطة هناك تداخل كب ي املؤسسات الصغ ر:  السلوك الجيد للتغي

ي عدم اختصاص مستخدم ا  ى عن م ى كثافة اليد العاملة بالدرجة األو ا خاصة املؤسسات ال تعتمد ع

ى سرعة التأقلم مع  رة تساعد ع ا، هذه األخ  االختالالتبدال عن كثافة رأس املال، وهو ما يرفع من مرون

                                                            
  .08، الذكاء االقتصادي لدعم ثقافة المقاوالتية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة منتوري قسنطينة، صوآخرونلعور صندرة ،  -1 
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رة واملتوسطة حسب  رات ال يفرضها املحيط، وتظهر املؤسسة الصغ ر مرونة  HITT Mاالقتصادية والتغ أك

رة. من املؤسسات  الكب

ن ى وضع رؤية جديدة  :سهولة جمع العمال واملستخدم ا ع رة واملتوسطة بقدر تتم املؤسسة الصغ

ى تشكيل الفكرة،  ر ال تقتصر ع ر وتجسيد تلك الرؤية، إذ أن وظيفة املس ثم تعبئة كل املجهودات من أجل تأط

ي هذا اإل  ى تطبيقها ، و ر ومن ثم إ ى إيصالها للغ أن قدرة  BENNI و NUNUS   كل من طار يرى بل تمتد إ

ي ، ومن خالل القدرة  ي واملحيط الخار املؤسسة تكون محدودة باألفكار ال يمكن لها إيصالها للمحيط الداخ

ر،  ي الغ ر  ي، يتم االستفادة من الذكاء االقتصادي، كفن للتأث ي والخار ى إقناع املحيط الداخ صناعة  ر عع

ى أرض الواقعاألفكار ثم تجسي ى إجراءات. دها ع   ، أي ترجمة األهداف إ

ن  ى مجموعة، ليست من محددات استخدام  LARIVETب ، أن الحجم، قطاع النشاط و االنضمام إ

رة واملتوسطة ال تتأثر بحجمها من حيث البحث  ي املؤسسة، مما يؤكد أن املؤسسات الصغ الذكاء االقتصادي 

ات ترتبط بكف ن أن هناك مم ي مقابل ذلك ب ى محيطها، و ر ع ي التأث ءة اإلدارة اعن املعلومات واستخدامها 

ا الذكاء االقتصادي وتبليغ املعلومات إنتاجي  ي:ال يب عل ات ما ي ن تلك املم   ، ومن ب

راتيجية لدى املؤسسة. -   وجود نظرة إس

ة التنافسية كالتنويع والتمايز. -   ممارسة بعض سلوكيات امل

راتيجية اإلبداع واالبتكار. -   إتباع إس

ي  -   للمنافسة.توفر البعد الدو

ر يرتبط بكيفية االستعالم عن املحيط وبحث إذن إن الحجم  ي الذكاء االقتصادي، ألن هذا األخ ال يؤثر 

ر فيه، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، ويتعارض مع نتائج العديد من  ى التأث املناهج ال تساعد املؤسسة ع

ي كل قرارات املؤسسة .Schumpeter Jالنظريات واألبحاث، فبالنسبة لرائد املقاولية  ، إن الحجم عنصر مؤثر 

ى االستفادة من عوامل الذكاء  ي فقط القادرة ع رة  خاصة املرتبطة باألبحاث العلمية، ومنه فاملؤسسات الكب

ى األبحاث العلمية.   االقتصادي نظرا ملا تتحمله من تكاليف ع

 صاديالثاني: مدى تطبيق املؤسسة الجزائرية للذكاء االقت املطلب

ا، ولكن طريقة   ي عملية اتخاذ قرارا إن املؤسسة بصفة عامة تستعمل املعلومات بشكل أو بآخر 

ي ى مستوى املؤسسة الجزائرية يكون استعمال املعلومات عامة كما ي ي ال تصنع الفارق، فع   :االستعمال 

ى املصادر  ففي مرحلة جمع املعلومات، هناك غياب ديمقراطية املعلومة نتيجة صعوبة الوصول إ

ا، هذا بسبب نقص املعلومة االقتصادية واالجتماعية املوثوقة واملصداقة، فاإلشكاالت الجديدة  الخاصة 

ي الجزائر رغم تواجد الكفاءا علومة املت املحلية، فجمع لإلدارة عن طريق الذكاء االقتصادي لم تستعمل بعد 

ي يكون هناك  يتم ي إطار رؤية عامة للذكاء االقتصادي، وبالتا ى مستوى مجمل املؤسسات، ولكن ال تتم  ع

ي استغالل هذه املعلومة  .ضياع نسبة مهمة 
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ا تتعامل مع هذه املعلومات  ي مرحلة املعالجة والتحليل للمعلومات املجمعة من مختلف املصادر، فإ و

 طريقة عشوائية نظرا لنقص الوسائل واألنظمة الخاصة بمعالجة املعلومات.ب

ى املكلف بالذكاء االقتصادي من طرف الوزير الفرنس األول يكون التعامل لياتوحسب "أالن جو  " املسؤول األع

  مع املعلومة املجمعة بطريقة تدريجية.

ي مرحلة استغالل املعلومة من أجل اتخاذ القرار فان روري ض مر تحليل املصادر املهمة للمعطيات ا أما 

 ، ي والعالم من أجل مؤسساتنا، أين يكون استغالل هذه املعلومات ذو عالقة مع اتجاهات السوق املح

ونشاطات املؤسسة، ولكن باملؤسسة الجزائرية استعمال املعلومة يبقى جد ضعيف، بدون تنظيم وتنسيق، 

ى ضعف الوضعية اإلس   راتيجية.وهذا ما يؤدي إ

ى أن    ى مستوى املؤسسة الجزائرية، يجب أوال اإلشارة إ ي سياق مدى تطبيق الذكاء االقتصادي ع و 

رة و  رة، املؤسسة الصغ هناك ثالث أنواع من املؤسسات الجزائرية، هناك املؤسسة الوطنية، املؤسسة الكب

ي املؤسسات الوطني ء األكيد هو غياب املنافسة  ي ليس لها حس باملخاطر املحتماملتوسطة، ال لة، ة، و بالتا

رة الخاصة بصفة عامة يحسون باألهمية  ري املؤسسات الكب ي وضع الذكاء االقتصادي، مس و ال ترى ضرورة 

ا من خالل وضع نظام ذكاء اقتصادي بشرط أن يكون هناك شرح ألساسياته و تطبيقه  و الفائدة ال تجن

رة مرحلة بمرحلة، هذا االهتما م فرض نتيجة متطلبات السوق الدولية املتطورة، أما بالنسبة للمؤسسات الصغ

ا ال  ي التحسيس و العروض  واملتوسطة فال يمكن القول أ ذا املجال، و لكن لألسف هناك غياب  تم 

ر  رة الجزائرية يجهلون االنعكاسات الناجمة عن وضع نظام يقظة إس ري املؤسسات الصغ تيجية ااملالئمة، مس

م و ال تطلب إال املساعدة من أجل تطور أحسن. ى نشاطات مؤسسا   ع

ى  ي حقيقة األمر مسألة دفع من األع ي الجزائر هو  ألسفل ا باتجاهإّن إقامة منظومة الذكاء االقتصادي 

)Up-Down(، ) ي ى املستوى الك  )،Macro-IEفالذكاء االقتصادي يجب أن ينتهج كسياسة عمومية وشاملة ع

ى املستوى الجزئي ( ي ال تكفل تطبيقه ع ي نظرنا  -)، الذي يتمثل Micro-IEإذ أّن هذه السياسة العمومية 

ى جانب املستوى  -  الالمركزي الذي يسم ي املؤسسات االقتصادية بمختلف أشكالها ومجاالت نشاطها؛ إ

.   كذلك باملستوى اإلقليم

راح   ي اق ي أو مستوى الدولة،ملنهجية إرساء دعائم من و ى املستوى الك  ظومة الذكاء االقتصادي ع

راتيجية، وتنسيق وضع هياكل تم  1وتكامل الجهود من حيث التطبيق". وهذا تحقيقا ملبدأ "وحدة اإليحاء واالس

 قاعدية إلرساء منظومة الذكاء االقتصادي.

ر وفقا للذكاء االقتصادي أو الحكم الراشد يتطلب إقا    مة مجموعة من الهياكل القاعدية،إّن التسي

رة كل ما يتعلق بالجانب املؤسساتي، الوسائل التكنولوجية، أقطاب املنافسة واالمتياز،  ونقصد هذه األخ

                                                            
ر اإلقتصاد الجزائري سواني عبد الوهاب ،  -1 ي تسي ي العلوم اإلقتصادية ،كلية العلوم نحو إدماج الذكاء اإلقتصادي  ، أطروحة دكتوراه 

  304ص ، 2015-2014،دفعة 3اإلقتصادية جامعة الجزائر
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ا الشبكات االجتماعية املتعلقة بجذب الكفاءات الجزائرية املوجودة ى إقامة مختلف الشبكات بما ف  باإلضافة إ

راتيجيات التنمية الوطنية.ي الخارج وتشجيعها لنقل خ ي صنع اس ى البلد األم الجزائر، واملساهمة  ا إ  را

ا ضرورية   رة ونتائجها ال ليست آنية، فإ ا الكب ى الرغم من تكلف  إّن هذه الهياكل القاعدية ع

ي الدولة؛ وذلك لتكوين رؤية واضحة ع ىإلرساء الذكاء االقتصادي وعصرنة وسائل ومناهج العمل   ى أع

ى املستوى القاعدي لألهداف املراد تحقيقها واملنهج أو الخطة الواجب إتباعها. ي الدولة كما ع  مستوى 

 إّن وضع هذه الهياكل القاعدية يتم بتحقق العناصر الجوهرية التالية:

راتيجية الذكاء االقتصادي: -أ ى الرغم من مبادرة وزارة   وضع إطار مؤسساتي للتأسيس ومتابعة اس ع

للذكاء االقتصادي عن طريق إنشاء  لوضع ركائز منظومة وطنية 2008الصناعة وترقية االستثمارات منذ سنة 

ى كل من قسم املواكبة  مديرية عامة للذكاء (اليقظة) االقتصادية والدراسات واالستشراف، وال تنقسم إ

ا وفقا للنص الفرنس للمرسوم التكنولوجية واليقظة االقتصادية (ال  قسم  101 -08التنفيذييقصد 

ي  اليقظة التكنولوجية والذكاء االقتصادي) وقسم الدراسات واالستشراف؛ هذه  املديرية العامة ال تحولت 

راتيجية والدراسات االقتصادية 2011سنة  ى املديرية العامة لليقظة االس واإلحصائيات بعد دمج وزارة  إ

رة واملتوسطة ضمن وزارة الصناعة وترقية املؤسس سام بذلك تضم ثالثة أق ، فأصبحتاالستثماراتات الصغ

راتيجية واملعلومة االقتصادية، قسم الدراسات االقتصادية وقسم اإلحصائيات  ي: قسم اليقظة االس

  .والتحقيقات والتقييم

ن ما هو لذا ومن أجل وضع إطار مؤسساتي ملنظومة الذكاء االقتصادي ها   رح أوال تثم  ته، فإننا نق

راتيجية والدراسات االقتصادية  موجود حاليا من هياكل ومؤسسات، وذلك بتفعيل املديرية العامة لليقظة االس

ى أن يتم وضع خطة ى مستوى وزارة الصناعة، ومّد ها بالوسائل الالزمة إلنجاز مهامها، ع مل ع واإلحصائيات ع

راتيجية الوطنية للصناعة عن طريق ممارسة الذكاءجّدية لتحقيق األهداف امل  رسومة من طرف االس

  االقتصادي.

) ،الديوان الوط CNESكما يجدر االهتمام كذلك بكل من املجلس الوط االقتصادي (                 

ي أوت CNSواملجلس الوط لإلحصاء( ،)ONSلإلحصاء( ئ  م  2008) الذي أن ملجرد ، وعدم تقزيم نشاطا

ى صنع القرار االقتصادي، إعطاء ى جعلها مراكز مساعدة ع عن طريق تكليفها بإنجاز  األرقام بل العمل ع

مختلف الدراسات الهامة عن الوضعية االقتصادية الجزائرية والعاملية، وكذا إنتاج املعلومة ال تفيد توجيه 

راتيجية واضحة املعالم للتطور  ي، وهذااالقتصاد الوط وفقا الس ي االقتصادي واالجتما و الشعور ملح والر

  العام بأّن الجزائر تبحر بدون بوصلة.
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ى جانب كل هذا فإنه من الضروري   ى شاكلة  -حسب رأينا  -إ إنشاء سلطة عليا للذكاء االقتصادي ع

ي واألمن االقتصادي، أو إنشاء أي هيئة رسمية متخص ي هذ"مجلس وط للذكاء االقتصادي واالجتما ا صة 

  1املجال.

ن: -ب إّن إنشاء بنوك وأنظمة للمعلومات هو  إنشاء بنوك وأنظمة للمعلومات تستجيب لحاجيات املستعمل

ر كاف ما لم  أمر مهم جدا لالقتصاد الجزائري بصفة عامة واملؤسسات االقتصادية بصفة خاصة، إال أنه غ

ي كيفية استعمالها، صيان ا. ايرفق هذا اإلنشاء بتكوين  ن خصوصا املؤسسات  وتأمي ى مختلف الفاعل إذ ع

  تضمن االستغالل األمثل لها. االقتصادية والحكومية إقامة قواعد وأنظمة معلوماتية

ات اقتصادية وجبائية، كما   ى الدولة تشجيع مثل هذه املشاريع عن طريق تحف ن ع ّ كما أ ّنه يتع

ى  ى تنظيم هذه الجهود عن طريق وضع مرجعيات إلقامة هذه البنوك واألنظمة ع ا الحرص ع  أال يجب عل

روقراطية تجهد هذه املؤسسات.   تكون هذه املرجعيات أدوات للب

ا ال تسمحوعليه فإّن كل     ا بنك أو بنوك للمعلومات، وال تعّد ذاكر  مؤسسة يجب أن يكون لد

ر اليومي  ى قواعد صلبة وليس مجرد التسي رها بطريقة رشيدة، ومبنية ع راتيجيات تسي لها برسم خطط واس

ر األزمات. أو   تسي

ي الخار كما أّن الشبكات ال تربط هذه البنوك واألنظمة يجب أن تمت د لربط      ج،املصالح الجزائرية 

ى الجمعيات واألفراد الذين يزودون البنوك املعلوماتية املركزية الوطنية بمعلومات قد تفيد  باإلضافة إ

ى سبيل املثال. ي كل من أملانيا وبريطانيا ع ى غرار ما يحدث  ، وهذا ع   االقتصاد الوط

 وسائل ميدان ي ثورة الثالثة األلفية هذه شهدت لقد :الواالتص اإلعالم تكنولوجيات استعمال من التكثيف -ج

رنت شبكة شهدت كما واالتصال؛ اإلعالم وأجهزة ن ناحية من له مثيل ال إتساعا اإلن ي وبخاصة املستعمل  مستعم

ي، التواصل مواقع ا من وال لألشخاص، تقدمها ال ةمالها للخدمات بالنظر  وهذا االجتما  السريع الحصول  بي

ى والسهل  .التواصل،إلخ املعلومة، ع

را فالعالم   رنتإل ل مستعمل لكل أصبح كما حاجته، بحسب يستغله وكٌل  فعال تشكل قد االف  ن

ى  رونية تستشف من خالل نشاطاته ع راضية وسمعة الك رنتإل اشخصية اف فل كما أّن هناك شركات تتك ،ن

  بإتباع ورصد سمعة األشخاص، وذلك الستعماالت مختلفة.

ى املؤسسات الجزائرية   ّن ع  إذن، ففي مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، يمكن القول بأ ّنه يتع

ي إنتاج أجهزة ووسائل تتضمن هذا النوع من التكنولوجيات، وهذا ب ا املساهمة  رى م  حقيقغية تخاصة الك

راد. كما أّنه يجب ربط هذه األجهزة والوسائل ال ي هذا املجال وتخفيض فاتورة االست  نوع من االستقاللية 

ري  ن أو مس ن الحكومي ي منظومة الذكاء االقتصادي الجزائرية، كاملسؤول ن  ن األساسي  يمتلكها بعض الفاعل

                                                            
ر اإلقتصاد الجزائري ،املرجع السابق، ص1  ي تسي   305سواني عبد الوهاب ،نحو إدماج الذكاء اإلقتصادي 
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ي آن واحد تغذية املؤسسات االقتصادية، ببنوك وأنظمة املعلومات ال فردية واملركزية، وذلك كي يتس لهم 

ا من معلومات بكل هذه ى استغالل ما ف ي أي وقت ومكان يتواجدون فيه، باإلضافة إ  الشبكات باملعلومات 

روتوكوالت االستعمال.   سهولة وُيسر طبقا ل

ن    ي تكثيف تدفقات املعلومات ب  إّن الغاية من تكثيف استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

ي: الحكومة، املؤسسات االقتصادية وعالم البحث العلم (الجامعات ومراكز  األطراف الرئيسية الثالثة و

  البحث)، وذلك طبقا ملا يعرف "باملروحية الثالثية األجنحة.

ى أ ّنه جهاز أو نظام يتم من خالله جمع الكفاءات  لمنافسة واالمتياز:إنشاء أقطاب ل -د يعّرف القطب ع

ذا  واملعارف، ا فالقطب  والهدف منه هو تقريب البحث من املؤسسات اإلنتاجية وذلك بغية تطوير منتجا

ن ثالث تركيبات أساسية: املؤسسات، مراكز التكوين ووحدات البحث، وال املنظور  ا ُتالحم مج يجمع ب هودا

ي. حول  رك تحدي وذو تطلع دو   مشروع مش

رة     ا، السيما وزارة الصناعة واملؤسسات الصغ إّن الدولة وبتظافر جهود مجموعة من وزارا

ي والبحث العلم مدعوة إلنشاء مثل هذه األقطاب، وهذا لتنمية  واملتوسطة، ، التعليم العا التكوين امل

ّددة بدقة من اإلنتاج أو تحقيق التنمية اإلقليمية، ناهيك عن تطوير بعض من ومح مجاالت معينة

 التكنولوجيات.

ى أ ّنه يمكن إنشاء أقطاب خاصة بتطوير ممارسة الذكاء االقتصادي؛ وعند إنشاء    مثل كما تجدر اإلشارة إ

ي خلق مناخ سوسيو ر  ن أجل م ي جو مالئم م يسمح لألشخاص بالعيش والعمل-هذه األقطاب يجب التفك

ن. ّ   تحقيق مشروع ابتكاري مع

ي مختلف بلدان   1إنشاء شبكة للكفاءات الجزائرية بالخارج: -ه رة وذات نوعية  تملك الجزائر جالية معت

ي الدول األوروبية وأمريكا رة  العالم، السيما  الشمالية ودول الخليج. ومن ضمن هذه الجالية كفاءات جّد معت

يي ش املج ا عامليا، و رف  ي مخابر البحث واملؤسسات األجنبية، ومنحدرة إّما من مهاجرين  االت ومع تعمل 

، ال شهدت  رة التسعينيات من القرن املا ي ف ن أو ناتجة عن هجرة الكفاءات واألدمغة خاصة  جزائري

رة لهجرة الكفاءات نتيجة ي  موجات كب   الجزائر.النعدام األمن واالستقرار السياس 

ى     ا ليس العمل ع ، فإن ه مطلوب م رجعت الجزائر استقرارها السياس واألم واآلن، وبعدما اس

ى املستوى امل عودة م بصفة مباشرة، بعدما حققوا إنجازات ع را ى أرض الوطن لتقديم خ  هذه الكفاءات إ

ي البلدان األجنبية، وإّنم م اوالشخ  ي مسا را م  م ومساعدا ى ربط عالقات معهم، تشج  العمل ع

ي الخارج ي للكفاءات املغربية  ى غرار املنتدى الدو م ضمن فضاءات ع را لذي ا املهنية، قصد االستفادة من خ

  يقدم خدمات جليلة للبلد األم املغرب.

                                                            
ر  االقتصادينحو إدماج الذكاء  بد الوهاب،سواني ع1    .307، صالذكر املرجع سابق الجزائري، االقتصادي تسي
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ي الجزائر حول موضوع  دف صناعة فهم وخطاب  :الرسكلة وضع سياسة مدروسة للتكوين و و. موّحد 

ى الدولة ن ع ّ ي الذكاء  الذكاء االقتصادي، فإّنه يتع ى توحيد مناهج التكوين سواء األكاديم أو امل  العمل ع

ى أّن هذه الطريقة ال تختلف عن الطريقة  االقتصادي، وذلك بإتباع الطريقة الفرنسية كنموذج وهذا بالنظر إ

ي وقوف ال ي مجال الذكاء االقتصادي. دولة وراءاألمريكية  ي الجزائر  تنسيق التكوين  رة التكوين  ي إّن وت

ي هذا املجال يقدم من طرف عدد متواضع من  رة محتشمة، فالتكوين  ي وت مجال الذكاء االقتصادي 

ر والتخطيط املدرسة الوطنية العليا للمناجمنت وكذا ج ي للتسي معة التكوين امؤسسات التكوين كاملعهد العا

ر. املتواصل،   وهو تكوين فيما بعد التدرج بدرجة املاس

ي مجال  رح توسيع التكوين  ونظرا لهذ الضعف امللحوظ من ناحية التكوين وح الرسكلة، فإننا نق

ي التدرج وما بعد التدرج تع بالذكاء  الذكاء االقتصادي ليشمل الجامعات عن طريق فتح تخّصصات 

ى إدخال هذا االقتصادي؛ كم ي هذا املجال. هذا باإلضافة إ ا يجب كذلك تشجيع إنجاز أطروحات الدكتوراه 

. ى مراكز التكوين امل   التخّصص إ

لدى وزارة الصناعة  1DGIEEPوبخصوص تنسيق التكوين وضبطه ضمن مرجعية محّددة، فإّن ال

ي سنة  رة واملتوسطة ودعم االستثمار، قد تفطنت له  رته 2010واملؤسسات الصغ ، حيث أنجزت دليال اعت

ي الجزائر، وهذا بمساعدة مكتب خاص للدراسات واالستشارة. ي الذكاء االقتصادي    مرجعيا للتكوين 

ر   ى الرغم من أّن مس ى أ ّنه ع ي هذه املؤسسات واألجهزة محل الدراسة يؤكدون ولقد خلصت هذه الدراسة إ

ى كل من اليقظة و  ي إقامة أنظمة للذكاء االقتصادي، إال أّن ممارسته إضافة إ م  ى رغب ت مناجمن جلهم ع

ى  م ع راتيجية لد ر اليومي وغياب أي اس م بالتسي املعرفة تعرف تأخرا ملحوظا، نظرا الهتمام البعض م

ا، فضال عن ضعف التكوين والرسكلة املدى الطويل، ونظر  ا كذلك لقلة اإلمكانات املادية واملالية الضرورية لد

  ي هذا املجال.

ى مستوى املؤسسة الجزائرية الذكاء االقتصاديواقع : لثالثااملطلب   ع

تعاني مختلف املؤسسات االقتصادية الجزائرية من مشاكل املنافسة الناتجة عن تطور تكنولوجيا   

ا، ومن خالل هذا املطلب سنحاول  ن نظام معلوما ي تحس ى جاهدة  اإلعالم واالتصال، لذا أصبحت تس

ي. ي والخار ى نظام معلومات املؤسسة الداخ  إعطاء نظرة تشخيصية ع

 نظام معلومات املؤسسةالفرع األول: 
  نظام املعلومات الداخلية.1

ى مستوى أغلب املؤسسات   ى العمل  إن نظام املعلومات ع الجزائرية هو نظام تقليدي يعتمد ع

، هذا التسلسل قد يعيق انجازات املؤسسة نتيجة ضياع الوقت  رام الهيكل التنظيم ي للوظائف و اح التسلس

                                                            
1DGIEEP  :Direction Générale de l'Intelligence Economique, des Etudes et de la. Prospective 
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ى مؤسساتنا تب ر نجاعة و  ي مرور املعلومة من مستوى آلخر، لذا أصبح ضروريا ع نوع آخر من األنظمة أك

، أداء، وذلك من خالل  ى مستويات الهيكل التنظيم ن أدنى و أع ن وظائف املؤسسة، و ب إلغاء كل الحواجز ب

ي املؤسسة، و هذا يكون عن طريق  ركة  مما يخلق نوع من التشارك و الثقافة املوحدة التخاذ األهداف املش

ي و التشارك و اإلحساس باالنتماء . العمل   الجما

رة فيما يخص حقيقة مدى استعمال التكنو   ي املؤسسات الصغ لوجيات الجديدة لإلعالم واالتصال 

ي إطار الجهود املبذولة من قبل الوزارة لتحديد نقائص املؤسسات وجدنا  واملتوسطة، أن هذا التحقيق يندرج 

ي مجال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بغية تداركها، وتخص هذه التحقيقات ال أوكلت ملؤسسة  الوطنية 

ر األن ظمة املعلوماتية التابعة لوزارة الصناعة املنهجيات املتبعة من قبل املؤسسات الجزائرية لجمع تسي

  1املعلومات الضرورية الخاصة باتخاذ القرار وتحليلها واستغاللها.

 نظام املعلومات الخارجية.2

ا    ي تعامل مستمر مع بيئ جية، الخار  إن املؤسسة االقتصادية ليست وحدة منعزلة عن العالم فه 

ا وتؤثر وتتأثر ومتابعة ومراقبة كل ما يجري  ى جمع املعلومات عن البيئة ال تعمل ف ولذا فه بحاجة دائمة إ

ي:   حولها، وأن تتصف باملرونة، ويمكن تلخيص أهم مصادر املعلومات الخارجية فيما ي

 مات، وكذا من بنك املعلومات._موردي املعلومات: تقوم املؤسسات بشراء املعلومات من مراكز املعلو 

ى املعلومات من املؤسسات الدولية والوطنية.   _الحصول ع

  _املتعاملون االقتصاديون من املوردين والعمالء والنقابات املتخصصة، وغرف التجارة.

ى مجموعة من الشبكات  أما فيما يخص نظام املعلومات الخارجية للمؤسسة فهو معتمد أساسا ع

راكم املعلوماتي ليس له قيمة ما لم يكتس  بالزبائن، املوردين، املؤسسات املتعامل معها،الخاصة  ولكن ال

ى  ى الكيف املعلوماتي أي يحتاج إ طابعا تحليليا ملختلف هذه املعلومات املجمعة، فالكم املعلوماتي يحتاج إ

ي دراسة املعلومات من أجل اتخاذ قرارات فعالة.   طريقة ذكية 

يمكن إدماج الشبكة الداخلية مع الشبكة الخارجية للمؤسسة من خالل خاليا معالجة كما   

وهذا ال يتم إال بانفتاح املؤسسة، والتفتح ال يكون بإفشاء املعلومات السرية بل بإدراك ومعرفة كل  املعلومات،

ي مختلف املجاالت االقتصادية، االجتماعية، السياسية وال يم رات البيئية  ا  كن أناملتغ ا وعل ى قرارا تأثر ع

ي أسواق املعلومات وإال فان بقاءها ليس مجديا. ر يمكن أن يحدث    التكيف مع أي تغ

ي املؤسسة الجزائرية   الفرع الثاني: واقع الذكاء االقتصادي 

ي، و ال    ي عزلة عن العالم الخار ا مازالت تعيش   بالنسبة للمؤسسات الجزائرية فهناك العديد م

ي مثل هذه امليادين الخاصة  ي العالم من خالل تكوين عمالها  ر الحاصل  ا لكي تواجه التغي حان الوقت عل

                                                            
ر املؤسسات الحديثة، مجلة 1 -   .21،ص2013، مارس 10العدد  جامعة ورقلة،شمس ضيات خلفالي، الذكاء االقتصادي رهان لتسي
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بالذكاء االقتصادي واليقظة، و تشجيع البحث و التطوير باملؤسسات و االرتباط مع مراكز البحث، املعاهد و 

ي مشروع بحث جدي يمكن الجامعات األمر الذي نراه غائبا، فكال من الجامعة مثال و ا ركان  ر مش ملؤسسة غ

ي سواء بالنسبة لسمعة الجامعة الجزائرية، أو بالنسبة للتجديد، راع ا أن يكون له مردوديته من جميع النوا الخ

ي مسرح املنافسة املتوحشة، هذا ال يع أن  ا العوملة و البقاء املستمر  ي كلها أمور أصبحت تتطل و اإلبداع و

ي مجال دون اآلخر، لذلك ال مؤسساتن ا ترتكز  ا كلها فاشلة و ال تقوم بمجهودات البحث و التطوير، إال أ

ي  ي املؤسسة الجزائرية لكن يمكننا القول بأنه ضم و يرتكز  يمكننا الحكم بعدم تواجد الذكاء االقتصادي 

  مجال دون اآلخر.

ي    ي الجزائر والذي قدمناه أعاله، فيمكن القول بأّنه ال يزال  بخصوص واقع الذكاء االقتصادي 

ى ظهوره وهذا مرده  ر ع ى الرغم من مرور زمن معت لغياب اإلرادة السياسية أو  -حسب تقديرنا  -بداياته ع

ي حقيقة األ  ر  ري، الذي يعت راتيجية الواضحة لتب هذا النمط التسي التطور مر كرافعة قوية للتنمية و االس

ى جانب كونه كذلك البوابة ال يتّم من خاللها الولوج لتطوير وعصرنة هياكل الدولة ككل. ن؛ إ   1االقتصادي

ي هذا املجالمعوقات الذكاء االقتصادي  الفرع الثالث:  ومقومات التقدم 

اتعاني املنظمات الجزائرية من عدم توفر أنظمة الحماية بالقد   ي، بسبب فقدا املعلومة  لعنصر  ر الكا

ي الوقت املناسب، وعجزها عن مراقبة التطورات ى استغاللها  ا ع ي عدم قدر ا وبالتا  وآليات معالج

ا من البحث والتطوير واتخاذ مختلف ى سيولة املعلومات ال تمّك ا، فه بذلك تفتقد إ  االقتصادية ومواكب

راتيجية والذكاءالقرارات الالزمة،  ى أنظمة اليقظة اإلس ي فإن أغلب املنظمات الجزائرية تفتقر إ  وبالتا

ي طريق الذكاء االقتصادي .االقتصادي ى مجمل هذه الصعوبات ال تقف  يقها واألهداف املراد تحق سنتطرق إ

ي هذا املجال.   من أجل تحقيق التقدم 

ي الجزائرأوال  : معوقات الذكاء االقتصادي 

ن املنظمة واملحيط العلمي .1   ي الصناعة والبحث العلم : ضعف التناسق ب ن قطا ر ضعف التكامل ب يعت

ي مجال  الذي يشهده العالم العربي بصفة عامة، والجزائر بصفة خاصة من أهم معوقات التنمية والتقدم 

ي: الذكاء االقتصادي، ويتمثل هذا الضعف  فيما ي

ى توصيات بقيت بدون متابعة. امللتقيات واللقاءات الغياب التحسيس: فبعض  -  نظمت توصلت إ

ي - ى املحيط الجام ي: ففي أغلب امللتقيات واللقاءات نالحظ أنه قليال ما يد بحث وال غياب املحيط الجام

ي جد مهمة من أجل إعطاء قاعدة علمية ملعالجة املوضوع. م     العلم مع العلم أن مشارك

ى مختلف املستوياتنقص .2 ا ما يتعلق : املعلومات ع تعاني املنظمات الجزائرية من عدة صعوبات، وم

ي اتخاذ ى عدة مستويات ومن عدة أوجه ونوضح ذلك  بنقص املعلومات الالزمة واملفيدة  القرارات وذلك ع

                                                            
ر اإلقتصاد الجزائري سواني عبد الوهاب ، - 1   ي تسي ي العلوم اإلقتصادية ،نحو إدماج الذكاء اإلقتصادي  مرجع سابق ، أطروحة دكتوراه 

 .303ص ،الذكر
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ي: _  ت أو معطيات عنحيث نسجل غياب أرقام أو إحصائيا :نقص املعلومات املتعلقة بسوق العملفيما ي

ي الجزائر بالشكل املطلوب، فال توجد مثال أرقام أو معطيات دقيقة عن طال العمل من يث ح سوق العمل 

  .الشهادة، السن، الجنس

ي أن يب أي شخص قراره االستثماري نقص املعلومات املتعلقة بفرص االستثمار_ ى عدد ع : فمن الطبي

ى اضمحال وفرص االستثمار، وغياب مثل هذه املعطيات يؤدي من املعطيات، وال تظهر إمكانيات ل ال محالة إ

  الفكر االستثماري.

ي تحليل املعلومات ونشرها_ ي شكلها الخام قدعدم وجود هيئات متخصصة  ل مشكلة يشك : فتوفر البيانات 

رة القليلة ال يتمتع  ا ع ا أصحاب املنظمات الجزائرية وخاصةي بعض األحيان، فالخ رة م ادة ال الصغ

م من فهم واستغالل هذه البيانات واملعطيات أحسن استغالل، مما يوجب م البحث عن مدلول هاته  تمك عل

ي شكل مبسط، ولن يتأتى ذلك إال بوجود هيئات متخصصة     ي تحليل ونشر هذه البيانات. البيانات 

ي املصدر     ي الجزائر ضعيفة، وباعتبار املعلومة  لرئيس ا من خالل ما سبق نستنتج أن الوضعية املعلوماتية 

ا ى ضعف نجاعة الذكاء الذي يرتكز عليه الذكاء االقتصادي فان غيا االقتصادي، إذ ال  أو نقصها يؤدي إ

ي مساعدة املؤسسات ومدى مواكبته يكفي إنشاء نظام وط للمعلومات وإنما األهم هو فعالية هذا ا لنظام 

ى املنافسة.   للتطورات من أجل القدرة ع

ي مجال الذكاء االقتصاديثانيا ي فان من جحسب امل: : مقومات التقدم  لس الوط االقتصادي واالجتما

ي تحقيق التقدم وال ا  ي: أهم املقومات املعتمد عل ر كمقومات للذكاء االقتصادي ما ي  1 تعت

ى اإلدارات العامة واملؤسسات االقتصادية معالجة كمياتدعم الشفافية والنشر: _   البيانات حيث يجب ع

ا معالجة ذكية، ومن واجب هذه الهيئات نشر املعلومات بصفة هادفة ن تشجع التعاون ب الهائلة املتوفرة لد

ى حاالت حجب املعلومات، وتقع هذه املسؤولية رى  أساسا املنظمات والقضاء ع ي املنظمات الك ى مشر ع

ن. ن والقادة اإلداري  واملستثمرين واملساهم

رامج البيداغوجية_  ي والتكوين امل :تطوير ال رامج تطوير ا فمن واجب الجامعات ومنظمات التعليم العا ل

 املعلوماتعن  البيداغوجية وفقا ملا يتطلبه محيط املنظمات، والهدف من ذلك هو تكريس سلوك البحث

ن الجامعات و  وتقييمها واستخدامها أحسن استخدام ويكون ذلك باستغالل كافة فرص التعاون  راكز ماملتاحة ب

 التكوين.

ز هذه تحو  حيثتفعيل دور الغرف التجارية واملصالح االقتصادية للدولة والجمعيات املهنية والنقابية:  -

ى كميات هامة من املعلومات االقتصاد راتي ية واالجتماعية والجغرافية، إال أنه يجبالهيئات ع جية تحديد إس

ى املستوى الوط والعالم ا ع  .لتنسيق نشاط هذه الهيئات ودعم تدخال

                                                            
ي أسماء، -1 ر، جامعة أبو بكر بلقايد، ، ي املؤسسة الجزائرية واقع ومجهودات االقتصاديالذكاء  فيال مذكرة تخرج لنيل شهادة املاجست

    .128، ص2014-2013تلمسان،
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ه تساعد ف بالنظر لشبكة الوكاالت ال تحوزها،تفعيل دور شبكات البنوك واملؤسسات املالية الدولية: _ 

مكن هائلة ي تقييم الخدمات املختلفة وبناء قواعد وبنوك بياناتبالتكفل باحتياجات الجمهور املتعددة و 

ى تمويل مشاريع راتيجيات التسويقية، كما أن لها القدرة ع ي تحديد االس ي الذكاء االقتصاد استخدامها 

ا ودعمها ماديا، األمر الذي يسهل دخول أسواق جديدة.   والشراكة ف

املالية و  تتمثل املهمة األساسية للمصالح اإلحصائية، الجبائية: تفعيل دور املصالح االقتصادية للدولة_ 

ي القيام بحمالت إعالمية تتم بالجدية و االستمرارية تجاه مستخدمي قتصادية املعلومات اال والتجارية للدولة 

ن باملساهمة ن مطالب ن والصحفي اطات شي إعداد مثل هذه الن واالجتماعية، كما أن كل من األساتذة والباحث

ن، إال أن األمر املهم ن واملمارس ى جمهور الطلبة املتمدرس ي مجال  و إيصالها إ هو تكوين أفراد هذه املصالح 

ي كافة مراحل إدارة الشؤون العامة. الذكاء االقتصادي و إدارة املعرفة وأنظمة املعلومات، واستخدام  الكفاءات 

ي مجال هذه مختلف املقومات ال تستطيع من خاللها ا ى لبلوغها  لجزائر تحقيق األهداف ال تس

م  الذكاء ي نفوس العمال وتدري ر  االقتصادي، هذا ال يكون إال بالعمل الجاد الذي أساسه زرع ثقافة التغي

ى ر وعدم التأكد. ع   تقبلها والتما معها، نظرا لكون البيئة االقتصادية تتم بالتغي
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 خالصة:

ي    ي مورده األساس املحروقات، أي أن أغلب ايرادات الدولة  إن االقتصاد الجزائري هو اقتصاد ري

ي أي وقت، لذا حان  من املوارد الطبيعية، و هذا ما يخالف القانون االقتصادي، فهذه املوارد يمكن أن تنفذ 

تم بمختلف القطاعات األخرى و تطويرها و تحس الوقت ى الدولة أن  ى ع ا و تشجيعها ع ن نوعية مؤسسا

ر جد ضعيفة، عملية ا املعلوماتية ال تعت ن أنظم ا املؤسسة هو تحس  التصدير، وأول خطوة يمكن أن تقوم 

ن تنافسية املؤسسة هو الذكاء ي الوقت الراهن لتحس ي أساس التطور، و من أنجع األدوات   فاملعلومة اليوم 

ر أقو   ى و أحدث وسيلة معرفية متاحة تحت تصرف املنظمة خصوصا و أن املؤسسةاالقتصادي و الذي يعت

ي ، و غياب الثقافة املعلوماتية و نقص املعلومات  ي و التنافس ي مستواها التكنولو  الجزائرية تعاني من تأخر 

ى مستوى مؤ  ى تب و تعزيز الذكاء االقتصادي ع ا،سسمختلف املجاالت، هاته العوامل شجعت الجزائر ع  ا

ى مستوى املؤسسة، راتيجية وطنية لدعم تمّلك و استعمال تكنولوجيا املعلومات ع  فقد قامت بإعداد إس

ى إنشاء نظام وط للمعلومات االقتصادية من خالل ى اإلبداع و االبتكار، إضافة إ  ودعمها لتصبح قادرة ع

ى مختلف املتعام ر هذه اإلجر عدة مراكز معلوماتية تضمن تدفق املعلومات إ ي تعت ن، و بالتا ن االقتصادي  اءاتل

ا أن تدعم هذه املنظمات  خطوة هامة نحو ترسيخ الذكاء االقتصادي ملا توفره من مزايا و معلومات من شأ

ر األساس ألي نظام. ي عدة مجاالت، دون إهمال عنصر التكوين الذي يعت   وتساعدها 



 

 الفصل الثاني
 ثقافة المقاولاتية في الجزائر
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 جمهيذ

ْهت ألازيرة ؤَمُت بالٛت في مسخل٠ ال٣ُاٖاث  ْبوكاء اإلااؾؿاث في آلا ْلت  ٕٓ اإلا٣ا ٨ًدس ي مٓي

ْعٞاَُتها ْألاوكُت، ٓع ألامم  ْاث الخٗامل م٘  هٓغا آلزاٍع ال٣ُمت ٖلى مؿخٔٓ جُ ٞهي ؤصاة َامت مً ؤص

ٓعاث  ْلُتالخُ ىُت، خُض البُئُت الض ْ الا٢خهاصًاث الَٓ ٘ الٟغصًت ؤ ٓاء ٧ان طل٪ ًخٗل٤ باإلاكاَع  الجضًضة، ؾ

ٓ لألٞغاص ْاإلاٟخاح لخد٤ُ٣ الىم ٓٞير مىانب قٛل  ٓعص ألاؾاس ي إلم٩اهُت ج ْلت في اإلاجخم٘ اإلا  .ؤنبدذ اإلا٣ا

 ل ثقافت املقاوالجيتاماايي  اات خحول:ل وولاملبدث 

ٓجي ٓل إلات مً مٓاَغ مسخلٟت بلى زل٤ مىار  ؤصٔ الخ٣ضم الخ٨ى  جىاٞس ي ا٢خهاصيْما ؤٞغػجّ الٗ

ْلتؤنبذ مً زاللّ ٢غاع بوكاء  ٓٞغ يماهاث ٧اُٞت اجساطٍ ٢غاع اؾتراجُجي نٗب للٛاًت، ال ًم٨ً م٣ا  بال بخ

ْلت الجضًضةلىجاح الم ْجىمُت الم٢ا ْطل٪ بؿبب ح٣ٗض  مؿيرة بوكاء  الث،  ت ٢ا  هدُجت اإلاكا٧ل الٟىُت ْؤلاصاٍع

ٓ ؤلا٢خهاصي ٖلى ا٢خهاص ْمكا٧ل اإلادُِ الخاعجي،  ْالٗضًض مً الضعاؾاث بُيذ اٖخماص جد٤ُ٣ مٗضالث الىم

م٩ٓن مً ماؾؿاث بإق٩ا٫ مسخلٟت، ٞالخُاة الا٢خهاصًت ٖباعة ًٖ ؾلؿت مخخابٗت مً ألاوكُت ٨ًمل 

ْمخٓؾُت الدجم باٖخباع َظٍ ألازيرة  ْمً زم ٞاإلااؾؿاث ال٨بيرة في خاظت إلااؾؿاث نٛيرة  بًِٗا بًٗا، 

 .مضزال ج٨مُلُا لٗضص ٦بير مً اإلااؾؿاث ال٨بيرة

لثقافت املقاوالجيتلإلىاذخل ل: وولاملطلب 

لامهحم املقاوالجيت :لاامشر  وول

ت الجُت هي ٧لمت بهجليًز  «ENTREPRENEUR»  مكخ٣ت مً ٧لمت ٞغوؿُتENTERPRENERSH» 1» اإلا٣ا
ٖٓت مً «ENTREPRENARIAT»  ٖلى اللٛت الٟغوؿُت بلى ْجم جغظمتها ، خُض حٗٝغ ٖلى ؤجها ٖباعة ًٖ مجم

ما٫ ْألاوكُت  .التي تهضٝ بلى حك٨ُل ماؾؿت ْزل٤ وكاٍ مٗين ألٖا

ٓاحي الجُت مً ٖضة ه ٓم اإلا٣ا َْظاْل٣ض جُغ١ الباخشٓن بلى مِٟ  الخٗاٍع٠، في ٦بيرا جباًىا ؤخضر ما  

ٓم ٖلى ٖالمي بظمإ اجٟا١ ؤْ ؤي یِٓغ لم خیض الجیت، ٞال مدضص مِٟ ٟا هجض للم٣ا  ِٞىا٥ ٌكملِا ْاخضا حٍٗغ

ِٟا، في هٓغ ْْظِاث اججاَاث ٖضة  :ًلي ُٞما ؤَمِا ط٦غ ًم٨ً حٍٗغ

ما٫ ٞغم هٓغ ْظِت مً.أ الجُت حٗٝغ: ألٖا ٖٓت ؤجها ٖلى اإلا٣ا ٓعاث الخٟاٖالث مً مجم  ال٦دكاٝ ْالخُ

 خُض ج٩الُِٟا، مً ؤٖلى بإزمان ْبُِٗا اؾخٛاللِا ًخم مؿخ٣بلُت زضماث ج٣ضًم ؤْ ؾل٘ إلوكاء ٞغم

ٓماث ٖلى الخه٫ٓ  الجُت الغئٍت لضحهم ًسل٤ لضٔ ألاٞغاص الٟغم َظٍ خ٫ٓ  اإلاٗل  هدٓ ال٨ٟغة ؤْ اإلا٣ا

ٕ اوكاء   .الٟغم َظٍ الؾخٛال٫ مكْغ

                                                           
الًت بلٗباؽ، مظ٦غة - 1 ىُت لضٖم حكُٛل الكباب ل ٧ٓالت الَٓ ٘ الهٛيرة اإلاىخجت، صعاؾت مُضاهُت لل الجُت فى جغ٢ُت اإلاكاَع ْع اإلا٣ا ن مدمض، ص ق٣ْغ

ت، ظامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض ظامٗت جلمؿان،  جسغط يمً ٓم الخجاٍع  . 4-ل 3، م 2015-ل 2014مخُلباث هُل قِاصة اإلااظؿخير فى الٗل
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ٕٓ ؤجها ٖلى حٗٝغ: مىٓمت بوكاء هٓغ ْظِت مً.ب ٓاث مجم ٓص التي ْالخٟاٖالث الخُ  مىٓمت، بوكاء بلى ج٣

ٓم اليكاَاث التي بمٗنى ٓاعص ْاؾخٛال٫ بخٗبئت اإلا٣ا٫ْ  زاللِا مً ٣ً ٓماجُت، اإلااصًت،) اإلاسخلٟت اإلا  ْاإلاٗل

ت ٍٓل ؤظل مً (بلخ...البكٍغ ٕ مىٓم بلى الٟغم جد  .ْ م٩ُِل مكْغ

ْاظُت هٓغ ْظِت مً .ج الجُت ٦إصاة لخل٤ ٢ُمت ظضًضة : (ال٣ُمت زل٤ – الٟغص) الشىاثُت بين اػص حٗخبر اإلا٣ا

ْ اإلاجخم٘ ٩٦ل ٣ٞض ٖٝغ  ٕٓ ٖلمي للبدض في الشىاثُت ’’Bruyatباليؿبت للٟغص ؤ الجُت ٦مٓي  اإلا٣ا

ة بياُٞت ٞغ٦ؼ في Ronstadؤما  الٟغص ْزل٤ ال٣ُمت، الجُت هي اإلاؿاع الخغ٧ي لخل٤ زْغ   ؤ٦ض ؤن اإلا٣ا

ْ ٖبر بصزا٫  ْزضماث ظضًضة ؤ ٓاء ٖبر اهخاط ؾل٘  ْطل٪ ؾ ّٟ ٖلى بوكاء ال٣ُمت اإلاًاٞت،  حٍٗغ

الجُت بٗامل اإلاساَغة ٓصة مً ٢بل ٦ما ًغبِ اإلا٣ا ْزضماث مٓظ ٍٓالث ٖلى ؾل٘   1. جد

لاجاو املقاوالجيتل:ل(II-1)شهل سقي 

 

Source : Alain Fayolle, Entreprenariat apprendre à apprendre,2e édition, Dunod,لParis, France, 2012, p49 

                                                           
1 - dunod , Entreprenariat apprendre à apprendre, Alain Fayolle,2e édition,paris,France,2012,p49 
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ٓ الظي  خُض ؤجها ٖال٢ت جباصلُت بين الٟغص ْزل٤ ال٣ُمتؤٖالٍ الٗال٢ت ٫ لك٨ًٓضح ا ْطل٪ ؤن الٟغص َ

ْام٩اهاجّ ٓم بسل٤ ال٣ُم جبٗا ألَضاّٞ  ْال٨ٗـ ٞان زل٤ ال٣ُمت ٦ظل٪ ًازغ في  ٣ً ْالخهاثو التي ًخميز بها 

ْاَخماماجّ ٢ْىاٖاجّ    .ؾل٥ٓ الٟغص 

الجُت: الابخ٩اع هٓغ ْظِت  مً.د ٓم خؿب اإلا٣ا  ؤظل مً ظضًضة ؤ٩ٞاع ا٢تراح ٖلى ال٣ضعة هي َظا اإلاِٟ

 التي جل٪ ًٖ جسخل٠ ماؾؿت بوكاء هي ؤْ اإلااؾؿت، جىُٓم ؤظل بٖاصة مً ؤْ ظضًضة زضماث ؤْ ؾل٘ بهخاط

ِا ٍٓل ؤْ ا٦دكاٝ ؤًًا ْهي ٢بل مً وٗٞغ ٣ت ظضًضة ا٢تراح ؤْ مىخج جد ٓػَ٘، الٗمل، في ٍَغ  1.البُ٘ الخ

 امهحم ثقافت املقاوالجيت:لاامشر ااثاني

الجُتحٗٝغ: حعشيمها 1.1 اث جض٫ ٖلى ؤلاصاعة هي التي:  ٖلى ؤجها ز٣اٞت اإلا٣ا ْجهٞغ ٓهت مً نٟاث   ج٩ٓن م٩

ٕ ُٞما ْالكْغ ٕ  في اإلاباصعة  َْىا جهبذ ز٣اٞت اإلاكْغ ٍٓت بلى النهاًت  ٢ْ ْ بهجاٍػ بهٟت ظاصة  ض ٖملّ ؤ هٍغ

ْبىاء ْج٩ٓن ؤًًا ز٣اٞت زل٤  ْالخُٛير   2.ز٣اٞت زانت ألجها تهضٝ بلى بهخاط الجضًض 

ْ الخىمُت الا٢خهاصًت   ٓهت ( OCDE)٢3امذ مىٓمت الخٗاْن  الجُت في صعاؾتها اإلاٗى ٓمين لش٣اٞت اإلا٣ا با٢تراح مِٟ

"Encourager les jeunes à entreprendre: les défis politiques":  

ْالكٛل بوكاء بلى الىٓغ ٖلى الكباب حصج٘ التي الضعاؾُت البرامج جىمُت" ٖلى ؤجها -   مِىُت ٦سُاعاث اإلااؾؿاث 

ٓا ْؤن صاثمت ٕ ْحؿُير بةوكاء ٖام بك٩ل للكباب حؿمذ البرامج َظٍ. لِا ًتهُئ ٤ ججاعب ًٖ مكْغ  ٖملُت، ٍَغ

ٓم ما َْٓ م ْٖلى التي الضٖم، بغامج ٚالبُت بالخدضًض بّ ج٣ ْاللٓظؿتي  اإلاالي الضٖم ج٣ضًم مِمتها ؤن مً الٚغ

ْلين ٕٓ َظا بصماط خخمُت ؤمام هٟؿِا ْظضث ٣ٞض الكباب، للم٣ا  في الى٣اثو جضاع٥ ؤظل مً الخٗلُم مً الى

 ." اإلاجا٫ َظا في الىٓام الاظخماعي

الجُت ٖلى ؤجها-  ْاؾ٘ خُض ٌٗخبر ز٣اٞت اإلا٣ا ٖٓت: "ؤما الخٍٗغ٠ الشاوي لّ مٗنى  الث مً مجم  ْال٨ٟاءاث اإلاَا

ٖٓاث، لألٞغاص، الخىُٓماث، حؿمذ التي ٓا٤ٞ ؤن ؤظل مً ْمبخ٨غة مغهت ج٩ٓن  بإن ْالش٣اٞاث اإلاجخمٗاث اإلاجم  جخ

٘، الاظخماعي الخُٛير م٘  الِضٝ.... الخُٛير َظا في ٞاٖلت ٦ٗىانغ ؤصائها ؤظل مً ٦ْظل٪ ْالا٢خهاصي الؿَغ

ـ لِـ َٓ بطن اإلاُلٓب الجُت جضَع  )"ألاٞغاص جىمُت حصجُ٘ َٓ بهما ال٣ًُت، للم٣اعبت باليؿبت َٓ مشلما) اإلا٣ا

  

                                                           
ْ ؤ-  1 ما٫ .مجضْب بدٓص ي  الجُت م٘ الاقاعة لخالت الجؼاثغ، مجلت ا٢خهاصًاث اإلاا٫ ْالٖا ٖماع َٖغـ، اؾتراجُجُت الظ٧اء الا٢خهاصي الؾخضامت اإلا٣ا

JFBE ٓان 49،م2017، ظ

ٓان  - 2 ٓعاٍ بٗى خت ص٦خ ْلت لضٔ الكباب الجؼاثغي اإلا٣ا٫ْ "بضعاْي ؾُٟان، ؤَْغ  19 ، م2015، ظامٗت جلمؿان، "ز٣اٞت اإلا٣ا
3
 - OCDE, Encourager les jeunes à entreprendre : les défis politiques, Edition OCDE, Paris, 2001, page 88. 
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لظيروسة ثقافت املقاوالجيت:ل(II-2)شهل سقي 

 
 .321، ص2010، داس الحااذ،  مان،2فاًض حمعت صالح اانجاس،  بذ ااعخاس ادمذ ااعلي، ااشيادة واداسة الا ماو ااصغيرة ، ط:.املصذس

الجُت بإجها ٓم:٦ما ًم٨ً حٍٗغ٠ الش٣اٞت اإلا٣ا ٓامل ْبٌٗ اإلادُِ لخإزير ًسً٘  مِٟ  الخاعظُت، الٗ

 1:ؤجها ٖلى ٖام بك٩ل حٗٝغ خُض

ٓا٤ٞ ؤْ الخالئم - ٓامل م٘ الخ الجُت ز٣اٞت ْجخًمً اإلادُُت، الٗ  بين اإلاكتر٦ت ألا٩ٞاع ٦ظل٪ اإلا٣ا

ٖٓاث  الش٣اٞت مً ًجٗل ما َْٓ ألا٩ٞاع بها، بًها٫ زاللِا مً ًخم اللٛاث التي ٦ْظا ألاٞغاص مجم

٦ُٓاث هٓام ًٖ ٖباعة  .م٨دؿبت لؿل

ٖٓت - ٓجها ْالتي اإلاجخم٘، ؤَغاٝ بين اإلاخ٣اؾمت اإلاكتر٦ت ال٣ُم مجم  .ْالخباصالث الخٗامالث في ٌؿخٗمل

الجُت ز٣اٞت حٍٗغ٠ ًم٨ً ؾب٤ ما زال٫ مً ٓماث اإلاِاعاث مجمل ًٖ ٖباعة: ٖلى ؤجها اإلا٣ا  ْاإلاٗل

ٖٓت ؤْ ٞغص مً اإلا٨دؿبت ْلت مً ألاٞغاص، مجم  عئْؽ اؾدشماع في ْججؿُضَا بخُب٣ُِا ْطل٪ اؾخٛاللِا ْمدا

ٓا٫، ٓصة، مجمل ال٣ُاٖاث في ابخ٩اع ظضًضة، مبخ٨غة ؤ٩ٞاع بةًجاص ْطل٪ ألام ٓص بلى بياٞت اإلآظ  ٩َُل ْظ

اث، جخًمً ْهي جىُٓمي، حؿُيري  ْص الخدٟيز، الخهٞغ ْلين، ؤٞٗا٫ عص  ال٣غاعاث، باإلياٞت للخسُُِ، اجساط اإلا٣ا

 .اإلاضعؾت، اإلااؾؿت الٗاثلت،: هي الش٣اٞت َظٍ ٞيها جغسخ ؤن ًم٨ً ؤما٦ً زالر َىا٥ ؤن ٦ما ْاإلاغا٢بت، الخىُٓم

                                                           
 .321، ص2010، داس الحااذ،  مان،2فاًض حمعت صالح اانجاس،  بذ ااعخاس ادمذ ااعلي، ااشيادة واداسة الا ماو ااصغيرة ، ط.- 1
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ْلت ز٣اٞت ًٖ الخضًض:ل  ناصش ثقافت املقاوالجيت2.1  لِظٍ اإلاك٩لت الٗىانغ ًٖ الخضًض بلى ًدُل اإلا٣ا

ٖٓت ألاْلى جخٗل٤ بالضعظت ْالتي الش٣اٞت  ًدمل الظي الصخو هّ ٖٝغ الظي للم٣ا٫ْ  اإلاِىُت ال٣ُم مً بمجم

بت اإلاؿخ٣بلُت، الغئٍا لىٟـ، الش٣ت ؤلاهجاػ، بلى لخاظت ٢ضعاث جخٗل٤  .الخ...الاؾخ٣اللُت في الٚغ

 ْالٗمل ْجدمل ألاَضاٝ بهجاػ بلى ْالؿعي ؤصاء ؤًٞل ج٣ضًم ؤي: ؤلاهجاػ بلى الخاظت لُت   ٖلى اإلاؿْا

ٍٓغ الابخ٩اع  ٢ُاؾُت مٗاًير يٓء ْبهجاٍػ في ؤصاءٍ ٣ًُم صاثما ٞاإلا٣ا٫ْ  ْلظل٪ ْالخمُيز، اإلاؿخمغ ْالخُ

 .اٖخُاصًت ْٚير

 مخميز مغ٦ؼ جد٤ُ٣ ْبم٩اهُت جٟائلُت بىٓغة اإلاؿخ٣بل بلى الخُل٘ ؤي: الغئٍا اإلاؿخ٣بلُت. 

 ْلٓن  ٌٗخ٣ض: ْاإلاشابغة الخضخُت تها، ْيمان الىجاخاث جد٤ُ٣ بإن اإلا٣ا  زال٫ ًخد٤٣ مً بهما اؾخمغاٍع

باث ْالخضخُت ْالهبر اإلاشابغة  .مؿخ٣بلُت ْٚاًاث آما٫ جد٤ُ٣ ؤظل مً آهُت بٚغ

 بت خماص بها ٣ٍْهض: الاؾخ٣اللُت في الٚغ ْالؿعي الٛاًاث جد٤ُ٣ في الظاث ٖلى الٖا  باؾخمغاع ْألاَضاٝ، 

ٖاث إلوكاء ٓاٞغ لضحهم ٖىضما زانت لكغا٦ت جخه٠ ال مؿخ٣لت مكْغ ٓاعص جخ  بلى ال٩اُٞت، اإلاالُت اإلا

ن في ظاهب الخد٨م  1.الٗمل في اؾخ٣اللُت ٌُٗيهم مما لضحهم الٗاملين قْا

لاملقاوو لمدشك اعيروسة ثقافت املقاوالجيت: املطلب ااثاني

ٓع الٓؾُى ٧اهذ :لحعشيي املقاوول :أوال ع الؼمً ٟٞي ٞغوؿا ْزال٫ الٗه ٓع م٘ مْغ ٓم اإلا٣ا٫ْ جُ بن مِٟ

ٖٓت مً ألاٞغاص زم ؤنبذ ٌٗني  ٍْخدمل ؤٖباء مجم لُخّ  ٧لمت اإلا٣ا٫ْ حٗني الصخو الظي ٌكٝغ ٖلى مؿْا

  .ا٢خهاصًتالصخو الجغيء الظي ٌؿعى مً ؤظل جدمل مساَغ 

ٍْى٠: ٦غ اإلا٣ا٫ْ بإهّاٖٝغ صع ٓ الظي ًىٓم  ٓاص طَ ْاإلا ْالٗمالت  ٓاعص  ٓ الظي ًدهل ٖلى اإلا َْ  الٟغم، 

ٓا٤ٞ لجٗل ٢ُمتها ؤ٦بر مً طي ٢بل ٓصاث ألازٔغ بخ  . 2 ْاإلآظ

ٓمبُتر اإلا٣ا٫ْ  ٍٓل ٨ٞغة اصطل٪ الصخو الظي لضًّ ؤلاع :بإهّ  (1950) ٦ما ٖٝغ ق ْال٣ضعة لخد ة 

ْ ازترإ ظضًض بلى   3"  هاجختابخ٩اعاثظضًضة ؤ

طل٪ الصخو الظي ًمل٪ مِاعاث البىاء اإلااؾس ي بجاهب  :٦ما ًم٨ً اؾخيخاط حٍٗغ٠ اإلا٣ا٫ْ بإهّ

ْ بصاعة اإلااؾؿت ْببضاُٖت حؿاٖضٍ في بىاء الخىُٓم ؤ ت   .مِاعاث بصاٍع

  

                                                           
1
جمعٌةرٌادةاالعمال،كتابابحاثالمؤتمر،نحوبٌئةداعمةلرٌادةاالعمالفًالشرقاالوسط،المؤتمرالسعوديالدولًلجمعٌاتومراكز- 

.258،ص11/09/2014-9رٌادةاالعمال،اكادٌمٌةالبرامجالتدرٌبٌة،الرٌاض،المملكةالسعودٌة،

ٓعة في   2- اصًت ، مجلت ميك ما٫ الٍغ ا في ألٖا ْؤزَغ ما٫  اصة لضٔ َلبت الضعاؾاث الٗلُا في بصعاة ألٖا ٓصث هانغ ٚؿان الٗمغي ، زهاثو الٍغ مدمض ظ

ٓهُت ، ٖام  ْال٣اه ٓم الا٢خهاصًت   147، م 2011مجلت ظامٗت صمك٤ للٗل

3-Dunod , Entreprenariat apprendre à apprendre, Alain Fayolle ,référence ci-dessus, p65 
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لللخصائئ املقاوولل:ثانيا

ْاإلاٟاَُم التي ٢ضمذ للم٣ا٫ْ ًم٨ً                 ٖٓت مً الخهاثو ؤنمً زال٫ مسخل٠ الخٗاٍع٠   وؿخيخج مجم

ل:1ْالتي جخمشل في ماًلي

ْاإلاُل للمساَغ.1 ٍْمشل ؤَم ٖىهغ في الهٟاث الصخهُت للم٣ا٫ْ ألن مسخل٠ الخٗاٍع٠ : الاؾخٗضاص 

ْلذ ٖىهغ اإلاساَغة ، ْلين َم الىاؽ الظًً حؿدىض ؤٖمالِم ٖلى  ْ ْالضعاؾاث جىا  ببضإٌٗخ٣ض البٌٗ ؤن اإلا٣ا

ْل٨ً الصخو الظي لضًّ الصجاٖت ؤن ًبضؤ ٖمال ظضًضا ؤْ ْ زضمت ظضًضة ، ضا مىخج ظضًض ؤ . ٍٞغ

بت في الىجاح.2 َْٗملٓن بمشابغة لخد٤ُ٣ جل٪ ألاَضاٝ بجهم مىٓمٓن ٖلى : الٚغ ْلٓن ؤَضاِٞم ظُضا  ٌٗٝغ اإلا٣ا

بت في الىجاح ، ٍْمل٩ٓن صعظاث ؤ٦بر مً ألاشخام الٗاصًين خُض ٣ًضمٓن  ؤجهم ًسخلٟٓن في صعظت الٚغ

ْْْاثِٟم مالِم  لُت طاجُت أٖل . مؿْا

٢ٓا  :الش٣ت بالىٟـ. 3 ٓعا مخٟ ٓا مً ؤٖمالِم ؤٖماال هاجخت ألجهم ًمل٩ٓن قٗ ْلٓن ٌؿخُُ٘ ؤن ًجٗل بن اإلا٣ا

ٓإ اإلاكا٧ل اإلاسخلٟت  ْلٓن ًمل٩ٓن الش٣ت   ؤٖلى،بضعظتْبخؿاؾا بإه ٦ما ؤِْغث مسخل٠ الضعاؾاث ؤن اإلا٣ا

ً ٣ت ؤًٞل مً آلازٍغ ْالخٗامل مِٗا بٍُغ ْجهيُِٟا  ٢ْضعة ٖلى جغجِب اإلاكا٧ل اإلاسخلٟت  . بالىٟـ 

ً ختى بن َظا : الاهضٞإ للٗمل.4 ٓ الٗمل ؤٖلى مً آلازٍغ ْلٓن مؿخٔٓ مً الاهضٞإ هد ٖاصة ما ًِٓغ اإلا٣ا

ْالخماؽ  ْلٓن ًمل٩ٓن صاٞٗا طاجُا ًإزظالاهضٞإ  ْالكا١ ٦ما ؤن اإلا٣ا بت في الٗمل الهٗب  ْالٚغ  ق٩ل الٗىاص 

ٓاظِت الخدضًاث ْالخإل٤ في م . للخميز 

م ٖلى ؤَضاِٞم، :الالتزام.5 ْلٓن مً بصامت جغ٦يَز  ْٖضم جسليهم ًٖ جسُُِ ؤوكُتهم اإلاسخلٟت، البض مً اإلا٣ا

ْؤزُاء آلازٍغً  بوؿان ؤن ًىجح في الٗمل الخغ٫ٍْم٨ً ل٪ . بكٍغ ؤن ًخٗلم مً ؤزُاثّ 

م : الخٟائ٫ .6 ما٫ الهٛيرة زانُت الخٟائ٫، ِٞم ٚير مدكاثمين بجهم مخٟاثلٓن ؤ٦ثر مً ٚيَر ًمل٪ ؤصخاب ألٖا

َْٗخبرْن ؤن الٟكل خل٣ت في ؾلؿلت الىجاح . ِٞم ًخٗلمٓن مً ؤزُائهم 

  

                                                           
ٓػَ٘  -1 ْالخ ٖاث الهٛيرة ، صاع خامض لليكغ  ْبصاعة اإلاكْغ اصة   32 ، ٖمان م 2010، 2ٍ، ٞاًؼ ظمٗت نالح الىجاع،ٖبض الؿخاع مدمض ٖلي ،الٍغ
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دوافع املقاوو :لااثااثاامشر 

ْاٞ٘ ٓص بها الض الحي ال٣بلي ْاإلا٣ه بمٗنى ٢بل ؤلاوكاء ) التي جخٟاٖل ٖىض الصخو زال٫ اإلاؿاع اإلا٣ا

 :1 هظ٦غ منها ماًلي(الٟٗلي للماؾؿت

ْاٞ٘ -1 ٓ حُٗٓم الغبذ : الا٢خهاصًتالض َْ ْاخض ؤال  ل٨ً ْظضث  (الضزل)ٍْم٨ً جلخُهِا في صاٞ٘ 

. الضعاؾاث مازغا، بإن الغبذ لِـ الضاٞ٘ الٓخُض إلوكاء ماؾؿت

ْاٞ٘ الىٟؿُت- 2 ٓمُت : الض ٓامل نْم. للٟغصْهي جيخج لخضْر ايُغاباث في الخُاة الُ  بين َظٍ الٗ

 ٠ًًُ الٟغص، خُضًا٦ض الباخض ٖلى ٖامل الاوك٣ا٢اث الىٟؿُت، التي جازغ بك٩ل ٦بير ٖلى هٟؿّ 

ْلت، ٓ مؿاع اإلا٣ا ٍٓت ، ؤْ ٫ٓ٣ٍْ ؤهّ ل٩ي ًخجّ الٟغص هد  ٞالبض ؤن جخضزل في خُاجّ بزاعة هٟؿُت ٢

ْاإلاِىُت مشل ٖضم ألامً الاظخماعي،  ْ ًخل٣ى نضمت في خُاجّ الخانت  خضْر ايُغاب في مدُُّ، ؤ

. بلخ ....ؤلاَما٫

ْاٞ٘ الاظخماُٖت - 3 ٓلض مً الضًً :ْالش٣اُٞتالض ْهي جخ اع الؿُاس ي الٗاثلت، اإلاٗخى٤،   الا٢خهاصي، ؤلَا

 .التربٓي ْالىٓام 

عي ل٩ل وكاٍ  الحي، ٞالش٣اٞتٞةطا ٧ان عؤؽ اإلاا٫ يْغ ْالضًً ًمىدان الٟغص عؤؽ اإلاا٫ م٣ا حي   الْغ

 جازغ ؤًًا ٖلى ةْالٗاثل. جدلُلّ في ٦weberما ؤقاع  ْعؤًىا ٠ُ٦ ًازغ الضًً ٖلى اججاَاث ألاٞغاص،

ًٍٓ م٣ا٫ْ، ْمٗاٝع  جٓظّ ألاٞغاص إلوكاء ماؾؿت زانت بط ٧ان ؤخض ألاب باإلياٞت لكب٨ت ٖال٢اث 

ْ الٗمل ،)الٟغص  . (بلخ .....ؤنض٢اء، ٖاثلت، مٗاٝع مً الضعاؾت ؤ

ٓاء هٓام ا٢خهاص الؿ١ٓ، ٦ما الحي ؾ ت الؿُاؾُت، ًخُلب الٗمل اإلا٣ا ٞال ًم٨ىىا عئٍت  ْالخٍغ

ت الخباص٫، ٓص خ١ٓ٣ جًمً خٍغ ْلت  ماؾؿاث خغة صْن ْظ ت اإلا٣ا ْالؿل٘ ٞدٍغ خماًت ألاشخام 

الحي ال٣بلي ت الخٗبير َما ؤؾاؽ اإلاؿاع اإلا٣ا  .ْخٍغ

ح  - ْهي الْغ ٓٞغ في اإلا٣ا٫ْ ؤال  ْٖىض ط٦غ ْزهاثو اإلا٣ا٫ْ البض مً ط٦غ ؤَم ش يء ًلؼم ان ًخ

الجُت، لظل٪ ؾٝٓ هخُغ١ بلى الخٍٗغ٠ بها  .اإلا٣ا

  

                                                           
1
ٓػَ٘،ٍ-  ْالخ ْاإلاضازل الٗلمُت ، ٖالم ال٨خب الخضًض لليكغ  ْالىماطط  ما٫، اإلاٟاَُم  اصة في الٖا ، ،الاعصن، ٖمان1مجضي ٖٓى مباع٥، الٍغ

. 65-64،م2010
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الجُت*  ح اإلا٣ا ح اإلااؾؿت بال ؤن َظا ألازير ٖباعة ًٖ  ما: الْغ ٓم ْع الجُت جضازلِا م٘ مِٟ ح اإلا٣ا ًميز ْع

ْاإلا٣ا٫ْ " ٓم اإلااؾؿت  ْالٗامت ججاٍ مِٟ ٓا٠٢ ؤلاًجابُت  ٖٓت مً اإلا الجُت ؤقمل مً طل٪  .مجم ح اإلا٣ا ؤما ْع

 1خُض بياٞت بلى طل٪ هجض اإلاباصعة ْخب الٗمل 

ْح٨ٗـ ؾل٥ٓ  :حٗٝغ ؤًًا بإجها الجُت  ْال٣ضعاث التي جميز الصخهُت اإلا٣ا الث  ٖٓت مً اإلاَا مجم

ٓلِا، الجُت لم ًخم الاجٟا١ خ ا في الى٣اٍ الخالُت2الباخشان ٢ام ْل٣ض ْجهٝغ الصخهُت اإلا٣ا  : في خهَغ

ْا٢خدام الٛمٓى، اإلاباصعة، ْالخجضًض، الاؾخ٣اللُت اؾخ٨كاٝ الٟغم، الخدضي ْؤلانغاع، اإلاساَغة  . ؤلابضإ 

لدوافع املقاوولل:ل(II-3)شهل سقي 

 

اجذي  حض اباسك، ااشيادة في الا ماو، املماايي واانمارج واملذاخل ااعلميت، ،  ااي اانخب الحذًث النشش وااخحصيع،  :املصذس

ل.64،ص2010، ،الاسدن مان،1ط

 ل

                                                           
1  Jeanine Bille  education a l’ entrepreneur la tet developpement de l’esprit d’entreprendre aupres des etudiants des ecoles de 

management : le cas de l’ escpau ، 5eme congrés de l’ académie de l’ Entrepreneuriat sherbrooke، université de parais ، 3-5 octobre 

2007، p11 
ما٫   :لُُٟت بغوي ، الُمين ٞالخا   - 2 ْٞغم ألٖا  ًٍٓ الجُت الخ٩ ٫ٓ اإلا٣ا ْلُت خ الجُت ،ؤًام الٗلمُت الض ح اإلا٣ا ؼ الْغ ْؤَمُتها في حٍٗؼ ٍٓيُت  البرامج الخ٩

ل 08-07-06،ؤًام  ٓم الدؿُير بؿ٨غة م2010 ؤٍٞغ ْٖل ت  ْالخجاٍع ٓم الا٢خهاصًت     .٧،12لُت الٗل
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لدوس ثقافت املقاوالجيت:لاملطلب ااثااث

ٍٓ جضعط ال٣ُم ل:جثمين نشاطاث   ماو-لأوال ما٫ م٩اهت َامت، ُٞما هضٖ الش٣اٞت التي جمىذ ليكاَاث ألٖا

في اإلااؾؿت ٦مشا٫ اإلااؾؿت التي جشمً اإلا٣ا٫ْ ؾٝٓ جمىذ لألٖما٫، اإلاا٫، بوكاء اإلااؾؿاث م٩اهت َامت مً 

ٓهٓن م٣ضمٓن ٦ىماطط  ما٫ ؾ٩ُ اث ألٖا ْلُت في َظٍ اإلااؾؿت ٦ىدُجت في َظٍ اإلااؾؿت جهٞغ بين ال٣ُم ألا

ٓبت ْمٚغ ٓلت  . اظخماُٖت م٣ب

ٓباث التي  :جثمين املبادسة اامشدًت والجما يت-لثانيا هالخٔ في اإلاجخمٗاث ؤن اإلا٣ا٫ْ َم ظمُٗت ؤًً الهٗ

ٖٓت مً َٝغ ممشلي َظٍ الجماٖت، إلقِاع  يت، ؾخ٩ٓن مضٞ ْ الٟغم اإلاْٗغ ْ لألٞغاص ؤ جِٓغ في اإلااؾؿت ؤ

، بط  ْ الٟغم التي ج٩ٓن ٦مهضع للخٝٓ َظٍ ؤلازباث ًم٨ً اؾخٗما٫ مًاصة في بٌٗ اإلااؾؿاث، الخدضًاث ؤ

ْ اؾخٛال٫ الٟغم ْلٓن ال٣ًاء ٖلى َظٍ الخدضًاث ؤ الُبُٗت، الخٔ، ال٣ًاء : ؤًٖاء َظٍ اإلااؾؿاث ال ًدا

ًاء اإلااؾؿت،  .م٩اجهمْال٣ضع حصخً باالَخمام في  ْهي أٖل في ماؾؿاث ؤزٔغ ؤًً هجض اإلا٣ا٫ْ َم مهاصع 

يت . ؤلالِام الظي ًضٞ٘ ألاٞغاص لل٣ًاء بإهٟؿِم ٖلى الخدضًاث التي حكٛل الٟغم اإلاْٗغ

ٓاْبٓن باؾخمغاع  :جثمين املثابشة وااخصميي-لثااثا ن، ً ْلٓن َم ؤشخام ًشابْغ جإ٦ض الضعاؾاث بإن اإلا٣ا

ٓاعص اإلاخاخت لِم ٢ٓذ ٧ل اإلا ْفي بٌٗ  .٣ٍْبلٓن اؾدشماع ٧ل الُا٢ت مً ؤظل الىجاح خُض ٌؿخٛل ٧ل ال

ِٖم ً للٓن٫ٓ بلى جد٤ُ٣ مكْغ ٓاعص آلازٍغ . الخاالث اؾخٗما٫ م

ً ٓاٍع ْلين خ ٓلت مً َٝغ م٣ا ٘ التي هجخذ مدم اث ٌكير ؤن اإلاكاَع ٕٓ مً الخهٞغ -  َظا الى

ظٓن  ٓن - مْغ ٕ مِم للٛاًت . م٣ىٗٓن - ْؾُاء ججاٍع بت ٦بيرة لغئٍت َظا اإلاكْغ ٣ت للٗمل جترظم ٚع َظٍ الٍُغ

ٍْغجبُٓن بّ بٛاًت ألاَمُت ٓة  .ًامىٓن بهم ٦شيرا  لِـ ٣ِٞ الش٣اٞت ًجب ؤن حؿمذ لألٞغاص بالخٍٗغ٠ ب٣

ِٖم، ًجب جدٍغًِم، حصجُِٗم ْاإلاشابغة ْالاؾخمغاع زال٫  ْبًماجهم بمكْغ ٓاْبت  جضُٖمِم بٓظّ ًضٞ٘ للم

. ٞترة الضٞ٘

ٓم صاثما ٖلى بٌٗ اإلاساَغ، وٗٝغ ؤن بوكاء  :ااخحاصن بين  ان واملخاطشة-لسابعا بوكاء ماؾؿت ٣ً

ٓة جغج٨ؼ ٖلى عؤي مٗخض٫ ٞت في الٟترة التي جيكإ ٞيها (مىاؾب)ماؾؿت هي زُ ٓماث اإلاْٗغ ٌٗخمض ٖلى اإلاٗل

. 1اإلااؾؿت

 بوكاء اإلااؾؿت ال ج٩ٓن في خالت الخإ٦ُض، ل٨ً في خالت ؤًً اخخمالُت الىجاح هي ؤؾاؾا ج٩ٓن ٖلى 

ْؤن  ٢ٓٗت،  ٓماث اإلاخاخت، وؿخُُ٘ ال٫ٓ٣ ؤن بوكاء اإلااؾؿاث ٌٗاص٫ اإلاساَغة، ؤن الىخاثج هي ظؼثُا مخ اإلاٗل

ٓ ؾبب م٣ب٫ٓ، بط بوكاء اإلااؾؿت ٌٗخمض ٖلى حؿُير اإلاش عة  .َغاالخُغ َ ْلت جا٦ض ٖلى يْغ بن ز٣اٞت اإلا٣ا

٤ُٞٓ ْالخ ٓاػهت  ْاإلاش بيناإلا . َغا ألامان 

                                                           
1
خولةبوشامخ،دورثقافةالمقاوالتٌةفًانشاءمؤسساتمصغرةعبرالوكالةالوطنٌةلدعمتشغٌلالشباب،مذكرةماسترأكادٌمً،علوم- 

.10،ص2014التسٌٌر،
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ا٫-  ٓ ألامان ًاصي في اإلاضٔ ال٣هير بلى الْؼ ٓاػن باالججاٍ هد . ٖضم الخ

ٓجغاث -  ْالِٗل في ج ٓ اإلاساَغة ًاصي بلى ٖضم اؾخ٣غاع ٦بير مهاٖب ٖم٣ُت  ٓاػن باالججاٍ هد ٖضم الخ

اث . ْيَٛٓ

ْلٓن ل:ااخحجش بين الاظخقشاس وااخغير-لخااعا ٍْت اإلا٣ا ٓم الخٛير، الىٓغ مً َظٍ الؼا اإلا٣ا٫ْ مغج٨ؼ في مِٟ

ْاإلا٣ا٫ْ ؾُهبذ ٦مكاع٥ ؤؾاس ي في الخٛير الاظخماعي، َظا الظي ٌٗني ؤن ؤوكُت  ٓان حٛير  ن ٦إٖ ًِْٓغ

ْالخٛير،  ْالخٛير، حؿُير اإلا٣ا٫ْ ٣ًترح خل بين الاؾخ٣غاع  ٍٓ الشباث  ٓجغ الظي وؿخُُ٘ ؤن هضٖ ْلت جسل٤ ج اإلا٣ا

ٕ ٓجغ مخالػم  .خل الظي ًمغ بسل٤ مىخجاث ظضًضة، جد٤ُ٣ اإلاكْغ ْجإل٠ُ الخ  َ٘ٓ ت لخُ ٍع ْلت يْغ بط ز٣اٞت اإلا٣ا

ٓاظض ماؾؿت ٍٓغ ْالاؾخمغاع في الخ ْالخٛير للخُ ل.ؤؾاؾا لالؾخ٣غاع 

لااصغيرة واملخحظطتااايت املؤظعاث : املبدث ااثاني

ٓ الا٢خهاصي ْاإلاخٓؾُت مً اإلادغ٧اث الغثِؿُت للىم ْالخسُُِ اإلاؿخ٣بلي  حٗخبر اإلااؾؿاث الهٛيرة 

ْلت في الٗالم إلاا لِا مً, ٠ُ في  ْجمشل بخضٔ صٖاثم الخىمُت ألاؾاؾُت في ؤي ص ْعَا في الخْٓ ؤَمُت بالٛت ٦ض

ْالخٓنل بلى َغ١ هّخين ؤ ٤ٍٓ ِٞظٍ اإلااؾؿاث جمُل بد٨م  ا حٗمل ٖلى الخجضًض  ْالدؿ مبخ٨غة في ؤلاهخاط 

ْالغبذ َبُٗتها بلى الابخ٩اع الظي ٌٗخبر ْالُض الٗاملت  ٓامل ؤلاهخاط قإهّ قإن عؤؽ اإلاا٫   ،ٖامال مِما مً ٖ

ْؤؾاؾُا في الخىمُت الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت في ْجلٗب ْعا َاما  ْاإلاخٓؾُت ص مسخل٠  اإلااؾؿاث الهٛيرة 

ا في مسخل٠ ٢ُاٖاث ْع مً زال٫ اهدكاَع ٍْبرػ َظا الض ْالىامُت  ٓة  الض٫ْ اإلاخ٣ضمت  ني ٞهي ال٣ الا٢خهاص الَٓ

ٍٍٓغ مما ظٗلِا مدِ ْجُ  ٍٓ ْاإلاهضع الخ٣لُضي لىم ً الباخشين مً الٗضًض  ؤهٓاعاإلادغ٦ت لّ   ْاإلا٨ٍٟغ

ٓا الظًً الا٢خهاصًين ٍٓت ٖلى ؤظمٗ ْعٍ َظا خُ ْص  .اإلاؿخضامت الخىمُت جد٤ُ٣ في الٟٗا٫ ال٣ُإ 

لامهحم املؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت:لالاوولاملطلب 

لامهحم املؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت:لاامشر  وول

ْاإلاخٓؾُت التي جيؿب الى ظِاث مسخلٟت منها ْالخٗاٍع٠ للماؾؿاث الهٛيرة    : ل٣ض حٗضصث اإلاٟاَُم 

ٕ الهٛير 1 (C.E.D)جٔغ لجىت الخىمُت الا٢خهاصًت  - ْهي مىٓمت مخميزة بالبدض الٗلمي بان اإلاكْغ

ٓام الخالُت ٕ الظي ًخميز بسانِخين مً الخ ٓ طل٪ اإلاكْغ َ : 

ٓعة مؿخ٣لت-1 ْبه  .ًضًٍغ اصخابّ بك٩ل ؤؾاس ي 

 .ًدل الُاب٘ الصخص ي بلى خض ٦بير- 2

 .٩ًٓن مدلُا بلى خض ٦بير في اإلاى٣ُت التي ٌٗمل بها- 3

ما٫ ْفي الهىاٖت التي ًيخمي بليها- 4  .لّ حجم نٛير وؿبُا مً خُض ع٢م الٖا

                                                           
1
ٓػَ٘، -  ْالخ ت لليكغ  ْعَا في اخضار الخىمُت الكاملت في الا٢خهاص الجؼاثغي، اإلا٨خبت اإلاهٍغ ْص ْاإلاخٓؾُت  ؤخمض عخمٓن،اإلااؾؿاث الهٛيرة 

 14،م2011
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5 -ٍٓ ٍٓل عؤؽ اإلاا٫ مً ؤظل هم  .ٌٗخمض بك٩ل ٦بير ًٖ اإلاهاصع الضازلُت لخم

ْ  ’‘حٗٝغ مىٓمت الامم اإلاخدضة للخىمُت الهىاُٖت  - ٓهُض ً ‘’  UNIDO1 ٖاث الهٛيرة بإجها اإلاكْغ

ٍٓلت الاظل لُت بإبٗاصَا الُ ٍْخ٨ٟل ب٩امل اإلاؿْا ْاخض،  ا مال٪  ٖاث التي ًضًَغ  (جل٪ اإلاكْغ

ْ ال٣هيرة الاظل )الاؾتراجُجُت ْح ٖضص الٗاملين ٞيها ما بين )الخ٨خ٨ُُت(   . ٖامال50-10، ٦ما ًترا

ٖاث الهٛيرة  - ٕ  ٢Small Business Administration SBAامذ َُئت اإلاكْغ بخٍٗغ٠ اإلاكْغ

ْهي ٚير مؿُُغة في مجا٫ ٖملِا : الهٛير ٖلى ؤهّ ْاصاعتها بك٩ل مؿخ٣ل  قغ٦ت جخم مل٨ُتها 

ْٖضص الٗاملين باإلا٣اعهت م٘  ٍٓت  ْٚالبا ما ج٩ٓن نٛيرة الدجم ُٞما ًخٗل٤ باإلابُٗاث الؿى

ٕ الهٛير. الكغ٧اث الازٔغ في الهىاٖت ْجضاع طاجُا : زم بن اإلاكْغ ْ اإلايكاة التي جم٫ٓ  ٓ الكغ٦ت ؤ َ

ْحك٩ل خيزا نٛيرا في ٢ُإ  ْجخه٠ بالصخهُت،  ٓم ٖلى حجم ٖمالت ٢لُل  ْج٣ مً ؤصخابها، 

ٓظض ٞيها ْج٣ضم زضماتها للمى٣ُت التي ج  .الاهخاط التي حٗمل بّ، 

ٖاث الهٛيرة - ْبي للمكْغ ْع ٕ ٌٗض نٛيرا في :  حٍٗغ٠ الاجداص الا ْبي ؤن اإلاكْغ ْع ًٔغ الاجداص الا

ٍ الخالُت ٓاٞغ الكْغ  2:خالت ج

ض ًٖ ملُٓن ظىُّ اؾترلُني-  ٍٓل ال ًٍؼ  .الخم

ض ًٖ -   . ملُٓن ظىُّ اؾترلُني10نافي عؤؽ اإلاا٫ ال ًٍؼ

ض ًٖ -  ٟين ال ًٍؼ ٟا250ٖضص اإلآْ  . مْٓ

ٕ اَاع ؤما في الجؼاثغ في-     ٍٓغ الخٓظُهي ال٣اهٓن  مكْغ ح ْاإلاخٓؾُت الهٛيرة اإلااؾؿاث لخُ    في اإلاُْغ

ْعة  ؤٖما٫ ظض٫ْ  ني  للمجلـ الكٗبي2017-2016الض  مً َظا الهى٠ لضٖم اظغاءاث ٖضة اإلاخًمً الَٓ

ُاء اإلااؾؿاث  الهٛيرة اإلااؾؿاث حٍٗغ٠ ال٣اهٓن إلاغاظٗت َظا ًإحي خُض لال٢خهاص، ؤ٦ثر صًىام٨ُُت إٖل

ٓاءمخّ 2001 ال٣اهٓن  مً اإلاٗخمض ْاإلاخٓؾُت  .لال٢خهاص الخالُت الٓيُٗت م٘ ْم

ٓهُت َبُٗتها ٧اهذ مِما ْاإلاخٓؾُت الهٛيرة اإلااؾؿاث " 5 اإلااصة حٗٝغ ْٖلُّ  اهخاط ماؾؿت بإجها ال٣اه

ْػ  ال شخها ( 250 ) ْزمؿين ماثخين الى (1) ْاخض مً خُض حكٛل الخضماث ؤْ/ْ ؾل٘  ؤٖمالِا ع٢م ًخجا

ٖٓت ؤْ ماؾؿت ٢بل مً ؤ٦ثر ٞما باإلااثت 25 عؤؾمالِا م٣ضاع ًمخل٪ ال ماؾؿت ٧ْل صًىاع مالًير 4 الؿىٓي   مجم

ٔ  ماؾؿاث مً  .ْاإلاخٓؾُت الهٛيرة اإلااؾؿاث حٍٗغ٠ ٖليها ًىُب٤ ال ؤزغ

 (250) الى ( 50 ) مً حكٛل ماؾؿت هي اإلاخٓؾُت اإلااؾؿت " ال٣اهٓن  مً 8 اإلااصة الؿُا١ هٟـ في ْحكير

ٍٓت خهُلتها ؤْ صًىاع مالًير 4 الى صًىاع ملُٓن  400 بين ؤٖمالِا الؿىٓي  ع٢م ٩ٍْٓن  ٖامل  .صًىاع ملُٓن  200 الؿى

                                                           
1
ْاإلاخٓؾُت في الجؼاثغ-  ْالخدضًاث’’ًاؾغ ٖبض الغخمان، بغاقً ٖماص الضًً، ٢ُإ اإلااؾؿاث الهٛيرة  ٓا٢٘  ْالخجاعة ، ’’ال ، مجلت هماء لال٢خهاص 

ٓان  .2016، م2018الٗضص الشالض، ظ
ْاإلاخٓؾُت آلُت لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، م- 2 17زبابت ٖبضهللا، اإلااؾؿاث الهٛيرة 
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 ال ؤٖمالِا ْع٢م ( 49 ) الى ( 10 ) بين ما حكٛل ماؾؿت ؤجها " 9 اإلااصة في الهٛيرة اإلااؾؿت حٗٝغ ظِتها ْمً

ْػ  ٍٓت خهُلتها ؤْ ظؼاثغي  ملُٓن صًىاع 400 ًخجا  1. صًىاع ملُٓن  200 الؿى

لحعشيي الجضائش المؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت:ل(II-1)لحذوو سقي

لالاظخقالايت ل(دج)اجمحر الحصيلت ااعنحيتسقي الا ماو ااعنحي  ذد ااعماو نحر املؤظعت 

ٓن 40ؤ٢ل مً  09 بلى 01مً لاؤظعت اصغشة ْػ   ملُ ٓن 20ال ًخجا ٓٞير   ملُ عة ج يْغ

مُٗاع الاؾخ٣اللُت 

 في الدؿُير

49 بلى 10مً لاؤظعت صغيرة ٓن 400ا٢ل مً   ْػ   ملُ ٓن 200ال ًخجا   ملُ

250 بلى 50مًلاؤظعت اخحظطت ٓن 400بين    ملُاع  01 200ْبين  مالًير 4 ملُ

ل.06، ص9_8، املحاد 11/01/2017 املؤسخ بخاسيخ 02-17ااقانحن ااخححيهي سقي :لاملصذس

لخصائئ واضاًا املؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت:لاامشر ااثاني

 ٔ ا ًٖ اإلااؾؿاث ال٨بر ْاإلاؼاًا التي جميَز ْاإلاخٓؾُت بالٗضًض مً الخهاثو  . جخه٠ اإلااؾؿاث الهٛيرة 

 2: ًم٨ً اظمالِا ٧االحي

ٓلت الخإؾِـ - ْحكُٛلِا ٌجخميز َظ: ؾِ  اإلااؾؿاث باهسٟاى ٢ُمت عؤؽ اإلاا٫ اإلاُلٓب لخإؾِؿِا 

ٓلت جإؾِـ  ٍٓت ٖليها، مما ٌؿاٖض ٖلى ؾِ ْاإلاساَغ اإلاىُ ى الالػمت  ْصًت ال٣ْغ ْبالخالي مدض

 .ْحكُٛل مشل جل٪ اإلااؾؿاث

ٓٞير ٞغم الٗمل أل٦بر ٖضص مً الٗاملين، ٦ما : بجاخت ٞغم الٗمل - حؿاٖض َظٍ اإلااؾؿاث ٖلى ج

ْالٗاملين لضحهم  .جدُذ الخ٣اعب ْالاخخ٩ا٥ اإلاباقغ بين ؤصخابها 

ٓلت ج٠ُُ٨ الاهخاط خؿب الاخخُاظاث - خباع، ٦ما : ؾِ باث اإلاؿتهل٨ين بٗين الٖا خُض ًخم ؤزظ ٚع

ٕ ْطل٪ اٖخماصا ٖلى مِاعاث ناخب اإلاكْغ ت حٛير الاهخاط مغاٖاة الخخُاظاث الؿ١ٓ،   .جخميز بؿٖغ

اإلااؾؿاث الهٛيرة لٖٝغ ٖضص:لجطحس حعذاد املؤظعاث ااصغيرة املخحظطت في الجضائش:لاامشر ااثااث

ْاإلاخٓؾُت، لإلقاعة ًدك٩ل  ْع ال٣اهٓن الخٓظُهي لتر٢ُت اإلااؾؿاث الهٛيرة  ٓا ٦بيرا مىظ نض ْاإلاخٓؾُت هم

ْاإلاخٓؾُت في الجؼاثغ مً  :٢ُإ اإلااؾؿاث الهٛيرة 

ْاإلاخٓؾُت الخانت  ٦ٓت لل٣ُإ الخام، ٢ض ج٩ٓن ٖباعة : اإلااؾؿاث الهٛيرة  ْهي اإلااؾؿاث اإلامل

ٍٓين، ُت ًٖ ؤشخام مٗى ْ ماؾؿاث خٞغ  .اشخام َبُُٗين ا

ٓمُت  ْاإلاخٓؾُت الٗم  .ْهي اإلااؾؿاث الخابٗت لل٣ُإ الٗام: اإلااؾؿاث الهٛيرة 

  

                                                           
ت، الٗضص - 1 ٓعٍت الجؼاثٍغ ضة الغؾمُت للجمِ ش 02الجٍغ . 05، م11/01/2017 الهاصع بخاٍع
2
ٓػَ٘،  ؤخمض عخمٓن،-  ْالخ ت لليكغ  ْعَا في اخضار الخىمُت الكاملت في الا٢خهاص الجؼاثغي، اإلا٨خبت اإلاهٍغ ْص ْاإلاخٓؾُت  ، 2011اإلااؾؿاث الهٛيرة 

 .37م
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 الجض٫ْ الخالي ًٓضح بٌٗ الاع٢ام خ٫ٓ :ااعذد الاحمالي المؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت في الجضائش-1

ْاإلاخٓؾُت في الجؼاثغ الى ٚاًت  ٓان 30اإلااؾؿاث الهٛيرة   .2018 ظ

ل2018 ححان 30ااعذد الاحمالي المؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت في الجضائش الى غاًت :ل(II-2)لحذوو سقي

  ٕٓ ٍٓت  (م م م ) ٖضص   (م م م)ه  %اليؿبت اإلائ

لالخانتلاإلااؾؿاث الهٛيرة اإلاخٓؾُت 1

 47, 57 219 628 شخو مٗىٓي  

ْجًم ٧ل مً   42,51 689 464 :شخو َبُعي 

 20,42 195 223 مًِ خغ  

ُت    22,09  494 241 وكاَاث خٞغ

  ٕٓ  99,98 908 092 1 1اإلاجم

ٓمُتاإلااؾؿاث الهٛيرة اإلاخٓؾُت 2   الٗم

 0,02 262 شخو مٗىٓي  

  ٕٓ  0,02 262 2اإلاجم

ٕٓ ال٨لي   100,00 170 093 1 اإلاجم

Source : Ministère de développement industriel et promotion de l’investissement, Bulletin d’information statistiques de la 

PME, N°33, Novembre 2018, p07 

ٓان 30الى ٚاًت  ْاإلاخٓؾُت في الجؼاثغ 2018 ظ  170 093 1 بلٜ الٗضص الاظمالي للماؾؿاث الهٛيرة 

ٍٓت  ، ؤما اإلااؾؿاث الهٛيرة %99,98ماؾؿت، خُض ٧اهذ الؿُُغة اإلاُل٣ت لل٣ُإ الخام بيؿبت مئ

 مً الٗضص الاظمالي للماؾؿاث %02, 0 ماؾؿت ؤي 264ْاإلاخٓؾُت الخابٗت لل٣ُإ الٗام ٞبلٜ ٖضصَا 

ْاإلاخٓؾُت  . ْطل٪ ما ًٓضخّ الك٩ل الخالي. الهٛيرة 

ل2018 ححان 30ااعذد الاحمالي المؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت في الجضائش الى غاًت  ل:(II-4)شهل سقي 

 
لان ا ذاد ااباخثت بناءا  لى اعطياث الجذوو أ اله:لاملصذس

 ل

57,47%
42,51%

0,02%

30العدد االجمالي م ص م في الجزائر الى غاية 

2018جوان 

المؤسساتالصغٌرةالمتوسطةالخاصة
(شخصمعنوي)

المؤسساتالصغٌرةالمتوسطة
(شخصطبٌعً)الخاصة

المؤسساتالصغٌرةالمتوسطةالعمومٌة
(شخصمعنوي)
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 م وجقييي أحهضة د مها.ص.اصادس جمحيل م:لاملطلب ااثاني

ْحٗخمض :لامهحم ااخمحيل:لأوال ٓا٫ الالػمت لل٣ُام باليكاٍ الا٢خهاصي  ٍٓل جضبير الام ٣ًهض بالخم

ٖاث الى  ٍٓل اوكُتها، ٞاطا لم ج٠ بظل٪ اججِذ جل٪ اإلاكْغ ٓاعصَا الظاجُت لخم ٖاث في الاؾاؽ ٖلى م اإلاكْغ

ٍٓل الى اهّ  ْلِظا ًىهٝغ اإلاٗنى الخام للخم ٓا٫ لؿض َظا العجؼ،  ا ممً ًمل٩ٓن ٞاثًا مً الام ه٣ل ’’: ٚيَر

ٍٓلُت مً ٞئاث الٟاثٌ اإلاالي الى ٞئاث العجؼ اإلاالي ل1.’’ال٣ضعة الخم

ْازغ، ٦ما ٢ض ًخضزل بُنهما ْؾُُا مالُا   ٕ ٍٓلُت بين مكْغ ٢ْض ٩ًٓن َظا الى٣ل لل٣ضعة الخم

ْاإلاخٓؾُت ٌٗني امضاص جل٪  ٖاث الهٛيرة  ٍٓل اإلاكْغ ْٖلى طل٪ ًم٨ً ال٫ٓ٣ ان جم ٍٓل،  ٦ماؾؿاث الخم

ٓا٫ الالػمت لل٣ُام بيكاَِا الا٢خهاصي ٖاث باألم  .اإلاكْغ

ٍٓل للماؾؿاث الهٛيرة : أاميت ااخمحيل المؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت:لثانيا جِٓغ اَمُت الخم

 : ْاإلاخٓؾُت، ُٞما ًلي

ْجدضًض الهىاٖت -  .جىمُت الا٢خهاص 

 .الخس٠ُٟ مً مك٩لت البُالت -

ٖاث - ْالخىاٞـ بين اإلاكْغ ح الخ٩امل   .زل٤ ْع

ٓة بين الاصزاع ْالاؾدشماع - ْج٤ًُِ الٟج ٍٓغ اإلاؿخٔٓ اإلاِٗص ي لالٞغاص   .جُ

 .جٓؾُ٘ ٢اٖضة اإلال٨ُت لل٣ُإ الخام -

ٖاث  - ٖاث نٛيرة ٢بل ؤن جِٓغ اإلاكْغ ْؤنل اليكاٍ الا٢خهاصي الظي بضؤ بمكْغ ؤؾاؽ الاهخاط 

 .ال٨بيرة

 :آاياث د ي وجشقيت املبادساث املقاوالجيت:لثااثا

ان اإلا٣اعهت بين ال٣ُاٖين مً خُض ال٣ضعة ٖلى اؾخ٣ُاب ال٣ٔٓ الٗاملت حكير الاخهاءاث ان 

ٓمُت بل ختى ان  ا اإلااؾؿاث الٗم َٓٞغ مؿاَمت ال٣ُإ الخام في زل٤ ٞغم ٖمل ١ًٟٓ جل٪ التي ج

ٓاث الازيرة ج١ٟٓ وؿبت مؿاَمتها في الدكُٛل ًٖ جل٪ اإلاضمت مً  اإلااؾؿاث طاث الُاب٘ الخغفي في الؿى

ْ الِضٝ الاؾاس ي الضي حؿعى الُّ مٗٓم الض٫ْ مً زال٫ جبني الٗضًض  َْظا ما ًا٦ض ال٨ٟغة ؤ ال٣ُإ الٗام ، 

ٓاػن الى ازخالالث ؾ١ٓ  ْبٖاصة الخ مً الؿُاؾاث ْؤلاؾتراجُجُاث الخضًشت بُٛت الخس٠ُٟ مً خضة البُالت 

ْمخٓؾُت  ٘ مهٛغة ،نٛيرة  ْمكاَع ح اإلاباصعة ٖىض الكباب في اوكاء ماؾؿاث  الٗمل ًٖ ٤َُ جىمُت ْع

ٓم الضلت بةخضاثها  خماص ٖلى جل٪ التي ج٣  .زانت ٖٓى الٖا

الجُت ٖىض الكباب، اٞغػث ظملت  ح اإلاباصعاث اإلا٣ا ْجىمُت ْع ْبالخالي ٞان ٖملُت اؾخدضار اليكاَاث 

٘ ْالا٩ٞاع اإلابضٖت  ْالُِا٧ل الغامُت الى صٖم جغ٢ُت الدكُٛل الظاحي لضٔ الكباب خاملي اإلاكاَع مً البرامج 

                                                           
1
ْعَا في اخضار الخىمُت الكاملت في الا٢خهاص الجؼاثغي،  ؤخمض عخمٓن،-  ْص ْاإلاخٓؾُت  .206، ممغظ٘ ؾاب٤ الظ٦غاإلااؾؿاث الهٛيرة 



                                                                                            ثقافت املقاوالجيت في الجضائش     الثاني            الفصل    
 

50 
 

الجُت  ْجغ٢ُت الش٣اٞت اإلا٣ا ْالجض٫ْ ؤصهاٍ ًبين ؤَم ؤظِؼة صٖم  ال٣ابلت للخجؿُض، خؿب مخُلباث الؿ١ٓ، 

الحي  .  ْالخدؿِـ بال٨ٟغ اإلا٣ا

لآاياث د ي وجشقيت املبادساث املقاوالجيت:ل(II-3) الجذوو سقي

جاسيخ لالجهاص

لالانشاء

لأشهاو جمحيل لششوط الاظخمادة

ُالت 
ىُت للخامين ٖلى الب

هىض١ْ الَٓ
ال

CN
AC

 
 

ع٢م ب ال٣اهٓن 
كاء َظا الجِاػ بمٓظ

جم بو
94

-
188

ر في 
اإلااع

06
ٓان 

ظ
 

1994
  

 50- 30ؤن ًبلٜ ما بين -

 .ؾىت

 قاٚال مىهب نان ال ٩ًٓ- 

ْ مماعؾا  ٓع ؤ ٖمل مإظ

ليكاٍ لخؿابّ الخام ٖىض 

 . بًضاّٖ َلب الاٖاهت

 - ْ ل منهي ؤ ان ًخمخ٘ بمَا

ُت طاث  ًمخل٪ مل٩اث مٗٞغ

نلت باليكاٍ اإلاغاص ال٣ُام 

 .بّ

 

غاٝ - ٍٓلُّ زالزُت الَا ٓٞغ الهىض١ْ نُٛت جم ً

ني لخامين ٖلى ) ٕ، الهىض١ْ الَٓ ناخب اإلاكْغ

، خُض ج٣ضع وؿبت اإلاؿاَمت (البُالت، البى٪

 مً اإلابلٜ الاظمالي لالؾدشماع  % 1الصخهُت ب

ْػ َظا الاؾدشماع ًٖ   مالًين 5ٖىضما ال ًخجا

ْػ  %2ْوؿبت   (اإلاؿخٔٓ الا٫ْ )صط  ٖىضما ال ًخجا

 مالًين صط ، في خين 10اإلابلٜ الاظمالي لالؾدشماع 

٧ٓالت وؿبت   مً اإلابلٜ الاظمالي  %30جخم ال

لالؾدشماع في ق٩ل ٢غى ٚير م٩اٞإ باليؿبت 

ْالشاوي ، اما اليؿبت اإلاخب٣ُت  ٍٓين الا٫ْ  للمؿخ

 .  ًخم حُُٛتها مً َٝغ البى٪ في ق٩ل ٢غى %70
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ب 
كبا

كُٛل ال
ىُت لضٖم ح

٧ٓالت الَٓ
ال

AN
SEJ

 

ع٢م  الامغ 
ب 

كائها بمٓظ
جم او

96
-

14
ر في 

 اإلااع
24

 ٓ
ٓلُ

ً
1996
 

ْح ؾً الكاب ما - ؤن ًترا

ْٖىضما 35 19ْبين   ؾىت 

 مىانب 3ًدضر الاؾدشماع 

ٖمل صاثمت ٖلى الا٢ل بما 

في طل٪ الكباب طْي 

ْلت  ٘ الكغ٧اء في اإلا٣ا اإلاكاَع

٘ ؾً مؿير  ًم٨ً ٞع

ْلت اإلادضزت الى   ؾىت 40اإلا٣ا

 .٦دض الا٢ص ى

- ْ ؤن ٩ًٓن طا جإَُل منهي ا

ُت مٗتٝر  طا ممخل٩اث مٗٞغ

 .بها

ُُٟت - الا ٩ًٓن قاٚال ْْ

٢ْذ ج٣ضًم َلب  ٓع  ماظ

 الاٖاهت 

ؤن ٣ًضم مؿاَمت شخهُت 

ٓا٫ زانت  في ق٩ل ام

بمؿخٔٓ ًُاب٤ الخض الاصوى 

٧ٓالت  اإلادضص مً َٝغ ال

ٕ  . ٤ْٞ ج٩لٟت اإلاكْغ

٧ٓالت زالر نُٜ جخمشل في ٓٞغ ال  :  ج

ٍٓل الظاحي- 1 ٍٓل الخ٩ال٠ُ الاظمالُت : الخم ًخم جم

اصخاب  لالؾدشماع مً الخالت اإلاالُت للكباب

ٟاءاث  ٘ م٘ اُٖاء امخُاػاث اؾخصىاثُت ٧اإٖل اإلاكاَع

 .الجباثُت ْقبّ الجباثُت

ٍٓل الشىاجي-2 ٍٓل الخ٩لٟت الاظمالُت 1:الخم  ًخم جم

٧ٓالت خُض ج٣ضع  ٕ، ال مً ٢بل ناخب اإلاكْغ

مً اإلابلٜ  % 71وؿبت اإلاؿاَمت الصخهُت ب 

ْػ َضا الاؾدشماع  الاظمالي لالؾدشماع ٖىضما ال ًخجا

ْوؿبت 5ًٖ   مالًين صًىاع ظؼاثغي اإلاؿخٔٓ الا٫ْ 

ْػ اإلابلٜ الاظمالي لالؾدشماع  72%  10ٖىضما ال ًخجا

ْاٖلى مً   مالًين صًىاع 5مالًين صًىاع ظؼاثغي 

٧ٓالت مً  ظؼاثغي اإلاؿخٔٓ الشاوي في خين جخمم ال

اإلابلٜ الاظمالي لالؾدشماع في ق٩ل ٢غى ٚير م٩اٞإ 

ٍٓين الا٫ْ وؿبت  ْالشاوي وؿبت  % 29باليؿبت إلاؿخ

28 % . 

ٍٓل الشالسي-3 ٍٓل الخ٩لٟت الاظمالُت : الخم ًخم جم

ْ البى٪ ٦ُٝغ  ٧ٓالت  ٕ، ال مً ٢بل ناخب اإلاكْغ

زالض، خُض ج٣ضع وؿبت اإلاؿاَمت الصخهُت ب 

 مً اإلابلٜ الاظمالي لالؾدشماع في ق٩ل ٢غى   1%

ْالشاوي، اما  ٍٓين الا٫ْ  ٚير م٩اٞإ باليؿبت إلاؿخ

 ًخم حُُٛتها مً َٝغ  % 70اليؿبت اإلاخب٣ُت 

 .البى٪ في ق٩ل ٢غى 

                                                           
ٓم الخىُٟظي ع٢م : اإلاهضع- 1  .24، م14، الٗضص 2011 ماعؽ 06 اإلااعر في 104-11اإلاغؾ
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هٛغ 
ى  اإلا

ؿُير ال٣غ
ىُت لد

٧ٓالت الَٓ
ال

 AN
GEM

 
 

ع٢م  ي 
ٓم الخىُٟظ

ب اإلاغؾ
كائها بمٓظ

جم او
04

-
14

ر في 
 اإلااع

22
 ًىاًغ 
 

ٌؿخُٟض مً اخضار -

الاوكُت اإلاىخجت للؿل٘ 

 ْالخضماث 

  ٞما ١ٓٞ 18 الؿً  -

 - ْ ان ٩ًٓن بضْن صزل ا

ْ ٚير مؿخ٣غ، ان  ي٠ٗ 

ًخمخ٘ بمِاعاث لِا ٖال٢ت 

 باليكاَاث اإلاغج٣ب 

ْا ن  الا ٩ًٓن ٢ض اؾخٟاص

مؿاٖضة ازٔغ الخضار 

 الاوكُت 

ان ال جخٗضٔ الخ٩لٟت -

الاظمالُت لالؾدشماع 

  صط  400.000

ٍٓل َما ٧ٓالت همُين مً الخم ٓٞغ ال  : ج

ْػ  ْلُت الضي ال جخجا ٓاص الا اليكاٍ اإلام٫ٓ لكغاء م

صط اص ج٣ضع وؿبت اإلاؿاَمت ٧30.000لٟخّ 

 مً اإلابلٜ الاظمالي اما اليؿبت % 10الصخهُت ب 

٧ٓالت  %90اإلاخب٣ُت   .  ٞخخم مً َٝغ ال

اليكاٍ اإلام٫ٓ ألخضار اؾدشماع با٢خىاء الٗخاص 

ْلُت الالػمت  ٓاص الا ْاإلا الظي ٩ًٓن زىاثُت : الهٛير 

ْػ 50.000ٖىضما ج١ٟٓ ٧لٟتها  ْ ال جخجا  صط 

 صط خُض ٌؿاَم ناخب اليكاٍ 100.000

 %95 مً اإلابلٜ الاظمالي اما اإلاخب٣ُت  % 5بيؿبت 

ْػث  ٞخخم مً َٝغ البى٪ ، اما في خالت ججا

ْ لم جخٗضٔ 100.000ج٩لٟت اليكاٍ   صط 

غاٝ 400.000 ٍٓل ٩ًٓن زالسي الَا  5 صط ٞان الخم

% ْ  ٣٦غى ٚير م٩افئ  %٦25مؿاَمت شخهُت 

ْ ما جب٣ى ًخممّ البى٪  ٧ٓالت       %70مً َٝغ ال

ل.24، ص14، ااعذد 2011 ااسط 06 املؤسخ في 104-11املشظحم ااخنميزي سقي :لاملصذس

 ٠٢ٓ الجُت لضحهم مخ ح اإلا٣ا ٤ جىمُت ْع بن ج٣ُُم َُا٧ل الضٖم لدكُٛل الكباب بك٩ل طاحي ًٖ ٍَغ

ْال٣ٔٓ الٗاملت، اط ًخٗين ٖليها بالضعظت ألاْلى  ٕٓ الٟاٖلين  باألؾاؽ ٖلى ٢ضعة ٧ل مِا في حٗبئت قاملت اإلاجم

إلاا ٧اهذ َبُٗت الؿ١ٓ جسخل٠ بازخالٝ الجِاث ،  اؾخ٣ُاب الٟئت الكباهُت الا٦ثر جًغعا مً البُالت ، 

ْبالىٓغ الى الخهُلت ؤلاخهاثُت التي ؾاَمت بها آلُاث جغ٢ُت الدكُٛل . ال٣ُاٖاث ْختى خؿب الجيـ 

ْاإلاخمشلت في  ٓالي الضي ًبين حجم ٞغم الكٛل التي جم ANSEJ ، CNAC،ANGEMالظاحي  ْاإلابيُت في الك٩ل ال   

ا  ٓٞيَر ل1.ج

   حاال نجاح املؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت واظباب فشلها:اثاملطلب ااثا

  حاال نجاح املؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت :أوال 

ٖٓت ْهي :ااشخصيتلااعحاال-1 ٓامل مجم ا، ؤْ اإلااؾؿت بمال٪ اإلاغجبُت الٗ  الهٟاث بٌٗ في ْجخمشل مضًَغ

ت ٍع ٓٞغ ًجب التي الًْغ ا ٍْم٨ً الىاجح، اإلاضًغ بهٟاث حٗٝغ ما ؤْ اإلااؾؿت لىجاح ُّٞ ؤن جخ  2:ًلي ُٞما بًجاَػ

                                                           
1
الجُت -   ٍُٓي، اؾتراجُجُت ٢ُإ الدكُٛل في صٖم اإلاباصعاث اإلا٣ا ٓطظا "مهُٟى َ ت هم ت، الٗضص "الخجغبت الجؼاثٍغ ، مجلت ؤصاء اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

. 24، م 2015، 07
٘ الهٛيرة،ٍ- 2 ْاصاعة اإلاكاَع ما٫  اصة الٖا ٓػَ٘ ، ٖمان ، الاعصن ،1مهُٟى ًٓؾ٠ ٧افي، ٍع ْ الخ . 64 م2016، صاع اؾامت ليكغ 



                                                                                            ثقافت املقاوالجيت في الجضائش     الثاني            الفصل    
 

53 
 

ٝ م٘ الخ٠ُ٨ ؤظل مً اإلاضًغ ؤْ اإلاؿدشمغ ٢بل مً الجُض الاؾخٗضاص -  في للٗمل الخام ْالخٟٙغ الٗمل ْْغ

ّٖ ب٨ٟغة ْبًماهّ اإلااؾؿت، ٓصاجّ هجاح مكْغ  .بمجِ

ٕ جإؾِـ ٢بل الخبرة مً ألاصوى الخض ا٦دؿاب ٖلى الخغم - ٓاهب بمسخل٠ ْؤلاخاَت اإلاكْغ  اإلاازغة الج

ٕ وكاٍ ٖلى  .اإلاكْغ

ٓع  بين الٟهل - ٓعٍ اإلااؾؿت ؤم  .ْالٗاثلُت الخام ْؤم

ا ؤْ اإلااؾؿت لهاخب ٌؿخدؿً - الم اإلاِاعاث مً الٗضًض ًجُض ؤن مضًَغ  ألاظىبُت، ْاللٛاث ، آلالي ٧اإٖل

ت ْاإلاِاعاث ٢ٓذ جىُٓم ًٞ الخٟاْى، ) ؤلاصاٍع  .(ال

ٓٞغ -  ْخب اإلاساَغ ٦خدمل اإلااؾؿت ناخب شخهُت في ال٣ُاصًت ْالؿماث الهٟاث مً الٗضًض ج

 .ْالابخ٩اع ْؤلابضإ الاهجاػ

٢ٓ٘ بدؿً ال٣ٗباث ْججىب الٗمل في ٞغنّ زل٤ ٖلى ال٣ضعة -  .ْالبهيرة الخ

٠ُ الَخمام - ٓامل بخْٓ  .مم٨ً عبذ ؤٖٓم لخد٤ُ٣ باإلااؾؿت اإلاخاخت ؤلاهخاط ٖ

ح زل٤ - ٤ ْع ٓاخض الٍٟغ ٓا٫ ْالاَخمام الٗمل في ال  .ْاوكٛاالتهم اإلااؾؿت ؤٞغاص بإخ

ٓامل مً اإلااؾؿت خماًت في ْمِاعجّ ٢ضعجّ -  .التي تهضصَا الؿلبُت الٗ

 .طل٪ ألامغ جُلب متى هٓغجّ ْظِاث حُٛير ٖلى ٢ضعجّ -

ٖٓت َىا٥ :ااعحاال املخعلقت باملؤظعت -2 ٓامل مً مجم  1:ؤَمِا ْمً اإلااؾؿت، هجاح في حؿاَم التي الٗ

ٕ ختى ًخم٨ً  - ْ الضعاؾاث الاْلى لل٣ُام باإلاكْغ ٓاء صعاؾت الجضْٔ ا ال٣ُام بالضعاؾاث الالػمت ؾ

ْاجساط اظغاءاث ًخد٤٣ ٖلى يٓءَا هجاح اإلااؾؿت   ناخب اإلااؾؿت مً ْي٘ زُت 

اث٠ الاصاعة الخسُُِ، الخىُٓم، الخٓظُّ  - ْحكُٛل اإلااؾؿت ٖلى اؾخسضام ْْ خماص في جٓظُّ  الٖا

٤ ٖمل ًمخل٪ مِاعاث ٖالُت لخد٤ُ٣ طل٪ خماص ٖلى ٍٞغ  .ْالغ٢ابت بااٖل

ْالتي  - ٤ٍٓ في اإلااؾؿت الهٛيرة  ُٟت الدؿ ْصٖم ْْ ؼ  ْطل٪ مً زال٫ حٍٗؼ ت الجُضة بالؿ١ٓ،  اإلاٗٞغ

ٓصة اإلاىخج، الن اإلااؾؿاث  ْالخغم ٖلى جدؿين ظ ٣ٍُٓت  ْالٟغم الدؿ ت الؿ١ٓ  حؿاٖض في مٗٞغ

ْص مً الؿ١ٓ  ْال٣ضعة ٖلى جلبُت اخخُاظاث ػباثنها في بَاع مدض هت   .الهٛيرة لِا اإلاْغ

ٓا٫  - ٓاعص اإلالمٓؾت مشل الام ْ ٦ٟاءة، ٞال ٨ًٟي للماؾؿت ان جمخل٪ اإلا ٤ ٖمل ط خماص ٖلى ٍٞغ الٖا

ٓم  َْٗبر ٖنها الُ ْعا اَما في جد٤ُ٣ اإلايزاث الخىاٞؿُت،  ت جلٗب ص ٓاعص البكٍغ ْاإلاباوي ْالاعاض ي، بل اإلا

                                                                                                                                                                                     
 

1
ْاإلاخٓؾُت -  ،مظ٦غة م٣ضمت الؾخ٨ما٫ مخُلباث قِاصة اإلااؾتر في -صعاؾت خالت الجؼاثغ -خاط ِٖس ى اما٫ ،اق٩الُت جاَُل اإلااؾؿاث الهٛيرة 

ت،ظامٗت مدمض الٗغبي بً مُِضي ٓم الخجاٍع ٓاقي-الٗل  .27،م2013-ام الب
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ْجد٤ُ٣  ٓماث  ْال٣ضعة ٖلى الخٗامل م٘ اإلاٗل ت  ْاإلاٗٞغ ٓجها عاؽ اإلاا٫ ال٨ٟغي الظي ًخمشل في اإلاِاعاث  ب٩

 .هجاح اإلااؾؿت

ْاؾخمغاع اإلااؾؿت ًم٨ً لِا ان جميز  - ٢ضعة اإلااؾؿت ٖلى ج٣ضًم ش يء مخميز ْزام، مً اظل هجاح 

ْ اؾخسضام  ٓلٓظُا ظضًضة ا ْ اؾخسضام ج٨ى هٟؿِا ًٖ ب٣ُت اإلاىاٞؿين مً زال٫ ج٣ضًم مىخج مميز ا

ٞت ٓػَ٘ اإلاْٗغ  .َغ١ مسخلٟت في ٖملُاث الخ

ْالتي حؿاٖض في ْي٘ الخُِ اإلاالُت اإلاالثمت م٘ الخٗامل م٘  - ْاإلاداؾبت،  ٍٓل  ُٟت الخم الاَخمام بْٓ

٦ْظل٪  ٣ت صخُدت جًمً الخٛلب ٖلى اإلاك٨الث في َظا اإلاجا٫،  ْاإلاداؾبُت بٍُغ ٓاهب اإلاالُت  الج

ْاؾخسضامِا ب٨ٟاءة ٓاعص اإلاخاح  ٤ جسهُو اإلا  .جغقُض الخ٩ال٠ُ ًٖ ٍَغ

ا في البِئت :ااعحاال املخعلقت باابيئت الخاسحيت باملؤظعت .3 َٓٞغ ٓاظب ج ٓامل ال ٖٓت مً الٗ  َىا٥ مجم

ْمنها ْحٗمل بها اإلااؾؿت الهٛيرة ل٩ي حؿاَم في هجاخِا،   :التي جيكا 

ْاإلاخٓؾُت، م٘ جدضًض اْظّ  - ٓماث ألوكُت اإلااؾؿاث الهٛيرة  الخسُُِ اإلاغ٦ؼي مً ٢بل الخ٩

ْطل٪ بٗض جدضًض اخخُاظاتها  ٤ٍٓ ْالدؿ ٍٓل   .اإلاؿاٖضة التي ًدخاط اليها ٧الخم

ْاإلاخٓؾُت مً زال٫  - ْمِاعاث اصخاب اإلااؾؿاث الهٛيرة  ٍٓغ مٗاٝع  ْجُ اإلاؿاَمت في ٖملُت صٖم 

ٓصة في الا٢خهاص ْاإلاٗاَض اإلاخسههت اإلآظ  .الخيؿ٤ُ م٘ الجامٗاث 

ْج٣ضًم  - ب  ْالخضٍع ٓٞير الاؾدكاعاث  ْج ا  ٘ الهٛيرة اصاٍع ٍٓغ اإلاكاَع ْجُ اإلاؿاٖضة في ٖملُت جىمُت 

ٓجي ٓل ْالخ٨ى  .اإلاؿاٖضة الٟىُت 

ٓٞير  - ْحؿاٖضَا في ج اإلاؿاٖضة في بىاء ٢اٖضة بُاهاث جخالءم م٘ اخخُاظاث اإلااؾؿاث الهٛيرة 

ٓماث الالػمت الجساط ال٣غاعاث  .اإلاٗل

٘ الهٛيرة  - ْصاٖمت للمكاَع ٖٓت  ٍٓلُت مخى ٍٓلُت اإلاسخل٠ لٓي٘ بغامج جم  الخيؿ٤ُ م٘ الجِاث الخم

ْالضْلي خُض ًم٨ً الاؾخٟاصة مً مؼاًا الٛٝغ - ٍٓين اإلادلي  ٣ٍُٓت ٖلى اإلاؿخ . ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث الدؿ

ْالهىاُٖت ت   .الخجاٍع

ْاإلاخٓؾُت الى ظملت مً :لأظباب فشل املؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت:لثانيا ٓص ٞكل اإلااؾؿاث الهٛيرة  ٌٗ

ْازٔغ جخٗل٤ بالبِئت  ٖٓخين اؾباب جخٗل٤ بالبِئت الخاعظُت للماؾؿت  ٓامل، ًم٨ً ج٣ؿُمِا الى مجم الٗ

ٓ الخالي ْهي ٖلى الىد  1:الضازلُت للماؾؿت الهٛيرة، 

  

                                                           
1
ْاإلاخٓؾُت -  ،مظ٦غة م٣ضمت الؾخ٨ما٫ مخُلباث قِاصة اإلااؾتر في -صعاؾت خالت الجؼاثغ - خاط ِٖس ى اما٫ ،اق٩الُت جاَُل اإلااؾؿاث الهٛيرة 

ت، مغظ٘ ؾاب٤ الظ٦غ، م ٓم الخجاٍع .28الٗل
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 :لاشامل اابيئت الخاسحيت-ل1

ٓص الا٢خهاصي - ٓص : الغ٧ ٓع مالمذ الغ٧ ِْ ٓ ٓامل التي جازغ ٖلى ٦ُان اإلااؾؿاث الهٛيرة َ مً ازُغ الٗ

ْصًت ال٣ٔٓ  ْمدض ْالظي ًترجب ٖلُّ اهسٟاى الُلب ٖلى اإلاىخجاث بك٩ل ٖام  الا٢خهاصي ، 

ْبالخالي ًدضر ٞاثٌ في الُا٢ت الاهخاظُت مما ٌؿبب زؿاثغ ٦بيرة ال ًم٨ً  الكغاثُت لألٞغاص،  

ْبالخالي جاصي الى ٞكلِا   .للماؾؿاث الهٛيرة جدملِا 

ما٫ هٓغا : مك٨الث الاؾدشماع - ْحُُٗل الٖا ْما ًترجب ٖنها مً جًاعب  ٗاث  ْجخمشل في حٗضص الدكَغ

ٓبت مً اإلااؾؿت الهٛيرة ٫ٓ الاظغاءاث اإلاُل  .ل٨ثرة َْ

ْاإلاىاٞؿت : اإلاىاٞؿت - ْجخمشل َظٍ اإلاىاٞؿت ُٞما بُنها  جخٟا٢م اإلاىاٞؿت في ٢ُإ اإلااؾؿاث الهٛيرة، 

ْم٘ اإلاىخجاث الاظىبُت اإلامازلت إلاىخجاتها   .م٘ اإلايكاث ال٨بيرة 

بت - بت ٩ًٓن : مك٩لت الًٍغ ٍٓل الظاحي ٞان ٖبء الًٍغ خماص اإلااؾؿاث الهٛيرة ٖلى الخم هٓغا اٖل

 .ؤ٦بر

ٓماث - ٓماث : ه٣و اإلاٗل ْاإلاٗل ٓعا في البُاهاث  ٓماث الا ان َىا٥ ٢ه م مً اَمُت اإلاٗل ٖلى الٚغ

ْطل٪  ا،  ٓاَٞغ ْ مخباًىت في خالت ج ْالتي ٚالبا ما ج٩ٓن مخ٣اصمت ا ٓعة ًٖ اإلااؾؿاث الهٛيرة،  اإلايك

ٓماث زانت بهظا ال٣ُإ  .لُٛاب هٓم اإلاٗل

ل:اشامل اابيئت ااذاخليت-2

-  ٔ ً الهٛاع بضعاؾت الجضْٔ الا٢خهاصًت للماؾؿت، : اَما٫ صعاؾت الجضْ ان ٖضم ٢ُام اإلاؿدشمٍغ

ْ اهخاجي ٚير مىاؾب م٘ مخُلباث الؿ١ٓ  ٍٓلي ا ٠٢ٓ جم                 1.ًاصي الى ٖضة مكا٧ل ٞخهبذ اإلااؾؿت في م

ٕ الهٛير، ًدضص الؿلُاث : ؾٓء الخىُٓم - ْاإلاكْغ ٓص جىُٓم صازلي للماؾؿت  ٣ًهض بّ ٖضم ْظ

ٓاثذ صازلُت جىٓم ؾير الٗمل  ْل ٓص هٓم  ٢ْض ًغظ٘ طل٪ الى ٖضم ْظ لُاث بين الاٞغاص  ْاإلاؿْا

ْٞ٘ ال٨ٟاءة الاهخاظُت ب  ْٖضم الاَخمام ببرامج الخضٍع  . باإلااؾؿت 

ٓصة بؿبب ٖضم الاإلاام : ُٚاب الخسُُِ - ْمٟاَُم الج ٓم جسُُِ الاهخاط  ان اٞخ٣اع اإلااؾؿاث إلاِٟ

ْلُت مما ًاصي الى اهخاط ؾل٘ ٚير  ْالض ٓانٟاث اإلادلُت  ْاإلا ْهٓم اإلاٗاًير  ٓص  بىٓم الغ٢ابت ٖلى الج

ْالخبرة في اإلاُضان  ْاإلاٗاٝع  ْطل٪ بؿبب ه٣و اإلاِاعاث  ٣ٍِٓا مدلُا،  ْ حؿ ِٟا ا مُاب٣ت ال ًم٨ً جهٍغ

ت الؿ١ٓ   . ْٖضم مٗٞغ

- ٕ ٢ٓ٘ اإلاكْغ ٢ٓ٘ اإلااؾؿت الى ٞكلِا زانت جل٪ التي : ٖضم مالءمت م ٢ض ًاصي الازٟا١ في ازخُاع م

ْل٨ً البض مً مغاٖاة ؾٗغ الاًجاع ٖىض  ٢ٓ٘ ًازغ ٖلى ٖضص الٗمالء،  حٗخمض ٖلى البُ٘ بالخجؼثت، الن اإلا

٘٢ٓ  .ازخُاع اإلا

                                                           
1
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ٓاظّ اإلااؾؿت في بضاًت وكاَِا الٗضًض مً : ي٠ٗ اإلااؾؿت في الخٗامل م٘ الخدضًاث اإلاسخلٟت - ٢ض ج

ن ْػٍاصة الاؾدشماع في اإلاسْؼ ْػٍاصة َا٢تها الاهخاظُت  ٍٓغ اإلاىخج   .الخدضًاث زانت جل٪ اإلاغجبُت بخُ

ْالىمٓ - ْالضازلُت : ٖضم ال٣ضعة ٖلى الابخ٩اع  الث التي جدضر في البِئت الخاعظُت  ْالخد ان الخٛيراث 

ٍٓت  ٓا مً ٢بل اإلااؾؿت، ْفي خا٫ ٖضم ٢ضعتها ٖلى طل٪، ٞإجها ؾدخٗغى إلاىاٞؿت ٢ ْهم ٓعا  جخُلب جُ

 .جاصي الى ٞكلِا

ل أهم عوامل الفشل التي تهدد المشاريع الصغيرة حسب بعض الكتاب والمؤرخينل:(II-4)جدول رقم 

Janet  Harris   -range Harold Welsch w Gibb Dyer Sharton Nelton رقم 

عدمالقدرةعلىتوفٌرراس

 المال

ادعاءاسبابخارجٌة

 للفشل

عدمالقدرةعلىالتفكٌر

 االستراتٌجً

عدمالمعرفةبكٌفٌةادارة

 وتشغٌلالمشروع

1 

ضعفشبكةاالتصالبٌن ضعفالتخطٌط نقصالعمالةالمدربة

 مواردالمشروع

 2 قصورفًالتعاملمعالغٌر

عدماخذعملالراةماخذ

 الجد

عدمتوافرالمعلومات

 المناسبة

ضعفعالقاتالتعاملمع

 الغٌر

ضعفالتموٌلوادارة

 االموال

3 

عدمتوافربٌاناتعلى

 المالكمناالناث

عدمالقدرةعلىمواجهة ضعفالتوجٌهفًالسوق

 الضغوطالخارجٌة

 4 النموالسرٌعبدونتحكم

عدمالقدرةعلىمواجهة

 التشرٌعاتالحكومٌة

عدمالتوازنفًحٌاةصاحب الفشلفًالتفوٌض

 المؤسسة

 5 نقصالتخطٌطاالستراتٌجً

صعوبةالحصولعلى

 عقودعملمعالحكومة

تعدداالدوارالتًٌقومها

 صاحبالمؤسسة

 6 عدمالقدرةعلىالبتكار عدمالقدرةعلىتكوٌنفرٌق

ارتفاعتكلفةتطوٌر

 التكنولوجٌا

عدموجودمعاونٌنلمدٌر قلةالتزامالمالكاوالمدٌر عدمالمرونة

 المشروع

7 

عدمتوافرعمالمؤهلة

 للعملفًمجالالخدمات

الرغبةفًالمستوى

 المعٌشًالفاخر

التأخٌرفًتنفٌذبعض

 التصرفات

قصوراالتصالبالبٌئة

 الخارجٌة

8 

السلوكاغٌراالخالقًاو نقصالمعلومات ضعفالتدفقالنقدي

 غٌرالقانونً

الفشلفًالتعرفعلىنقاط

 القوةوالضعف

9 

عدمالقدرةعلىمساٌرة ارتفاعتكلفةالتامٌن

 التطورات

ضعفالقدرةعلىالتغٌٌر

 واقناعاالخرٌن

عدمتقبلالنقداواالستفادة

 منه

10 

،ازلشة اقذات الظخنماو اخطلباث شهادة -دساظت خاات الجضائش -خاج  يس ى اااو ،اشهاايت جاايل املؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت :لاملصذس

 29.1،ص2013املاظتر في ااعلحم ااخجاسيت،

 ل

                                                           
1
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 واقع ثقافت املقاوالجيت في الجضائش :اثاملبدث ااثا

ؼ ز٣اٞت  عة ٖبر حٍٗؼ ٤ الىمٓ، ًمغ بالًْغ ان البدض ًٖ الاػصَاع الا٢خهاصي للبلضان التي هي في ٍَغ

ْجها ال ًم٨ً جغؾُش مىار مىاؾب لالؾدشماع ْخل اإلاكا٧ل الاظخماُٖت ْالا٢خهاصًت،  ْالتي مً ص الجُت  اإلا٣ا

 .زانت ما حٗل٤ بالدكُٛل

 جنميت ثقافت املقاوالجيت:ل وولاملطلب 

ْالبدض الٗلمي ٦ُغ١ لخىمُت  جؼصاص ؤَمُت ال٣ُإ الخام لظا ؾىدىا٫ْ في َظا اإلابدض الجامٗت 

ت ْلت الجؼاثٍغ ا في الض ْؤزَغ الجُت،   .ٖىانغ جىمُت ز٣اٞت اإلا٣ا

ْالبدض الٗلمي حٗخبران :الجااعت، اابدث ااعلمي لطشيق اخنميت ااثقافت املقاوالجيت:لأوال  بن الجامٗت 

الجُت ٍٓغ اإلا٣ا الجُت، خُض حٗخبران الخل ألاوؿب لخُ ْجدؿِـ اإلاجخم٘ بش٣اٞت اإلا٣ا ُٖٓت  ل.ألاؾاؽ لل٣ُام بخ

الجُت مً زال٫ م٣اعبت : القت اابدث ااعلمي بثقافت املقاوالجيت-1 ْز٣اٞت اإلا٣ا  ًخم ال٨الم ًٖ البدض الٗلمي 

ُّْٖ لجٗل الجامٗت  عة  ٖال٢ت البدض الٗلمي باإلاجخم٘ مً مضزل اإلادُِ الا٢خهاصي ْالاظخماعي ْيْغ

ْبعؾاء مغج٨ؼاث الخىمُت في ظمُ٘ ال٣ُاٖاث اإلاد٣٣ت لى٣الث مخ٣ضمت  الجُت  ٓع اإلا٣ا الخاملت ألاؾاؽ لخُ

ٓبها ٧ٓخضة ا٢خهاصًت  الجُت جِٓغ في ز عي مً قإهّ ظٗل اإلا٣ا ٓعي الًْغ َْظا ال ٓلٓظُا،  نىاُٖا، ج٨ى

جي ماؾؿاث حٗلُمُت في ؾ١ٓ الٗمل ْآلُت اظخماُٖت بصماظُّ لخٍغ ٕ اؾدشماعي   1. ْمكْغ

ٓ الا٢خهاصي  ٓم بّ اإلااؾؿاث البدشُت للمؿاَمت في الىم ٓص بدض ٖلمي مً اإلاٟترى ؤن ج٣ ٞٓظ

 ْ ْ زضمت ظضًضة ؤ ٓلٓظُا الجضًضة التي جاصي بلى اؾخدضار مىخجاث ؤ ين الخ٨ى ْجَٓ ٤ ه٣ل  ْلت ًٖ ٍَغ للض

ْ ٢ض اػصاص ب٣ضع ملخّٓ  ٓجي  ٓل ٓع الخ٨ى ْ الخُ ْلذ اَخماما بالبدض الٗلمي  ٓصتها، ؤ٦ُض ؤن الجؼاثغ ؤ جدؿين ظ

ْع ال٣اهٓن ع٢م   ٓاٞغ الٗىانغ الغثِؿُت الخالُت11-9مىظ نض ْجدؿم آلُت البدض الٗلمي بخ  ، : 

ٓاعص اإلاالُت-ؤ  اإلا

ٓبت لإلبضإ ْالابخ٩اع-ب ْال٣ضعة اإلاُل ْ الخبرة   .الُلب ٖلى البدض ط

  

                                                           
1
سفٌانبدراوي،ثقافةالمقاولةلدىالشبابالجزائريالمقاول،دراسةمٌدانٌةبوالٌةتلمسان،أطروحةدكتوراهفًعلماجتماعالتنمٌة- 

.79،ص2014-2013البشرٌة،جامعةتلمسان،
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ل: القت الجااعت بااثقافت املقاوالجيت-ل2

ٓما لِؿذ مجغص ٖال٢ت  الجُت ٖم ْماؾؿاث البدض باإلام٣ا ٕٓ ٖال٢ت الجامٗت  بن اإلاؿإلت في مٓي

ْابخ٩اع ل٨ً ؤًً جِٓغ َظٍ الٗملُت؟ الجُت  ْح م٣ا ْع ًٍٓ بدض  ْبهما ج٩ ْٖمل،   ًٍٓ ٓ ٠ُ٦ ل٪ ؤن  ج٩ ٓاب َ الج

ٍْم٨ً ؤن هٓضح طل٪ مً زال٫ اإلاسُِ الخالي الت الخ٣ُ٣ُت،  ْجد٤٣ الَا  :ج٩ٓن الؿُض ْألاخؿً في مُضاه٪ 

لجما ليت اابدث ااعلمي اع ثقافت املقاوالجيتل:ل(II-5)رقم  شهل سقي

 

 

  

 

 

 

ثقافت املقاوات اذى ااشباب الجضائشي املقاوو،دساظت ايذانيت بحالًت جلمعان،أطشوخت دلخحساه في  لي احخمار ااخنميت ،ظمفان بذساويل:لاملصذس

ل.79،ص2014-2013اابششيت،حااعت جلمعان،

الجُت لضيَمٌؿا٦ما  الحي في جىمُت الٟغص ْزل٤ ز٣اٞت م٣ا اصًت ٌ الخٗلُم اإلا٣ا ٘ ٍع  إل٢امت مكاَع

ٍٓغ  ظضًضة مً ٓاَبّزال٫ جُ ٓا٢٘ ْالابخ٩اع ٖلى الابضإ ٢ْضعتهم مم ْبالخالي  لخد٤ُ٣ اخالمِم ٖلى اعى ال

ت  ْالتي ًخٗغى لظا خامليٌ الظاحي الن ْالاؾخ٣ال٫الخه٫ٓ ٖلى الخٍغ الكِاصاث  ها٥ الٗضًض مً الازٟا٢اث 

ْلت مذالجامُٗت لظا البض مً  ت الخغةالبضاا ما٫ الخجاٍع  . في الٖا

اصًت لمٞالخٗلُم ا ٍٓغ الا٩ٞاع الٍغ الحي حهضٝ اؾاؾا لخُ ح المْباإلاٗنى٢ا ٓاؾ٘ جدٟيز ْع   مً اظلةاصعب ال

ٓاهب ٝاإلااصي ِٞٓال٨ؿب   :اَمِا ْالصخهُتهُت ٌ الخُاة المي ًازغ ٖلى ٖضة ظ

الجُت  - ٓة اؾاؾُت حٗلُم اإلا٣ا ما٫ هدٓزُ ْعٍاصة الٖا ح اإلاباصعة    ٢اصة اإلاؿخ٣بلْنىاٖت ٚغؽ ْع

 ٓ ٓا٦ب ٫ الا٢خهاصيلخدمل اٖباء الىم ني اإلا  .لخٓظِاث الٗاإلاُتالَٓ

ُٖٓت فيهدٓ مً الخد٫ٓ ًم٨ً ًخميزْن باإلبضإ بما ًًم٣ا٫ْ اهخاط  - بىاء الا٢خهاص   اخضار َٟغة ه

ت ٖال٢ت بمجخم٘ لِااإلاٗغفي مً زال٫ الا٩ٞاع التي   .اإلاٗٞغ

 تفاعلالبحثالعلمًوثقافةالمقاوالتٌة

نشأةمقاوالتومبادرة

 جدٌدة

 فتحأسواقجدٌدة

التشغٌل،االنتاج

 واالستهالك
تطوٌرسلمالرفاهٌة

 والفعالٌةاالستهالكٌة

تحوٌلاالختراعالى

 منتج
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ْحُٗٓمةاإلاؿاَم - ُت  اصة الان٫ٓ اإلاٗٞغ ْالذ في ٍػ ض مً الثرْة  ة الاٞغاص بما ًٍؼ  في الغؤؾماليم عا٥ زْغ

إلاا في طل٪ مً ازغ في بىاء مجا٫   ً ت ٖلى مؿخٔٓ الَٓ تاإلاٗٞغ  1.مجخم٘ اإلاٗٞغ

 دوس املشافقت في جشقيت ااثقافت املقاوالجيت  ن طشيق ايئاث ااذ ي :لثانيا

ٕ بلى ٚاًت ججؿُضٍ جازظ ٞيها  مؿاع ًمغ بوكاء ماؾؿت ٖبر ٖضة مغاخل، بضءا مً ٨ٞغة ب٢امت مكْغ

ٍٓل ٖٓت مً اإلاُُٗاث اإلاخٗل٣ت بالؿ١ٓ، بالٓؾاثل اإلاؿخسضمت، بالخىُٓم، بالخم خباع مجم . بلخ.......بٗين الٖا

ٕ هٓاما مٟخٓخا ٖلى اإلادُِ ب٩ل ح٣ُٗضاجّ، ٚالبا ما ٩ًٓن ميص ئ اإلااؾؿت مًُغبا  بازخهاع، ٌٗخبر اإلاكْغ

ٓاظِِا ٓباث بُباجِٗا اإلاسخلٟت التي ً ْوكاَاث مخجاوؿت . ؤمام الهٗ ْلٓخضٍ ْي٘ بؾتراجُجُت  ًهٗب ٖلُّ 

الحي ٕ م٣ا ٓٙ ألاَضاٝ اإلاىخٓغة مً زال٫ مكْغ ْبن هجح في طل٪، بال ؤهّ ال ٩ًٓن في مإمً . مً ؤظل بل ختى 

ّٖ ْصٍ في لخٓاث ٣ٞضان ألامل التي ًم٨ً ؤن جضّٞٗ بلى الخسلي ًٖ مكْغ بٗض بوكاء . مً الك٪ الظي ًغا

ٓاث ألاْلى مً الاؾخٛال٫ ا٫ زهٓنا زال٫ الؿى ٞاإلاغا٣ٞت . اإلااؾؿت، ٢ض ج٩ٓن َظٍ ألازيرة مٗغيت للْؼ

 2: حؿمذ إلايص ئ اإلااؾؿت بـ

الحي-   ؼ ٢ضعاجّ اإلا٣ا ْحٍٗؼ ْٞغم الٗمل ةجدضًض  ٕ ًخالءم م٘ مدٟؼاجّ  ت مً ؤظل جإؾِـ مكْغ ْالدؿُيًر  

 .اإلاخاخت في اإلادُِ

ْصًت،-  ْاإلاغص ٍ الىجاٖت   بٖضاص مسُِ ٖمل ٌؿخجُب لكْغ

 - ًٍٓ ْالخ٩ ْٖلى زضماث الاؾدكاعة  خماص ٖلى قب٩اث ميكئي اإلااؾؿاث  يمان جىمُت اليكاٍ بااٖل

 اإلاخسهو، 

ْاإلاغا٣ٞت ، بلى خالت مً ما شخو بى٣ل ال٣ُام ٖلى ٌكخمل بظغاء هي "                 الجساط ٖلُّ بالخإزير َْظا ؤزٔغ

ْبالخالي ٞهي جسو اإلا٣ا٫ْ ناخب اإلااؾؿت،  ٢غاعاث مُٗىت خُض تهضٝ بلى اإلاغا٣ٞت الى ظٗل اإلايص ئ مؿخ٣ل، 

ت، ٢ُاصة ٕ بلى الٓن٫ٓ  ؤظل مً ال٨ٟغة َظٍ بجها تهضٝ الى مغا٣ٞت شخو ًدمل ٨ٞغة اؾدشماٍع  ٢ابل مكْغ

 . "لالؾخمغاع

٘ ؤزغا زُٟٟا ٖلى صًىام٨ُُت بوكاء  ؾ٩ُٓن لإلٖاهاث ْالامخُاػاث اإلامىٓخت للكباب ؤصخاب اإلاكاَع

ْع اإلاغا٤ٞ الظي ج٨مً . اإلااؾؿاث في خالت ما بطا ٚابذ اإلاغا٣ٞت َظا ما ًا٦ض ٧ل ألاَمُت التي ًجب ؤن جميز ص

ْجىمُخّ ْلين ٌؿاَمٓن في بوٗاف اليؿُج الا٢خهاصي  لُخّ الاظخماُٖت ٧لُا في بىاء مجخم٘ مً اإلا٣ا  .مؿْا

الجُت صٖم َُئاث حٗمل ٘ خاملي ْصٖم مغا٣ٞت ٖلى ٖام بك٩ل اإلا٣ا  الاؾخ٣با٫،: مغاخل زالر زال٫ مً اإلاكاَع

 ج٩ٓن  وكاٍ بوكاء ٨ٞغة ًمخل٪ شخو صٖم بلى مخخالي بك٩ل تهضٝ ؤلاوكاء، بٗض ْاإلاخابٗت زال٫ ؤلاوكاء اإلاغا٣ٞت

                                                           
1
 - Dunod , Entreprenariat apprendre à apprendre, Alain Fayolle ,référence ci-dessus, p17. 

2
 .2010،"أنساج"الوكالةالوطنٌةلدعمتشغٌلالشباب،دلٌلالمرافق- 
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ٓلت، ْالكاب الظي ًخد٫ٓ بلى ناخب  م٣ب ْالٟغصًت ٖال٢ت ز٣ت بين اإلاغا٤ٞ  بط ج٣ُم اإلاداصزاث الجماُٖت 

ٓماث اإلاخٗل٣ت بماؾؿخّ اإلاؿخ٣بلُت ٩َُْلت اإلاٗل ٕ ٞٗلي، مً زال٫ ٢ُامّ بالبدض  .مكْغ  

ْمدٟؼاجّ الصخهُت  ٓا٤ٞ بين َظا ألازير  ّٖ ٖىضما ًضع٥ الخ  ؾِكاع٥ ؤ٦ثر في حصخُو مضٔ هجاٖت مكْغ

ٓ ٌكاع٥ م٘ اإلاغا٤ٞ في بٖضاص مؿاٍع . بمؿاٖضة اإلاغا٤ٞ َْ ؤ٦ثر مً طل٪، ًؼصاص اَخمامّ بدىمُت ٦ٟاءاجّ 

ٍٓني  .الخ٩

ْجدلُل ؾير اإلااؾؿت إلاخابٗت  عي، ْي٘ هٓام لإلٖالم  بال ؤن َظا ٚير ٧افي، . خُض ؤهّ مً الًْغ

اًت مً َٝغ اإلاِىُين ْالٖغ ٞٗال، بن الاهخ٣ا٫ مً . َْؿخٓظب صٖمّ بم٩ُاهيزماث ؤزٔغ ٦كب٩اث اإلااؾؿاث 

ٕ ًم٨ً ؤن . مغخلت بلى ؤزٔغ ٢ابل لالو٩ٗاؽ ْصًت اإلاكْغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، بن الخ٣ُُم الظي ًبرػ ي٠ٗ مغص

ٕ، مً زال٫  ْبٖاصة نُاٚت اإلاكْغ ًدُل ناخبّ بلى مغاخل ؾاب٣ت جخمشل في بٖاصة الىٓغ في مُُٗاث الؿ١ٓ 

ٓٙ الِضٝ اإلادضص ْ جبني بؾتراجُجُت ظضًضة لتر٦ُبت الٓؾاثل مً ؤظل بل  .مغاظٗت الازخُاعاث ألاؾاؾُت 

-ٞهي ٚير مدضصة . ال حٗخبر َظٍ الٗملُت مغخلت بظاتها في مؿاع الكاب:ل1ااخدعيغ باامنش املقاوالحي .1

٢ْذ ٖل ٝٔبالؼمً خُض ًم٨ً ال٣ُام بها في ٧ل   . خؿب الْٓغ

ْلت،  -ل:        ألاَضاٝ ُب بهٟت ٖامت في اإلا٣ا     التٚر

 زل٤ ز٣اٞت مالثمت إلوكاء وكاَاث، -

ْلت، -  جشمين ٨ٞغ اإلا٣ا

ٓاث اإلاخبٗت ًٍٓ، : الخُ ْالخ٩ ال٣ُام بيكاَاث جدؿِؿُت ججاٍ الكباب بالكغا٦ت م٘ َُا٧ل هٓام التربُت 

ٍٓت، بلخ  ...الجماٖاث اإلادلُت، الخغ٦ت الجمٗ

ٓهُت، خهو بطاُٖت، : - الٓؾاثل ٓع الٍٗغٌ مً زال٫ بقِاعاث جلٍٟؼ ال٣ُام بدمالث بٖالمُت لضٔ الجمِ

 .صخُٟت

ٓاب مٟخٓخت"جىُٓم ؤًام                    -  " .ؤب

ٓا٢٘ زانت     - ٓع اإلاؿتهضٝ ٖلى مؿخٔٓ م اإلاضاعؽ الٗلُا، : جىُٓم ظلؿاث بٖالمُت لٟاثضة الجمِ

ًٍٓ، ظامٗاث، . الخ.....مغا٦ؼ الخ٩

 

                                                           
1

.،مرجعسابقالذكر2010،"أنساج"الوكالةالوطنٌةلدعمتشغٌلالشباب،دلٌلالمرافق-
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، صعاؾت الؿ١ٓ، صعاؾت في اإلاؿاٖضة جدضًضا، اإلاغخلت َظٍ  حُٛي:إلانشاءلاشخلتلخالولاملشافقت.ل2  الجضْٔ

ًٍٓ في الىا٢هت الخاظاث ا٦دكاٝ ٓوي، التر٦ُب في لخ٨ملتها، اإلاؿاٖضة الخ٩  ال٣ُام في اإلا٣ا٫ْ  ْمؿاٖضة ال٣اه

ّٖ، ٖىانغ مسخل٠ بخدضًض اهاث ٢غاع جسهُو لخامل بخدضًض حؿمذ ٞهي اإلاالُت اإلاغا٣ٞت ؤما مكْغ  لخامل ؤلٖا

ٕ  .مً َٝغ َُئاث الضٖم اإلاكْغ

 :ألاَضاٝ

ٓماث خ٫ٓ ؾير  - ْ حؿُير لتزٍْضٍ بمٗل مؿاٖضة الكاب اإلا٣ا٫ْ في ْي٘ هٓام بٖالم 

 ماؾؿخّ،

ٕ بلى عثِـ ماؾؿت -  .حصجُ٘ الكاب لإلهخ٣ا٫ مً ْي٘ ناخب مكْغ

ٓاث اإلاخبٗت  :الخُ

- ٕ  .مؿاٖضة الكاب اإلا٣ا٫ْ في مؿاُّٖ مً ؤظل ؤلاهُال١ الٟٗلي في اإلاكْغ

 بلى الِاصٞت اإلااؾؿاث ؤصخاب صٖم ؤق٩ا٫ ٧ل ؤلاوكاء بٗض اإلاغا٣ٞت  حكمل:(املخابعت)لإلانشاءلبعذلاملشافقت.3

ْاث ْي٘ في اإلاؿاٖضة  ْجد٤ُ٣ جدضًض في اإلاؿاٖضة ال٣غاع، اجساط ؤظل ههاثذ مً اإلاٗخمض، الدؿُير ؤص

ت، بؾتراجُجُخّ  .بِئتها في ؤخؿً بك٩ل ماؾؿخّ بصماط الخجاٍع

ل:الِضٝ

ا                           -  ٍَٓغ ْ جُ ٓمت اإلااؾؿت اإلاهٛغة   .الؿِغ ٖلى صًم

ٓاث اإلاخبٗت  :الخُ

ْػٍاعاث  - ْعٍت،  الؿِغ ٖلى بب٣اء ؤلاجها٫ م٘ عثِـ اإلااؾؿت مً زال٫ جىُٓم ل٣اءاث ص

ْ مداصزاث َاجُٟت،  مُضاهُت 

ْجل٪ اإلاخٗل٣ت باإلاساْٝ الىاظمت ًٖ  - ٓباث الدؿُير  ْػ نٗ مؿاٖضة الكاب اإلا٣ا٫ْ ٖلى ججا

لُاجّ الجضًضة،  مؿْا

 ج٣ضًم اإلاؿاٖضة في ْي٘ بؾتراجُجُت لخىمُت اإلااؾؿت، -

ج٣ضًم اإلاؿاٖضة في ؤلاصماط يمً قب٨ت مِىُت جاؾـ بهُال٢ا مً ٢اٖضة مُُٗاث الكباب  -

،٘  ؤصخاب اإلاكاَع

 1.جىُٓم ٖملُاث جضُٖمُت مً ؤظل ج٣ضًم بؾدكاعة زانت للكباب عئؾاء اإلااؾؿاث -

                                                           
1
.،مرجعسابقالذكر2010،"أنساج"الوكالةالوطنٌةلدعمتشغٌلالشباب،دلٌلالمرافق- 
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اشاخل املشافقت املقاوالجيتل:ل(II-6)رقم  شهل سقي

ل

لان ا ذاد ااباخثت بناءا  لى وثائق وماات أنعاج:املصذس

  اابرااج ااخنحينيت املخخصصت في ثقافت املقاوالجيت :املطلب ااثاني

ٍٓني  ٍٓيُت الغاثضة ٖلى  Start and improve your business (SIYB)ٌٗخبر البرهامج الخ٩  مً البرامج الخ٩

ْلت ٖبر الٗالم90 خُض اؾخُإ مً زال٫ مىهجُخّ اإلاخميزة ؤن ًىدكغ في ؤ٦ثر مً ،اإلاؿخٔٓ الٗالمي ْ ًد٤٣   ص

ْاإلاخٓؾُت، مىظ ؾىت   ٢ام اإلا٨خب الضْلي للٗمل 2004هخاثج ظُضة مً هاخُت صٖم اإلااؾؿاث الهٛيرة 

(BIT) مً زال٫ َظا ٘ الجُت ٖىض ؤصخاب اإلاكاَع ٍٓيُت في الجؼاثغ لضٖم ز٣اٞت اإلا٣ا ْعاث ج٩ بدىُٓم ص

 .(SIYB)البرهامج
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َْٗني ٠ُ٦ ؤؾير ؤخؿً  Start and improve your business SIYB:لSIYB لحعشيي بشنااجل01:فسرل

 Créez et ؤي (CREE−GERME)ْاليسخت الٟغوؿُت مىّ هي اليسخت اإلاُب٣ت في الجؼاثغ جدمل اؾم ، ماؾؿتي

Gérez mieux votre entreprise. 

ْحهخم 1 (SIYB)بغهامج  ْاإلاخٓؾُت  ٍٓغ اإلااؾؿاث الهٛيرة  ْجُ ٍٓيُت تهخم بضٖم اقاء  ٓ مىهجُت ج٩ َ

٤ جدؿين ؤصاء اإلااؾؿاث  ، ًدا٫ْ المخْؿٍت ُٛعة ْـ اله٦ظل٪ بسل٤ مىانب الٗمل الجضًضة ًٖ ٍَغ

ْاإلاغج٣بين ْلين الخالُين  ٍٓيُت في مجا٫ الدؿُير ل٣ُإ ٦بير مً اإلا٣ا  .البرهامج ؤن ًلبي الاخخُاظاث الخ٩

ٍٓيُت الخالُت  :ًخ٩ٓن البرهامج في الاؾاؽ مً الخ٣اث٤ الخ٩

GYBI - Generate your business Idea ٪ٖ  ؤْظض ٨ٞغة مكْغ

SYB - Start your business ٪ؤوص ئ ماؾؿخ 

IYB - Improve your business ٪خؿً حؿُير ماؾؿخ 

ل(SIYB)انحناث بشنااج ل:ل)II-7ل(شهل سقي

 

 

 

 

 

 

SOURSE: International Labour Organisation , Start and Improve your Business (SIYB) Training of Trainers Seminar, 

Otjiwarongo, Namibia,10-16 June 2012,p11. 

 

                                                           
1 -international labour organisation, Start and Improve your Business (SIYB) Training of Trainers Seminar, Otjiwarongo, Namibia,10-16 

June 2012,p11. 
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 المقاولونالنشطونالمقاولونالمرتقبون
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ْلُت للماؾؿاث الهٛيرة  ٓليها مىٓمت الٗمل الض ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا ٞاهّ هٓغا لألَمُت التي ج

ٓع بغهامج  ٍٓيُت اإلاخ٩املت التي ، لُهبذ مخ٩امل (SIYB)ْاإلاخٓؾُت، جُ ٖٓت مً الخ٣اثب الخ٩ ًخ٩ٓن مً مجم

ْهلخهِا ُٞما ًلي ْجٓؾُ٘ ماؾؿاتهم  ٍٓغ  ْجُ  : جلبي ٧ل مخُلباث الاٞغاص ألوكاء 

ْاإلاخٓؾُت 1 ت ٖالم اإلااؾؿاث الهٛيرة   CLE KAB Know about business مٗٞغ

2 ٕ  TRIE GYBI Generate your business idea الخٓنل الى ٨ٞغة اإلاكْغ

3 ٕ  CREE SYB Start your business اوكاء اإلاكْغ

 IYB Improve your business  خؿً حؿُير ماؾؿخ٪ 4

 EYB Expand your busines  ْؾ٘ ماؾؿخ٪ 5

لالحقائب ااخنحينيت :ل2فسرل

 (CLEالِضٝ الغثِس ي ٫ :ل Comprendre l’Entrepriseاعشفت  ااي املؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت 

٤ صٞ٘ الاٞغاص بلى زل٤ ) ْاوكاء ماؾؿاث ظضًضة ًٖ ٍَغ الجُت  ٓ اإلاؿاَمت في زل٤ ز٣اٞت اإلا٣ا َ 

ْالٗمل الخغ، ؤما الاَضاٝ الخانت   ْلت  ٤ اإلا٣ا ْالخدضي ًٖ ٍَغ :  ُٞي(CLE)ـ لالٟغم 

٦ُُْٟت الاهضماط في ؾ١ٓ الٗمل - ما٫  ْٖالم اإلاا٫ ْالٖا ْلت  ْاإلا٣ا  .جٓيُذ مٗالم اإلااؾؿت 

ْلين  - ٓاظّ اإلا٣ا ْالخدضًاث التي ج الجُت  ْالخُب٣ُاث خ٫ٓ ال٨ٟاءاث اإلا٣ا التزٍْض باإلاٗاٝع 

ٕ  .ٖىض بضء اإلاكْغ

 .حؿُِل الاهخ٣ا٫ مً الخُاة الضعاؾُت الى الخُاة الٗملُت -

ٍٓىِخين:لجأظيغ وانشاء املشاسيع املصغشة   : 1جخجلى في خ٣ُبخين ج٩

  ٕ ض بضء : TRIE (Trouver une Idée D’Entreprise)الخٓنل الى ٨ٞغة اإلاكْغ حؿمذ للصخو الظي ًٍغ

ْالخإ٦ض مً ؤجها جخ٤ٟ م٘ شخهِخّ  ٕ ما،  ْ ٖضة ؤ٩ٞاع ظُضة إلاكْغ ٓع ٖلى ٨ٞغة ؤ ما٫ بالٗش الٖا

ْتهضٝ الى ت   :٢ْضعاجّ الاصاٍع

٘ ظضًضة -  .حصخُو ؤ٩ٞاع مكاَع

ٓعاث  - ٓا٦بت للخُ ْج٩ٓن م الث اإلا٣ا٫ْ  ٕ جخماش ى م٘ مَا ازخُاع ؤبغػ ٨ٞغة مكْغ

ٓلٓظُا الخضًشت  .ْالخ٨ى

  ٕ ْلين طْي الُا٢اث اإلادضصة :  CREE  (Créez votre Entreprise)اوكاء اإلاكْغ ٓ اظغاء ٌؿمذ للم٣ا َ

ْاإلاِمت في اًجاص اإلااؾؿت ْاث الدؿُير اإلاُٟضة  ْاؾدُٗاب ٧ل ؤص الجُت  خِم اإلا٣ا . بض٢ت مً ٢ُاؽ ْع

                                                           

1 - international labour organisation, Start and Improve your Business (SIYB) Training of Trainers Seminar, reference if received, 

2012,p12 
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ْبضؤ  ْب٣ي لِم الخجؿُض  ِٖم  ْاضخت ًٖ مكْغ ْلين اإلادخملين الظًً لضحهم ٨ٞغة  ٓ مٓظّ للم٣ا َْ

ْحهضٝ َظا البرهامج الى  :الٗمل، 

٘ الخانت - ْالدصجُ٘ ٖلى بٗض اإلاكاَع  .النهٓى بالٗمل الظاحي 

خماص ٖلى الظاث - ح اإلاباصعة ْالٖا  .جم٨ين الباخشين مً مخابٗت خل٣اث جإَُلُت لخىمُت ْع

 .الٗمل ٖلى بٗض ظُل ظضًض مً اإلااؾؿاث الهٛيرة الىاجخت -

- ٘  .يمان اؾخضامت اإلاكاَع

ْاإلاخٓؾُت  ٌؿِم َظا اإلاىهج :  GERME(Gérez Mieux votre Entreprise) 1حؿُير اإلااؾؿاث الهٛيرة 

ْلين ٖلى ا٦دؿاب مِاعاث في اإلاجاالث الخ٣ىُت اإلاخٗل٣ت بإوكُت ماؾؿاتهم ْمؿاهضة اإلا٣ا ٦ما . في صٖم 

ْاٖخماصَا ؤزىاء اإلاٗامالث  ْال٣ضعاث الٟىُت في مجا٫ اجساط ال٣غاع،  ًم٨نهم مً ا٦دؿاب اإلاٗاٝع 

ٓباث لًمان اؾخضامت اإلااؾؿت  ْاًجاص الخل٫ٓ اإلاىاؾبت إلاسخل٠ الهٗ ٓمُت في ماؾؿاتهم،  الُ

ْٖملُت ٣ت بؿُُت  ما٫ بٍُغ ٓ ٌكمل . َْٗغى َظا البرهامج اإلاباصت الاؾاؾُت لخدؿين بصاعة الٖا َْ

ْاإلاداؾبت ن، ج٣ضًغ الخ٩ال٠ُ  ٤ٍٓ، الامضاص، اصاعة اإلاسْؼ ُٟت الدؿ ْْ. 

ْاإلاخٓؾُت    ٍٓغ اإلااؾؿاث الهٛيرة  ٓ  : (Développé votre Entreprise)جُ ٓ مٓظّ لضٖم هم َْ

ْ الهٛيرة بلى ماؾؿاث مخٓؾُت ٍٓغ اإلااؾؿاث اإلاهٛغة  َٓا. ْجُ ا بةم٩اهُت هم . ْالتي جخميز ًٖ ٚيَر

 :ْالِضٝ مً َظا البرهامج َٓ

 .اًها٫ اإلا٣ا٫ْ بمغا٣ٞين مخسههين -

- ّٖ ٍٓل لخٓؾٗت مكْغ  مؿاٖضة اإلا٣ا٫ْ في اًجاص مهاصع الخم

  

                                                           

1 - international labour organisation, Start and Improve your Business (SIYB) Training of Trainers Seminar, reference if received, 

2012,p12 
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 فشر اعخغاني خحو غشط ثقافت املقاوالجيت وااخدعيغ ANSEJخصيلت  نشاطاث ااحماات ااحطنيت  :لثااثا

ل2019-2017باامنش املقاوالحي 

ل2019-2017لANSEJخصيلت  نشاطاث وماات أنعاج ل:لII-(5ل(حذوو سقي 

ش ٕٓ البرهامج اإلاؿُغ جاٍع  اإلا٩ان اإلابرمج ُّٞ  الِضٝ مً البرهامج اإلآي

03ْ04/10/2017 الجامٗت الهُُٟت  

   4اليسخت 

ٍٓيُت  الُالب اإلا٣ا٫ْ  ْعة ج٩ ؤْظض "ص

"٨ٞغة ماؾؿخ٪  

ٓم  ْالٗل ٧لُت الخ١ٓ٣ 

 الؿُاؾُت مؿخٛاهم

16/02/2017 ٓم صعاس ي  الجُت في الترار  ً اإلا٣ا

 الجؼاثغي 

الخٍٗغ٠ بألُاث 

 الدكُٛل

 ظىت الٗاٝع مؿخٛاهم

12/04/2018 ؼ الكغا٦ت   في اَاع حٍٗؼ

ْالجامٗت  بين ؤوؿاط 

ابغام اجٟا٢ُت قغا٦ت 

ين  بين الُٞغ

الجُت  ح اإلا٣ا ػعٕ ْع

 في الٓؾِ الجامعي

ٓم  ٧لُت الٗل

ٓلٓظُا  1500ْالخ٨ى

 مؿخٛاهم

07/03/2018 ٓم اٖالمي لٟاثضة   ً

 الُلبت

"زضمت"الخُب٤ُ  قغح الاظغاءاث  

اإلاؿخدضزت ًٖ 

 الدسجُل الال٨ترْوي 

ٓم  ٧لُت الٗل

ٓلٓظُا  1500ْالخ٨ى

 مؿخٛاهم

05/04/2018 ت الخىمُت مً  ملخ٣ى ظِٓي   زاَع

 عئٍت ٣ًٓت الا٢لُم

ٓص  ْصٖم ظِ ؼ  حٍٗؼ

الؿلُاث اإلادلُت في 

 جد٤ُ٣ الخىمُت

ت الخجاعة  ٚٞغ

ْالهىاٖت مؿخٛاهم  

12/04/2018 ؼ الكغا٦ت   في بَاع حٍٗؼ

ْالجامٗت  بين ؤوؿاط 

ابغام اجٟا٢ُت قغا٦ت 

ين  بين الُٞغ

الجُت  ح اإلا٣ا ػعٕ ْع

 في الٓؾِ الجامعي

ٓم  ٧لُت الٗل

ٓلٓظُا  1500ْالخ٨ى

 مؿخٛاهم

 الى 28/11/2018

26/12/2018  

الجُت  ال٣اٞلت اإلا٣ا

 للكباب

ال٣اٞلت الخدؿِؿُت 

ْاثغ  التي ججٓب ٧ل ص

الًت ْبلضًاث ال  

الخدؿِـ بال٨ٟغ 

الحي  اإلا٣ا

ْبلضًاث  ْاثغ  ٧ل ص

الًت مؿخٛاهم  

18ْ19/12/2018 ٓم اٖالمي  ت  ً الاًام الجؼاثٍغ

ٓصة ْالابخ٩اع  للج

 ٘ جدٟيز اإلاكاَع

ت  الابخ٩اٍع

  بمؿخٛاهمAZبٟىض١ 

الى 2019/04/25

27/04/2019  

في بَاع وكاَاث صاع 

الجُت  اإلا٣ا

جُٟٗل الاجٟا٢ُت 

اإلابرمت م٘ اإلاضعؾت 

 الٗلُا للٟالخت 

اعؾاء الش٣اٞت 

الجُت مً زال٫  اإلا٣ا

 حصجُ٘ الُلبت 

اإلاضعؾت الٗلُا 

 للٟالخت مؿخٛاهم

ل. فشر اعخغانيAnsejان إ ذاد ااباخثت بناءا  لى وثائق وبشااج ااحماات ااحطنيت اذ ي حشغيل ااشباب :لاملصذس
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ل أثش ثقافت املقاوالجيت  لى انشاء املؤظعاث ااصغيرة واملخحظطت:اثاملطلب ااثا

الجُتجا٦ض الضعاؾاث ٖلى ؤن                  ْطاث ؤزغ ز٣اٞت اإلا٣ا ْالخٓظّ باال٢خهاص اإلاٗغفي ًمشل ع٦يزة ؤؾاؾُت   

ٖاث الىاقئت،  ْاضح في هجاح الجُتاإلاكْغ  1: حؿعىْطل٪ ؤن ز٣اٞت اإلا٣ا

ٓم بةهخاط ؾل٘  - اصًت ظضًضة ج٣ ٖاث ٍع هٓام ا٢خهاصي ًدؿم  ْزضماث ظضًضة، بغامج هاصعة/ ب٢امت مكْغ

  .باإلبضإ ْالابخ٩اع

ْجبني َظٍ ألا٩ٞاع مً را - اصًت  اصًتال٫ ؾخدضار ألا٩ٞاع الٍغ ٘ ٍع اصي لخهبذ مكاَع ، مىخجت الخٗلُم الٍغ

الجیت ٖلى حٗلم ألان٫ٓ اإلاِىُت اإلا٣ا٫ْ ًم٨ً ؤن ًدغم  ا٦دكاٝ طاجّ لُخٗٝغ ٖلى مً  اهُال٢ا للم٣ا

٦ُٓت بىاءا مضٔ اؾخٗضاصٍ ؤن ٩ًٓن عاثض ؤٖما٫  ْالؿل ٓاٞغ لضًّ مً الخهاثو الصخهُت  ٖلى ما ًخ

 . صعا٥ ما ًلؼمّ ل٩ُٓن عاثض ؤٖما٫ مدتٝرْاالتي ًدؿم بها 

اصًتص - ْبين ال٨ٟغة الٍغ ْالخٗٝغ ٖلى ٦ُُٟت الخٟغ٢ت بين ال٨ٟغة   .عاؾت ؾبل الخٓنل لأل٩ٞاع 

الجُت  - ما٫ ْنىاٖت ٢اصة ز٣اٞت اإلا٣ا ْػٍاصة ٞغم هجاح ألٖا ح اإلاباصعة  ٓ ٚغؽ ْع ٓة ؤؾاؾُت هد زُ

ٓمي الا٢خهاصي الىمٓ ؤٖباء لخدملاإلاؿخ٣بل ٓا٦ب ال٣  .الٗاإلاُت الخٓظِاث م٘ اإلاخ

اصة ال٣ضعاث - ت الٗال٢ت بالخٓظّ طاث الٟغم ٖلى زال٫ الاؾخ٣غاع مً الثرْة لخل٤ اإلاخميزة ٍػ  ٖلى باإلاٗٞغ

 ٔ ت مجخم٘ بىاء في َامت مؿاَمت ًد٤٣ بما الٗالمي، اإلاؿخٓ  .اإلاٗٞغ

اص - زال٫  مً الا٢خهاص اإلاٗغفي بىاء في َٟغة بخضار هدٓ الخد٫ٓ  مً ًم٨ً بما ْالابخ٩اع ؤلابضإ في اهخاط ْع

ت مجخم٘ بدىمُت الٗال٢ت طاث اإلاخجضصة ألا٩ٞاع  .اإلاٗٞغ

اصة اإلاؿاَمت في - ُت ألان٫ٓ  ٍػ ة ْحُٗٓم اإلاٗٞغ ض بما ألاٞغاص زْغ  مجا٫ في ْالترا٦م الغؤؾمالي الثرْة مً ًٍؼ

ت  اإلاٗٞغ

جي الجامٗاث أل٩ٞاع - ٖاث امخال٥ زٍغ ٓلٓظُا الٗالُت طاث مكْغ  بىاء هدٓ الخٓظّ جسضم ْالتي الخ٨ى

ت مجخم٘  .البُالت مك٩لت ٖلى الخٛلب في ْاإلاؿاَمت اإلاٗٞغ

ْ للخهضًغالدصجُ٘ ٖلى جهيُ٘  - ٓاء الؾتهال٥ اإلادلي ؤ ٓعة مىخجاث جهاثُت ؾ ٓاص اإلادلُت في ن ْػٍاصة اإلا  

ٓ الا٢خهاصي  .الىم

 ل

                                                           
1
ٓصي ، مغظ٘ ؾاب٤ الظ٦غ، م-   ما٫ في الكغ١ الاْؾِ، اإلااجمغ الؿٗ اصة الٖا ٓ بِئت صاٖمت لٍغ ما٫ ، ٦خاب ابدار اإلااجمغ، هد اصة الٖا  262ظمُٗت ٍع
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لخالصت

ا  ٍع الجُت ٖامال يْغ ح اإلا٣ا ٕحٗض الْغ ال هاجخالهاخب اإلاكْغ َظٍ   خیض یخم ٚغؽ، ٧ي یهبذ م٣ا

ح مً زال٫  ْالغ٧اثؼ التي یؿير ٖليها الخٗلُمالْغ الحي الظي ی٣ضم اإلاباصت  ٕ، اإلا٣ا   ٧ي یيص ئناخب اإلاكْغ

ال بلى الاؾخم ٕ ْن ٓع ال٨ٟغة بلى البضء في اإلاكْغ ٕ زام بّ، اهُال٢ا مً ِْ َْىا جإحي الخجاعب عاع مكْغ ٞیّ، 

ل. صعاؾت خالت  ٖلُىاظبْلظا  في َظا اإلاجا٫، الىاجخت



 

 الفصل الثالث
دراسة حالة  لمؤسسة مصغرة في 

 (Kpec Proمؤسسة ) ANSEJاطار 
 بمستغانم
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: ثمهيد

بهض الخؿغق ألَم الىلاؽ في الجاهب الىكغي فُما ًسظ مىغىم الظواء الاكخطاصي هألُت لضنم زلافت 

امللاوالجُت ؾىىاضل صعاؾدىا بالخؿغق بلى الضعاؾت املُضاهُت وطلً بخؿبُم مىغىم الضعاؾت نلى نُىت مً 

ٌل بمؿخغاهم وكض كؿمىا الفطل ANSEJامللاولين املؿخفُضًً في اؾاع صنم حشغُل الشباب   زالر بلىل و

لت و صواث املؿخسضمت في مهالجت املهؿُاث مىػم  ، املؿلب لبين مـفيمباخث،  ٌو ؾيخؿغق فُه بلى الؿٍغ

 ٌو إلاؾاع املنهجي لضعاؾت الحالت ،ؤما املؿلب الشاوي الاحغاءاث املىهجُت للضعاؾت املُضاهُت ، فُما ًسظ 

املبدث الشاوي ؾيخؿغق فُه لهغع وجدلُل بُاهاث صعاؾت الحالت مىػم في مؿلبين، الاٌو املؿاع الخإَُلي 

للماؾؿت مدل الضعاؾت، و املؿلب الشاوي جلُُم ؤصاء املاؾؿت مدل الضعاؾت  وفُما ًسظ املبدث الشالث 

ػم مؿلبين   ا وبنؿاء الاؾخيخاحاث ٍو  .ؾىهغع فُه الىخائج وجفؿيَر

ان بدشىا املخهلم بمىغىم الظواء الاكخطاصي هألُت لضنم زلافت امللاوالجُت في املاؾؿاث الطغيرة 

واملخىؾؿت، مشله مشل ؤي بدث نلمي، ًخؿلب جدضًض إلاؾاع املنهجي للضعاؾت املُضاهُت، ؾاملا ان َظا إلاؾاع 

ٌهخبر اؾاؽ جىكُم الافياع واملهلىماث مً احل البدث نً الحلائم، والىضٌى الى الىخائج، هما اهه ٌؿمذ 

لت ؾهلت وواضحت ل.بضعاؾت املىغىم بؿٍغ

فبهضما كمىا بخدضًض املىهج الهلمي املخبو للضعاؾت اهكغ امللضمت، هلىم في َظا الفطل بخدضًض 

الاصواث الاؾاؾُت املؿخهملت في حمو البُاهاث واؾالُب الخدلُل املؿخهملت في صعاؾدىا املُضاهُت، اغفذ الى 

ل.جدضًض مجاٌ الضعاؾت، وازخُاع نُىت البدث، زم اللُام بهغع وجدلُل بُاهاث الضعاؾت املُضاهُت

 إلاطاز املنهجي للدزاسة الكيفية : اململبث  الاو 

 لKpec Proلماؾؿتلخالتلصعاؾتلفيلواملخمشلتلالىُفُتلللضعاؾتلهمضزللٌهضلبمبدثلالفطللَظالوؿتهل

ٌللماؾؿت ووالت اجطاالث بمؿخغاهم خُث غلالحالتللضعاؾتلاملنهجيلإلاؾاعلاملبدثلَظالفيلؾىدىاو اؾخسضامها لوجبًر

ٌللبلىلباإلغافتلالىُفُتلللضعاؾتلمىاؾبتلهةؾتراجُجُت لللماؾؿتلبخلضًملاملبدثللىسخملصعاؾتها،لزؿىاثلجىاو

.وشاؾهالصًىامُىُتلواؾخهغاعلمدل الضعاؾت
  إلاطاز املنهجي لدزاسة الحالة:اململلل  الاو 

م لضعاؾت الحالت الخاضت بضعاؾدىا وؤؾلىب جىفُظَا ل.ٌهخبر َظا املؿلب هساعؾت ؾٍغ

خم ازخُاع الحالت بىاءا :إلامكاهية العلمية لدزاسة الحالة-أالاال بي ٍو حهخبر صعاؾت الحالت بؾتراجُجُت بدث ججٍغ

.لنلى مهُاع الخمشُل للحلائم املغاص اؾخىشافها، خُث ًيىن الخمشُل طو ؾبُهت جدلُلُت ؤهثر منها بخطائُت

جب ؤن حؿمذ لىا الحالت املسخاعة باؾخسضام ؾغق حمو مهلىماث مسخلفت وامللابالث، الىزائم، الاؾخبُان،  ٍو

ت ومالخكتها...املالخكت  1.الخ، هما ؤن الجمو بين مسخلف ؾغق حمو املهلىماث ٌؿمذ بغبـ الخفؿيراث الىكٍغ

                                                           
1
ضًَغش اًبرث، بيروث، -ل  ت، ماؾؿت فٍغ ما ماحض، مىهجُت البدث الهلمي احاباث ألؾئلت حىٍَغ  .28، ص2016ٍع
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ت ءوجكهغ مال مت صعاؾت الحالت في كابلُت املهلىماث املخدطل نليها في جغحمت املفاَُم وامللترخاث الىكٍغ

.للللضعاؾت، خُث حؿمذ لىا املهلىماث الىُفُت بخدضًض مطضع الكاَغة وؾيروعتها

غير ؤن غؼاعة املهلىماث الىاججت نً صعاؾت الحالت كض جمشل بشيالُت في ازخُاع وجفؿير املهلىماث، 

بُت الىُفُت جسػو حهض الباخث للضكت الهلمُت مً ؤحل الاؾخغالٌ  مشل لهظٍ لطلً ؤن امللاعبت الخجٍغ

.للاملهلىماث

بُت واؾخغاللها هما ؤن حىصة   ولهظا حؿانض صعاؾت الحالت نلى غمان صحت ازخباع  صواث الخجٍغ

ت وجبرػ  َمُت الهلمُت لضعاؾت الحالت باعجباؾها املباشغ .صعاؾت الحالت جازغ نلى صحت ازخباع املفاَُم الىكٍغ

ت املسخبرة ًمىً  بخىغاع صعاؾت الحالت في ؾُاكاث ؤزغي، وهدُجت لهملُت الخىغاع ًخدلم ازخباع ضضكها والىكٍغ

ل.كبىلها، عفػها ؤو جدؿُنها، هما حؿاَم صعاؾت الحالت في جؼاًض املهغفت املتراهمت للباخث

 :موضوع الاأهداف دزاسة الحالة- ثاهيا

لموللخىافلهالخالتلهضعاؾتلKpec ل Pro ماؾؿتلازخُاعلجم: أسملاب اخحياز املإسسة مبل الدزاسة  1-

تلالضعاؾتلمخؿلباث  : فُما ًليلالخطائظلَظٍلجخمشللخُثلالضعاؾت،لبشيالُتلوزطائظ الىكٍغ

لالطغيرةلاملاؾؿاث لتركُتلالخىحُهيلاللاهىنللجطيُفلخؿبلمطغغةلماؾؿتل هيKpec Pro للماؾؿت -

 .واملخىؾؿت

 .ANSEJماؾؿت مؿخفُضة مً الضنم في بؾاع حشغُل الشباب ل هيKpec Pro للماؾؿت -

يُت Kpec Pro للشاعهذ ماؾؿت - ل.ل هُف اؾير ؤخؿً ماؾؿتيCREE-GERMEفي الضوعة الخيٍى

هلىم باكتراح ل، ؾىفKPECمً ؤحل مهالجت َظٍ إلاشيالُت نلى مؿخىي ماؾؿت : حدالاو املقترحات- 2

 :املغاخل الخالُت

 املساحل املقترحة لدزاسة الحالة : (III-1)حدالاو زقم 

لؤَضافهالاملغاخل امللترخت

 بؿاكت فىُت للماؾؿت 1املغخلت 

 مدل الضعاؾت

 جلضًم مهلىماث جبرػ ؤَمُت املاؾؿت مدل

 .الضعاؾت

 2املغخلت 

املؿاع الخإَُلي للماؾؿت مدل 

لالضعاؾت

خُث ؤن بؾتراجُجُت  الضعاؾت،جىفير اللانضة  ؾاؾُت إلشيالُت 

 مؿاع اؾتراجُجي ًخػمً ؤعبهت مغاخل، الخإَُل جىفظ مً زالٌ

غهف /ؤَم هلاؽ كىة  بضاًت بالدشخُظ الاؾتراجُجي الظي ًىضح

 .املاؾؿت

 3لاملغخلت

 لالضعاؾتلمدللاملاؾؿتلؤصاءلجلُُم

مً ؤصاءَا ومجاٌ لببغاػ الىغهُت الخىافؿُت للماؾؿت اهؿالكا

 .جدؿين جىافؿُتها

 مً اعداد الملاحثة: املصدز
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الضعاؾت  بىاء نلى املغاخل املظوىعة في حضٌو امللترخاث، ولخىغُذ صعاؾت مخغيراث: املخملط الحوضيحي-3

 : ، انخمضها الشيل الخىغُحي املىاليKpec Proوالهالكت بُنها مً زالٌ جؿبُلها نلى ماؾؿت 

 ملخملط الحوضيحي لدزاسة الحالةا:  (III-1)شكل زقم 

ل
 مً اعداد الملاحثة: املصدز

  حساءات املىهجية للدزاسة امليداهية: اململلل الثاوي

وبما ؤن صعاؾدىا هي لحالت  kpec Pro ًخمشل مجخمو الضعاؾت في ؤفغاص ماؾؿت  :الدزاسة الاعيىة مجحمع-1 

واملخمشلت في احغاء ملابلت مو ضاخب املشغوم ، وطلً ما  ماؾؿت واخضة ، فلض جم ازخُاع نُىت كطضًت

ًدىاؾب مو مىغىم ومخغيراث الضعاؾت، والظي ًخؿلب الحطٌى نلى مهلىماث ؤهثر صكت و مطضاكُت جسظ 

لل.حمُو حىاهب املاؾؿت

ش مباشغة الهمل املُضاوي بلى غاًت اؾخىماٌ حمو املهلىماث،  ذ الضعاؾت في الفترة املمخضة مً جاٍع وكض ؤحٍغ

 .2019 الى غاًت ماي 2019وطلً مً فُفغي 

ًخؿلب اؾخسضام ؤي مىهج نلمي الاؾخهاهت بجملت مً : ادالاات حمع المليىات املسحخدمة في الدزاسة- 2

الاصواث والىؾائل املىاؾبت، التي جمىً الباخث مً الىضٌى الى البُاهاث الالػمت، خُث ٌؿخؿُو مً زاللها 

مهغفت واكو او مُضان الضعاؾت وجفغع ؾبُهت املىغىم الخاغو للضعاؾت وزطىضِخه، اهخلاء مجمىنت مً 

 .الاصواث املؿانضة نلى حمو البُاهاث
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      وفي مىغىم بدشىا، فةهىا ؾىف وؿخهمل اصواث لجمو البُاهاث والتي جخالءم مو ؾبُهت َظا 

املىغىم خُث ؾِخم الانخماص نلى امللابلت بشيل اؾاس ي وىؾُلت لجمو البُاهاث، وجضنُمها باملالخكت بشيل 

ل.اكل وؿبُا وىؾُلت مىملت لجمو البُاهاث

ا فهالُت، خُث انها : املقابلة-1.2 حهخبر امللابلت مً ؤهثر الىؾائل لجمو البُاهاث املُضاهُت اؾخسضاما واهثَر

جىشف آعاء واججاَاث ومشانغ وصوافو الاشخاص هدى مىغىم ما وحهغف امللابلت بانها نباعة نً جفانل لفكي 

م مىكف مىاحهت، ًداٌو فُه الشخظ اللائم بامللابلت ان ٌؿدشير مهلىماث او اعاء شخظ ازغ  ًخم نً ؾٍغ

ً، للحطٌى نلى بهؼ البُاهاث املىغىنُت ل.او اشخاص ازٍغ

 في بؾاع صنم حشغُل الشباب بىالًت kpec Proللض فػلىا امللابلت الشخطُت مو مؿير ماؾؿت 

مؿخغاهم، مً احل الحطٌى نلى املهلىماث بشيل مباشغ، والخإهض مً صحت الحلائم والاحاباث املخدطل 

اؾخهماٌ امللابلت الشخطُت مً احل ؾغح املداوع الاؾاؾُت املىحهت للهُىت مدل الضعاؾت،  نليها، هما جم

بغُت شغح ول اؾخجىاب وجفؿير واػالت ول غمىع ممىً، وبظلً فلض فػلىا ججىب الؿغق الازغي مشل 

ض الالىترووي، انخلاصا مىا ان ؾبُهت الاؾئلت كض جؿغح الغمىع ونضم  م البًر الهاجف واملغاؾالث نً ؾٍغ

ل.الفهم، الش يء الظي ًازغ نلى صحت الىخائج

في الىاكو ان امللابلت جخػمً كضعا مً املالخكت، ومً زم فان املالخكت حؿخسضم بطغف الىكغ :لاملالحظة-2.2ل

اخُاها نً الاؾلىب الظي اؾخسضم في حمو البُاهاث، الا ان املالخكت جسخلف نً امللابلت، وطلً بيىنها حهني 

ل.لان الباخث ٌيجل مالخكاجه بضون اؾخسضام كائمت اؾئلت او غير طلً مً الؿغقل

وكض اؾخسضمىا َظٍ الاصاة بغغع الخإهض مً فغغُاث الضعاؾت، وهظا حشخُظ املُضان والحطٌى 

نلى مهلىماث لم هخمىً مً الحطٌى نليها في امللابلت، وجغهؼث مالخكاجىا ؾىاء املباشغة او الخللائُت نلى 

نضص مً املشاَض مشل ؾلىن مؿير املاؾؿاث الطغيرة واملخىؾؿت، وعصة فهلهم ؤزغ الاحابت نلى ول مً 

ل.اؾئلت امللابلت

غ: الحبليل معالجة املعلومات الامخملط 3.2-  بىاء نلى  صواث املؿخسضمت في حمو املهلىماث، جم جفَغ

ل.املهلىماث ومهالجتها

 عسض الاثبليل بياهات دزاسة الحالة: اململبث الثاوي

، وكض ANSEJ مً صنم الىوالت الىؾىُت لضنم حشغُل الشباب Kpec proاؾخفاصث ماؾؿت 

ا الاؾتراجُجي، وجلُُم ؤصائها ل.زططىا َظا املبدث، للخؿغق الى جفاضُل مؿاَع

ل  ستراثيجي للمإسسة مبل الدزاسةزاملسا: اململلل  الاو 

 مساحل اوشاء مإسسة عبر حهاش أوساج: أالاال

ع اوشاء املاؾؿت املطغغة نبر مغاخل حؿخلؼم مغافلت ووالت اوؿاج، وكبل الضزٌى في َظٍ املغاخل ًم

لل.الغغبت في امللاولتالخدلم مً في مُضان امللاولت ًجب 
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ل:، ًيبغي اجبام الخؿىاث الخالُتبهض الاكخىام بما ًدفؼ نلى اوشاء املاؾؿت

  :هدُجتان فىغة املشغوم هي  :الفكسةالملبث عً -1

  الُىمُتاملالخكت. 

  اعة الطالىهاث  .واملهاععٍػ

  والىفاءاثاهدؿاب املهاعف. 

 إلنضاص املشغوم ًخؿلب صعاؾت الجىاهب الخالُت :املشسالاعاعداد -2

 .املهلىماث جدضًض املىخىج او الخضمت بضكت زم انضاص زؿت لجمو :الاكخطاصيالجاهب -

م :البشغيلالجاهب - شمل فٍغ .ل الهماٌ الاحغاء،الشغواء، امليش ئ :املاؾؿت َو

 .ل الخىحه هدى الاؾخغالٌ الامشل للهخاص:الجاهب الخلني-

لوامياهُاثعبـ الطلت بين الاخخُاحاث املالُت ل الضعاؾت املالُت حؿمذ بالخدلم مًان :املاليالجاهب -

ل. اهجاػ املشغومبشإن اللغاع ، واجساط املشغوماملىاعص، مغصوصًت

ت :املشسالاعاهجاش - 3  :الن وحهض مغخلت مطيًر

 املاؾؿت ؾخىاحه الىاكو املدُـ بها. 

 امليش ئ ؾُطبذ مؿير ماؾؿت. 

  :امليش ئولىجاح اهؿالق اليشاؽ ًجب نلى 

 ل.وغو هكام مهلىماحي للخهغف نلى جؿىع املاؾؿت

 مساز اوشاء مإسسة مصغسة عبر حهاش أوساج: (III-2)الشكل زقم

 
لمً انضاص الباخشت:لاملطضع
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  kpec Proبملاقة فىية ملإسسة : ثاهيا 

 kpec Proبملاقة فىية ملإسسة : (III-3)شكل زقم 

 
  اعحمادا على الاثائق الوكالة الوطني لدعم جشغيل الشملاب مً اعداد الملالملة: املصدز
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 Kpec proمبددات اسحخدام الركاء  قحصادي في مإسسة : ثالثا

 ثبدًد  ححياحات مً املعلومات- 1

هي وؾمىح شخص ي ول وهي املدضص ملضي امياهُت ججؿُض لالفىغة هي اؾاؽ ول مشغوم

.لهلؿت الاهؿالق ليل مشغوم ماؾؿت

 وان زمغة املالخكت الشخطُت واملهغفت ةفىغاٌفةن مُالص ل،Kpec pro ماؾؿت  ًسظ مُالص فىغة فُما

 الحاحت بلى بىاء وهيؤال لخاحاثاٌ ووان بهضف حغؿُت خاحت مً اَم املهىُت،لةججغباٌاملىدؿبت مً زالٌ 

ل.الظاث

مىىىاَىان مطاصع نضًضة للحطٌى نلى :  فكسة املشسالاعزمصاد- 1.1 ل: طهغ بهؼ منها وهي والالحيالفىغة ٍو

 . للهائلت ؤزغ هبير في الخىحه امللاوالحي، بط ؤن الىالض وان في مجاٌ الانالم والصحافت املىخىبت:الاؾغة -

ا فهالُت ،اطهذٌهخبر املؿتهليىن مً اَم املطاصع ال:لاملؿتهلىين- ان الهضف مً الفىغة َى لكاء الافياع، وؤهثَر

 .اشبام خاحت ما لضي املؿتهلً

 اًػا الؿىق حؿمذان مغاكبت املىخجاث والخضماث املىحىصة في ل:لالؿىقللمؿخىيللنلىلاملخىاحضةلاملاؾؿاث-

غ َظٍ   .املىخجاثباؾخلهام افياع حضًضة جيخج نً نملُت جدؿين وجؿٍى

مل:لالخىػَولشبياث- الاهثر لان الافغاص الظًً ٌهملىن في شبياث الخىػَو ٌهخبرون مطاصع َامت لألفياع بانخباَع

ل.املؿتهلًكغبا مً 

لبهض حمو املهلىماث واملهؿُاث خٌى املشغوم ًجب نلى امللاٌو الىكىف لحكت جفىير وجإمل مً احل

.لالاوؿب فيهاوازخُاع  نلى ضاخب املشغوم ان جيىن له اللضعة نلى جدلُل املهلىماث املهلىماث،جدلُل َظٍ 

ً، او ًمىً َظٍ املغخلت ًمىً ان جيىن ملاعهت فىغة مو افياع ملاولين مدخملين  ان ججلب مىفهت ازٍغ

ل.خلُلُت بامللاعهت مو الهغع املخىفغ في الؿىقل

نخبر مدفؼا هبيرا مً ؤحل الابضام يل الفىغةخماًتفان لKpec pro  ملاؾؿت باليسملة:الفكسة ةحماي- 2.1

ت ظا بخلٍى  وجمىُىه مً الحطٌى نلى مغصوصًت ملابل مجهىصاث الابضام  للمشغوموكو الخىافس ي الموالابخياع َو

غالبدث لالاؾدشماعاث الىبيرة في  .والخؿٍى

ظا بضعاؾت ي خماًت الفىغة لِـ بالش يء اليافي ًجب بهض َظا الخدلم مً مضي حضو الفىغة َو

ل.والؼبائًضاخب الفىغة املىخىج لالخىاؾم بين

ل بهض الاهتهاء مً عؾم ول مغاخل اليشاؽ املؿخلبلي وجدضًض ول الفانلين:الضسالازية املعلومات حمع-3.1

ًمىً  ، الش يء الظيالهىاضغاملخضزلين فُه جبضؤ نملُت حمو املهلىماث واملهؿُاث خٌى ول نىطغ مً َظٍ 

 الغحىم اليها ولما اكخػذ الػغوعة الن املهلىمت حهخبر الهىطغلبىاء كانضة مهلىماث ًمىً املشغوم مً مً

ؾيروعة  الفهاٌ واملدغن الغئِس ي لهملُت اجساط اللغاع هما انها حؿاَم في الخللُل مً خالت نضم الخإهض زالٌ

ل.(L’incertitude caractérisant le processus de prise de décision) اجساط اللغاع
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 هيكلة املعمليات املجمعة الااثخاذ القساز-2

لبن نملُت اجساط اللغاع حهخبر نملُت مفطلُت باليؿبت ليل ملاٌو وليل ماؾؿت، وليي ًيىن َظا

كغاٍع نلى لاللغاع هاحها ًجب نلى امللغع ان ًخىفغ نلى الىم الالػم مً املهلىماث وبالجىصة املىاؾبت ختى ًبني

ولهل نملُت صعاؾت الؿىق، حهخبر بمشابت الحل الامشل به اؾاؽ صحُذ مضنم بمهلىماث مً البِئت املدُؿت 

ل.مً احل الحطٌى نلى َىظا مهلىماث

بالبدث وجدلُل املهؿُاث للُت صعاؾت الؿىق مجمىنت مً الاصواث والخلىُاث التي حؿمذ جخؿلب نم

لي ظا بهضف املؿانضة نلى اجساط اللغاع الدؿٍى الخاص بمىخىج او زضمت ما مىحىصة لاملخىفغة خٌى الؿىق، َو

ل.او غير مىحىصة في الؿىقل

، وحؿمذ َظٍ  Niche مخابهت  ؾىاق املخسططتKpec proازخاعث ماؾؿت : ؤسسة الماستراثيجيات -1.2

ل:زالر نىامل وهينلى لالازيرةجىفغ َظٍ ، ثإلاؾتراجُجُت باؾخغالٌ املهاعاث واهدؿاب ميية جىافؿُت في الؿىقل

لت  حل ًمىً الانخماص نليها همشبـ للمىافؿين املدخملين مً زالٌ الهمل هداحؼ -ل  بىاء نالكاث ؾٍى

لت  حل والاخخفاف بالؼبائً والهالكاث مو املىعصًً ل.وبالخالي الحطٌى نلى عبدُت ؾٍى

ال حؿىق مىخجها فلـ وبهما حؿىق وشاؾها و ؤنمالها ألن للKpec pro ماؾؿتف ؾمهت املاؾؿت، -ل

ت الغاسخت في ؤطَان -إلاؾتراجُجُت املخسططت حهخمض نلى اجطاٌ اليلمت الفم وبالخالي فالؿمهت اللٍى

ت لىجاح َظٍ إلاؾتراجُجُت ل.املؿتهلىين غغوٍع

 .والاؾخجابت لحاحاث الؼبائًللKpec proئؾؿت مجمُيي مىخجاث -ل

واخضة مً اَم  (business plan) حهخبر زؿت الهمل: Kpec pro مإسسة (business plan) خملة عمل-2.2

لوالىبيرة خُثوامللاوالجُت خالها بظلً خاٌ املىكماث املخىؾؿت ل الطغيرةاملاؾؿاثاملغاخل جىزُلا لألنماٌ في 

مىً حهٍغف زؿت الهمل نلى لجمشل َظٍ الخؿت جىقُف وامل للفهالُاث طاث الهالكت بمؿخلبل املىكمت، ٍو

ل.ل"الىزُلت التي جطف ماطا زؿـ مً الانماٌ املغاص جىفُظَا غمً املغخلت اللاصمت"ل:ؤنها

ل لKpec pro ؤما نً خاٌ ماؾؿت فُما ًسظ اجساطَا للغاع اوشائها، جم اؾخهماٌ همىطج جدٍى

ؿت همىطج الهمل ل.الفىغة الى مشغوم هاجح، الشيل املىالي ًىضح زٍغ
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 هاجح مشسالاع الى الفكسة هموذج ثبويل: (III-4)الشكل زقم 

ل
 .مً اعداد الملاحثة: املصدز

ت للملغغين  مً وغو همىطج الهمل  Kpec proَضف ماؾؿت  َى  جىفير املهلىماث الػغوٍع

ً خٌى املشغوم ًيبغي ان ٌشمل مسؿـ الهمل  ل: الاؾاؾُت الخالُتالىلاؽوالشغواء و املؿدشمٍغ

 .جدضًض الفئت املؿتهضفت للؼبائً -1

لؼبائنها املؿتهضفين مً خُث الاخخُاحاث التي ًجب  Kpec proجىغُذ اللُم امللترخت التي جمىدها ماؾؿت  -2

 .الاؾخجابت لها، والخإهُض نلى نامل الخجضًض والابضام ملا َى مىحىص في الؿىقل

 .الؾخهمالها إلًطاٌ املىخىج ؤو الخضمت للؼبىنلل(البو والخىػَو)جدضًض كىىاث الاجطاٌ  -3

ض ججؿُضا مو ول فئت منهم -4  .جدضًض الهالكاث مو الؼبائً التي جٍغ

جلُُم املضازُل الىاحمت نً مسخلف املبُهاث واؾخسالص الهىامل التي مً شإنها ؤن جيىن مطضع مً  -5

 .املضازُل واملغصوصًت

ت -6  .جدضًض املطاصع املاصًت والفىٍغ

ًةمهغفت اليشاؾاث الالئم -7  . بما في طلً الاهخاج والخمٍى

 .املىعصون، املؿدشمغون:لوحىب جدضًض املخهاملين الاؾاؾُين -8

ل.جلضًغ الخيالُف املىبشلت مً جىفُظ همىطج الانماٌ -9
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 الضعاؾت  لمدلثقييم أداء املإسسة : اململلل الثاوي

غمً اكخطاص جىافس ي مدلي، حهىي ووؾني هما جخإزغ بما ًدضر نلى Kpec Pro جيشـ ماؾؿت 

غمً مجاٌ ل، لظا وحب نليها جدؿين جىافؿُتها مً زالٌ الخؿىع الخىىىلىجي مؿخىي الاكخطاص الهالمي

ل.جىافس ي مفخىح 

 بالخدلم مً  Kpec Proمً ؤحل جدضًض خكىف هجاح مىخىج ؤو زضمت، كامذ ماؾؿت : دزاسة السوو -1

ل:لهظا، وان مً الػغوعي إلاحابت نلى  ؾئلت الخمؿت الخالُت.لبمياهُت هجاخه نلى املؿخىي الخجاعيل

ل بالخدضًض؟ Kpec Pro                         ماطا جلضم ماؾؿت ماذا؟

ل                           مً َم ػبائنها؟ملً؟

ل                مً ؾُيىن املىافؿين وما هي زطائطهم؟املىافسة؟

ل                      هُف ؾُهغف الؼبىن املدخمل مىخىجي؟كيف؟

ل               هُف ؾُدضص الؿهغ؟ َل َى جىافس ي؟بأي سعس؟

ل

ل

ض ماؾؿت ا Kpec pro حؿمذ إلاحابت نلى َظٍ الؿااٌ بخدضًض املىخجاث والخضماث التي جٍغ  بهجاَػ

هما ًجب ؤن ًيىن مخىفغا .لوبُهها في الؿىق، بط ؤن ول مىخىج بطا لم ٌؿخجُب لحاحت ما فةهه نضًم الجضويل

ل.في الىكذ وفي امليان الظي ًدـ املؿتهلً بهظٍ الحاحت، مً املهم جدضًض زطائظ مىخجاحي ؤو زضماحي

ل

ل: مً زالٌواخخُاحاتهمػبائً املدخملين اٌٌؿمذ الجىاب نلى َظا الؿااٌ بمهغفت وبضكت 

ل.صعاؾت نـاصاث الاؾتهـالن-ل

لصعاؾت مؿاع الشغاء-ل

 .صعاؾت وجدضًض الؼبىنل-

مً ؤحل جدضًض مىغو ماؾؿت بجهلها مخميية نً املىافؿين، ًجب مهغفتهم بضكت وهظا ؾُاؾتهم 

ت واملىخجاث املؿىكت ماطا ًمىىني ؤن :ل"ًجب نلى ضاخب املشغوم ؤن ًؿغح نلى هفؿه الؿااٌ الخالي.لالخجاٍع

ملهغفت ؤفػل  "ؤكضم ؤهثر بامللاعهت مو املىخجاث املهغوغت في الؿىق، مً ؤحل جمُيي ماؾؿتي نً املىافؿت؟

:لملىافؿُه، مً الػغوعي نلى ضاخب املشغوم إلاحابت نلى  ؾئلت الخالُت

 مً َم مىافؿًُ؟ 

 لــمً؟ الؼبـائً

 زضماث-ماطا؟ مىخجاث
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 ما هي زطائطهم؟ ضىف الخطائظ فُما ًخهلم: 

 ٌل، هىنُت املىخجاث ل.الؿهغ املخضاو

 تث، شيل املىخجا  .ؾُاؾتهم الخجاٍع

 فهلاؽ الػوة وهلاؽ اللى. 

 

 بن املىخىج مىحىص لىً ًيبغي الخهٍغف به ومً زم الاجطاٌ بالؼبىن ،مهم"لالىُفُت"بن الؿااٌ خٌى 

.لفي بؾاع مؿاع إلاكىام والبُو

 ماؾؿت ل الظي جىىيل هىم التروٍجKpec Proَا ٌشترون مىخجاثَااؾخهماله لجهل ػبائًل. 

 م بُو ؤو جىػَو التهمول،فٍغ  .مَا

  ل.املاؾؿت حلبهمنضص الؼبائً املدخملين الظًً جىىي

 

منهافس يالمػبائً حُضا واٌ، مً الػغوعي مهغفت "الؿهغ املىطف"لخدضًض  ًجب اجساط زالر .ل وؤؾهاَع

:لملاعباث جىمُلُت

  (مهغفت املبلغ الظي ًيىن الؼبائً نلى اؾخهضاص لضفهه)جدلُل الؿلب، 

  (َامهغفت ؤؾهاع بُو مىافس ي)جدلُل املىافؿت، 

  مً الغئِس ي مهغفت وبضكت مبلغ الخيالُف التي جخدملها املاؾؿت لىغو املىخىج )خؿاب ؾهغ الخيلفت

.ل("بالخؿاعة"ؤو الخضمت في الؿىق، وفي خالت الهىـ، فةن املاؾؿت جساؾغ بالبُو 

  الىوالت الىؾىُت لضنم حشغُل الشبابخؿب الضعاؾت التي كامذ بها مطالح: دزاسة املالية للمشسالاعاو.2

ANSEJ  ة فان الهُيل الاؾدشماعي ملاؾـلKpec Pro ًلي َى هما: 

 الىوالت الىؾىُت لضنم خؿب الضعاؾت التي كامذ بها مطالح: Kpec Proلة سخثمازي ملإسسالهيكل -1.2

ل:ل َى هما ًليفان الهُيل الاؾدشماعيلل  ANSEJ حشغُل الشباب

  

 هُـف؟

 بإي ؾهغ؟
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 Kpec Proالهيكل  سخثمازي ملإسسة : (III-2)حدالاو زقم 

ETUDE FINANCIERE   

         (D.1) Structure de l'investissement:   

 
(en DA) 

       

Rubrique Coût TOTAL 
 

Raison 
sociale ETS Kpec-Pro 

  
Frais de la location 500 000,00 

      

Cotisation fonds de garantie 130 179,00 
 

Gérant : B.K 
  

Assurances 118 732,80 
 

Activité : AGENCE DE COMMUNICATION 
Frais Préliminaires 50 000,00 

  Equipements de production 6 499 185,00 
      

Equipements locaux 6 499 185,00 
 Montant des 

équipements 
importés en 
DA 

Cours de conversion 
relevé le     

Equipements importés 0,00 
 

Montant  Equip 

Cours 
Devis
e en 
DA 

Montan
t en DA   

Cheptel 0,00 
 

0,00 0,00 0,00 
 

Matériels roulants 1 879 500,00 
      Aménagements 0,00 
      Outillages  0,00 
      Mobilier de bureau 0,00 
 

  
    Matériels informatiques 0,00 

      Droit de douanes et taxes  0,00 
      Autres impôts et taxes 0,00 
      Frais d'installation 0,00 
      Frais de transport 0,00 
      Montage et essais 0,00 
      Fonds de roulement 179 202,55 
      BOIS 0,00 
      Autres 2 0,00 
      

TOTAL 9 356 799,35 
      Source : ANSEJ, Plan d’affaires, antenne de Mostaganem,2018. 

مً  ANSEJ  نلى الىوالت الىؾىُت لضنم حشغُل الشباب اوؿاجKpec Pro ماؾؿت للض وكو ازخُاع

ل مشغوم ظااحل جمٍى  :ًلي لهضة اؾباب ًمىً جلخُطها فُما َا َو

  ل و التي جخمشل فيالاؾخفاصة شغوؽ  : املدضصة مً ؾغف الىوالت للحطٌى نلى الخمٍى

ت و هي حؿاوي  -  . صج799,35 356 9جيلفت املشغوم الخلضًٍغ

 . مً زالٌ املشغومصائمتزلم مىاضب شغل  -
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ل بانخباع ان الىوالت مىحهت للشباب - البالغ مً لالؿً الخاص باملؿير والظي ًمىً مً الحطٌى نلى الخمٍى

 . ؾىت40وؤكل مً  20 بين لالهمغ ما

  فيفي الاؾخفاصة مً املؼاًا التي جمىدها الىوالت و املخمشلت الغغبت : 

 .الاؾخفاصة مً الانفاء مً الغؾم نلى اللُمت املػافت نىض شغاء الهخاص الالػم للمشغوم -

بي زالٌ الؿىىاث الاولى للمشغوم -  .الاؾخفاصة مً الانفاء الػٍغ

 .الاؾخفاصة مً بهؼ الامخُاػاث زالٌ املشاعهت في الطفلاث الهمىمُت -

  ل ل والىوالت الىؾىُت لضنم حشغُل الشبابوالبىًزالسي ًلتيم فُه ول مً ضاخب املشغوم اٌالخمٍى

ظا  ل ًدشيل بخلضًم خطظ مالُت، َو  ل:مًالىىم مً الخمٍى

ل. %02الشخطُت بيؿبت املؿاَمت  -ل

 . %28الشباب كغع بضون فائضة جمىده الىوالت الىؾىُت لضنم حشغُل  -

خمل%ل70كغع بىيي جسفؼ فىائضٍ بيؿبت  - للػمان ازؿاع  غماهه مً ؾغف ضىضوق الىفالت املشترهتٍو

ل.اللغوع

 Kpec Proمكوهات الهيكل  سخثمازي ملإسسة : (III -5)الشكل زقم  

. 

 .مً اعداد الملاحثة بىاءا على معمليات دزاسة الهيكل  سخثمازي : املصدز

 

ل:ًليهما لملشغومٌ الهُيل املالي بةهجاػ ANSEJ كامذ مطالحل:الهيكل املالي الحقدًسي -2.2

ل.02% صج بيؿبت 895,53 177املؿاَمت الشخطُت كضعث بمبلغ -ل

صج بيؿبت 904,00 479 2اب بمبلغ  الىوالت الىؾىُت لضنم حشغُل الشباملمىىح مً ؾغفكغع بضون فائضة -ل

ل. صج000,00 500 بغافت الى كغع الاًجاع بمبلغ 28%

0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
6 000 000
7 000 000

500 000 130 179 118 732

6 499 185

1 879 500
179 202

Kpec pro  َُيل الاؾدشماع ملاؾؿت
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 .%100ة  بيؿب بمهضٌ فائضة جسفُض ي% 70صج بيؿبت 000,00 199 6 بمبلغ كغع بىيي -ل

 Kpec Proالهيكل املالي ملإسسة :(III-3)حدالاو زقم 

 

Source : ANSEJ, Plan d’affaires, antenne de Mostaganem,2018. 

 Kpec Proالتركيملة املالية لهيكل ثمويل مإسسة : (III-6)الشكل زقم  

ل

 .مً اعداد الملاحثة بىاءا على معمليات دزاسة الهيكل املالي: املصدز

لواللاغُتنمال باإلحغاءاث املخبهت بالىوالت الىؾىُت لضنم حشغُل الشباب  ين للخمٍى ،  بىحىص مؿخٍى

و التي ال جخجاوػ جيلفتها الاحمالُت والخاصاملؿخىي الاٌو  املىحه ل صج، املؿخىي الشاوي مالًين5نً  باملشاَع

Apport Personnel
2% PNR Ansej

28%

Crédit Bancaire
70%

Kpec pro  التركيبة المالية لهيكل تمويل مؤسسة

Apport Personnel

PNR Ansej

Crédit Bancaire

(D.2)  Structure de Financement: 

   
Rubrique Taux Particip Montant 

Apport personnel 2% 177 895,53 

Numéraires   177 895,53 

Nature   0,00 

PNR Classique 28% 2 479 904,00 

PNR LO    500 000,00 

PNR VA   0,00 

Crédit Bancaire 70% 6 199 000,00 

TOTAL 100% 9 356 799,35 
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و  ل املشاَع ًىضعج لKpec Pro ماؾؿت  صج، فان مشغوم مالًين10لنً جخجاوػ جيلفتها الاحمالُتال التي لخمٍى

ل. صج35, 799 356 9غمً املؿخىي الشاوي هكغا لخيلفخه الاحمالُت امللضعة ب 

 : Kpec Pro ؤسسةالحوحه املقاالاالجي لم -3

املؿيرة  Kpec Pro فما الخكىاٍ في ماؾؿت نلم بضعحت هبيرة بمؿير املاؾؿت،مذالخىحه امللاوالحي 

 ؤن الغوح امللاوالجُت التي لضيها هي الاهثر جإزيرا نلى اوشاء املشغوم امللاوالحي، باالنخماص لكهيىة. بمً ؾغف

لل.في الؿىق و الانخماص نلى الابخياعل وغو ؤفياع حضًضة والاؾخفاصة مً الفغصنلى 

بالبدث وجدلُل املهؿُاث لبن نملُت صعاؾت الؿىق هي مجمىنت مً الاصواث والخلىُاث التي حؿمذ

لي ظا بهضف املؿانضة نلى اجساط اللغاع الدؿٍى ما، هما ؤن الخاص بمىخىج او زضمت لاملخىفغة خٌى الؿىق، َو

ٍغَظا الم دىاؾب لؾاع ًمىً ؤن ًدلم للماؾؿت ميية جىافؿُت مؿخضامت بطا جم جؿٍى بشيل ًىاؾب املاؾؿت ٍو

ل.مو مدُؿها

 نلى جدلُل الهىامل اليلُت والتي ًمىً ؤن جازغ نلى ماؾؿت  PESTELٌؿانض جدلُل : PESTELثبليل  -1.3

Kpec proل. اللغاعاث إلاؾتراجُجُت  مً ؤحل اجساط

ل.املخمشل في الامخُاػاث املمىىخت مً ؾغف الضولت وؾُاؾاث الضنم:لالجاهب الؿُاس ي-ل

ل.املخمشل في املىخج املدلي:لالجاهب الاكخطاصي-ل

ل.املخمشل في زلم فغص نمل:لالجاهب الاحخماعي-ل

ل.ول ما ًخهلم باالبخياعاث واملهاعاث:لالجاهب الخىىىلىجي-ل

ل.عوح امللاوالجُت:لالجاهب الاًيىلىجي-ل

غ :لالجاهب اللاهىوي-ل ًخهلم بمجمىنت مً اللىاهين واملغاؾُم الخىفُظًت مشل اللاهىن الخىحُهي لخؿٍى

ل.املاؾؿاث الطغيرة واملخىؾؿت

 PESTELثبليل : (III-7)الشكل زقم 

ل

Pل ؾُاؾُت

ل بكخطاصًتEلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل L                                                          كاهىهُت

 Eل

ل بحخمانُتSلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللE                                                     بًيىلىحُت 

Tل جىىىلىحُت

 مً اعداد الملاحثة: املصدز

،  Porter فُما ًسظ َظا الهىطغ الهام مً بين اللىي الخمـ الخىافؿُت هما ؾماَا:  PORTER ثبليل -2.3

ل.ا هىنا مً الخفىق بامللاعهت مو املىافؿينٌا بهؼ املميياث التي كض حهؿيٌلضي Kpec Pro ماؾؿت فةن
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اصة في الؿاكت : التهدًدات مً دخوو مىافسين حدد-1 ًجلب املىافؿين الجضص نىض صزىلهم في الطىانت ٍػ

 Kpec Pro.والغغبت للحطٌى نلى خطت مً الؿىق، وصزٌى مىافـ حضًض ًمشل تهضًضا ملاؾؿت 

ضو: القوة الحفاالاضية للموزدًً-2  مً كىتهم في خالت نىضما جيىن املىاص الضازلت في اٌؿخؿُو املىعصون ؤن ًٍؼ

ل.الاهخاج ملؼمت وحشيل وؿبت هبيرة مً الاهخاج

ٌهخبر الؼبىن في مىكف كىي نىضما جيىن َىان صعحت هبيرة مً الترهيي لضي : القوة الحفاالاضية للصبائً-3

ً ل.املشتًر

 ًكهغ َظا التهضًض اطا اؾخؿانذ َظٍ املىخجاث البضًلت جلضًم مىخجاث بىىنُت :تهدًدات املىحجات الملدًلة-4

 Kpec Pro.ؤفػل وبإؾهاع ؤكل وجيلفت ؤكل مً الخيلفت املؿغوخت مً كبل ماؾؿت 

ل. ولما كل نضص املىافؿين ولما اػصاصث شضة الخىافـ:شدة املىافسة بين املحىافسين املوحودًً-5

 PORTER ثبليل :(III-8)الشكل زقم 

 

لالضازلين املدخملين

لل

ل

 لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

ل

لالبضائل

لاملىافؿت في الطىانت

ل
ل

ل

ل

املىافؿت      املىحىصة   بين 

لاملاؾؿاث

 

 مً اعداد الملاحثة: املصدز

  

   تهضًضاث الضازلين الجضص

   تهضًضاث املىخجاث البضًلت 
 اللىة الخفاوغُت للؼبائً

 اللىة الخفاوغُت للؼبائً

   املىعصون  الؼبائً 
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 في جدضًض الىغهُت التي ًخم نلى ؤؾاؾها اجساط اللغاع، وطلً بجمو SWOTًخمشل جدلُل : SWOTثبليل -3.3

مخغيراث البِئت الخاعحُت وجطيُفها الى فغص وتهضًضاث، وهظا حمو املخغيراث البُئُت الضازلُت وجلؿُما الى 

يخهي َظا الخدلُل باجساط اللغاع فُما ًسظ وغو اؾتراجُجُت ماؾؿت   .Kpec Proهلاؽ اللىة والػهف، ٍو

 SWOTثبليل   :(III-9)الشكل زقم

 مً اعداد الملاحثة: املصدز

َىا جخىفغ ؤمام املاؾؿت فغص مخاخت، باإلغافت الى امخالهها هلاؽ كىة هبيرة، مما : استرثيجية هجومية-1

اصة اؾخغالٌ َظٍ الفغص، وحهكُم كىتها الضازلُت ل.ًضفهها الزخُاع الاؾتراجُجُت الهجىمُت بغغع ٍػ

 َىا جخىافغ ؤمام املاؾؿت فغص مخاخت، لىنها حهاوي مً هلاؽ غهف كض جمىهها مً :استراثيجية عالحية-2

اؾخغالٌ جلً الفغص املخاخت، نلُه ًيبغي اجساط اؾتراجُجُت نالحُت ملهالجت وجصحُذ ما حهاهُه املاؾؿت مً 

ل.هلاؽ غهف صازلُت

 َىا حؿخؿُو املاؾؿت ؤن حهؼػ وحؿدشمغ هلاؽ اللىة، التي جمخلىها وبىفـ الىكذ :استراثيجية دفاعية-3

ل.جخىحه للضفام غض ؤزؿاع التهضًضاث املدُؿت به

الخدلُل لللللللللللللللللل

 الضازلي

 

الخدلُل الخاعجي            

 لللللل

 

 Sهلاؽ اللىة 

مهضاث وآالث اهخاج حضًضة -

ت  .وكٍى

 .مهاعاث وهفاءاث نالُت-

 Wهلاؽ الػهف 

 نضم اؾخلغاع حىصة املاصة الاولُت-

الخدىم في الخيالُف وؾهغ نضم -

 .الهائض

 Oالفغص 

ل.الضنم املالي-

 .الامخُاػاث الجبائُت-

 .جؼاًض الؿلب-

 

 استراثيجية هجومية

 

لاستراثيجية عالحية

 Tالتهضًضاث 

نضم وحىص كانضة -

 .مهؿُاث خٌى الؿىقل

زفؼ الاؾهاع مً ؾغف -

 الهضًض مً املىافؿين

 

 

لاستراثيجية دفاعية

 

 

لاستراثيجية اهكماشية
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جخجه املاؾؿت الى َظٍ الاؾتراجُجُت بؿبب ما حهاهُه مً تهضًضاث زاعحُت، ومً : استراثيجية اهكماشية -4

ل.هلاؽ غهف صازلُت

 هحائج الدزاسة الااخحملاز الفسالاض: اململبث الثالث

ٌل لهحائج الدزاسة:لاملؿلب الاو

ىاَا مو ماؾؿت  ماؾؿت ووالت اجطاالث بملغ   Kpec Proاجطح لىا مً زالٌ امللابلت التي ؤحٍغ

الىوالت الىؾىُت لضنم حشغُل الشباب فغم مؿخغاهم ملحلت نين جاصلـ، وانخمضها نليها هدالت نهائُت في 

ا  ل.بطفت اؾخىشافُت كهيىة .بصعاؾدىا، والتي كمىا باحغاء ملابلت مو مؿيَر

نىض هؼولىا للخهغف ؤهثر نلى ماَُت مُضان الضعاؾت في خلل زلافت امللاوالجُت و الظواء الاكخطاصي 

هألُت لضنمها، ومً زالٌ صلُل امللابلت البُضاغىحُت الظي انخمضها نلُه هإصاة مىهجُت للخىحه الى املُضان، 

ل:لفلمىا باؾخسالص مجمىنت مً الىخائج البدشُت ًمىً ضُاغتها بالشيل الخالي

ت والاحخمانُت هي التي جدىم الخىحه امللاوالحي، خُث ؤن املبدىزت انخمضث نلى  - ان الهالكاث الاؾٍغ

في بلىعة فىغة ل(لِؿاوـ حؿُير اؾتراجُجي)، هما ؾانضَا جسططها الخهلُمي (الاب)ؤخض افغاص الاؾغة

 .املشغوم

 الى ؾغح مىخىحاث طاث جىافؿُت نالُت في الاؾىاق Nich جلىص اؾتراجُجُت الؿىق املخسطظ  -

مهخمضة في طلً نلى املهلىمت التي حهض مطضعا لػمان اؾخمغاع وبلاء املاؾؿت، فالحفاف نلى امليية 

الخىافؿُت بين مىافؿيها ًجهلها ؾباكت في الحطٌى نلى املهلىماث والاشاعاث التي حؿمذ لها بالخيبا 

باالخخُاحاث وعص فهل الؿىق، بؾالق مىخج حضًض مشال ؤو اهدشاف بهؼ الخؿىعاث والخىىىلىحُا 

 .الجضًضة

ؤصواث الظواء الاكخطاصي حهخبر ؤكىي وؾُلت مهغفُت مخاخت جدذ جطغف املاؾؿت، هما ؤن جؿبُله  -

غ بصاعة املهغفت وجضفلها صازل املاؾؿت  .فيها ٌهخبر نامل لخؿٍى

اخحملاز فسضيات الدزاسة  :اململلل الثاوي

بها الى الجاهب  مً زالٌ جدلُل الىخائج واللُام بخطيُفها همداوع وؤبهاص عئِؿُت، وهظلً بخلٍغ

ظا  الىكغي الظي انخمضها نلُه في جإؾِؿىا للبدث، هجض ؤن َىان بهؼ الخلاعب مً زالٌ الؿغح الىكغي، َو

ل.لخؿىعاث املدؿاعنت وجؼاًض قهىع الخلىُاث الحضًشت في البِئت الاكخطاصًتعاحو بؿبُهت الحاٌ ٌ

اصًت جخمييف - بالحماؾُت وهي نباعة نً مجمىنت مهلضة مً  وشؿت والؿلىهُاث التي لالشخطُت الٍغ

همل َظا الهامل نلى  ًمىً مالخكتها نلى  شخاص اللظًً ًغغبىن في جدلُم َضف مهين، َو

ىان الهضًض ،ًت للماؾؿت هكغا ملا ًىفٍغ لها مً اًجابُاث الخىافـ ختى مو هفؿهاثجدلُم امللاوال  َو

مً الضعاؾاث التي بُيذ  زغ الاًجابي للظواء الاكخطاصي نلى جىفير املىار املىاؾب الجساط اللغاعاث ، 

كهغ َظا  زغ مً زالٌ  وىهه ًخػمً نضة ،  اؾدىاص الظواء الاكخطاصي نلى مىهج ملبٌى نلى ٍو
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مغاخل هي هفؿها املغاخل التي جخػمنها نملُت اجساط اللغاع، هخدضًض الاخخُاحاث، البدث واهخلاء 

املهلىماث، املهالجت، الخدلُل والاؾخسالص، ومً َىا هالخل ؤن َىان اعجباؽ وزُم بين اجساط اللغاع 

ًت ًفخلغ بلى البدث الضكُم ثومفهىم الظواء الاكخطاصي، فال ًمىً جطىع كغاع مً شخطُت ملاوال

 .نً املهلىماث وجىُُفها لخضمت ؤَضاف املاؾؿت

فامللاٌو لضًه اللضعة نلى جىحُه املجمىنت الهاملت :لنلى بكىام املدُـ الضازلي للماؾؿتاللضعة  -

، ؾلىهه  ً، لخضمت  َضاف التي ٌؿعى بلى جدلُلها، وطلً بىاؾؿت ؤفياٍع مهه مً نماٌ ومؿيًر

والتياماجه ججاَهم، وجخإحى َظٍ اللضعة بالضعحت  ولى مً زالٌ مماعؾخه لىقُفت الخإزير، خُث بِىا 

 .ؾابلا ؤن َظٍ الىقُفت تهضف بلى حغُير املدُـ الضازلي والخاعجي للماؾؿت

جخميي الشخطُت امللاولُت بالخدضًض الضكُم لألَضاف  ؾاؾُت :ل َضاف بلى بحغاءاثجغحمت  -

م الاجطاٌ الفهاٌ باملجمىنت، مما ٌؿانض نلى  ت، زم جغحمتها بلى بحغاءاث نملُت، نً ؾٍغ والشاهٍى

، هما ٌؿانض الاجطاٌ مً َظا الىىم نلى الخماؽ  زلم الخىاؾم والىخضة في ججؿُض ؤفياع امللاٌو

ٌل  .فغص الىجاح لضي  ؾغاف الهاملت جدذ ؾلؿت امللاو

ًخميي امللاٌو بلىة الاؾدُهاب وؤزظ الهبر والضعوؽ والاؾخفاصة مً الفشل وججاعب :لكابلُت الخهلم -

 .الغير، هما ًخميي بهضم زشِخه لالهخلاص وحهل ول جلً الضعوؽ فغص لخىمُت عص الفهل

بط ًلىم امللاٌو باالؾخمام بلى وافت ؤنػاء املجمىنت الهاملت مهه صون بَماٌ :لؾخمام للغيرخؿً الا -

ؤي ؾغف، شغؽ ؤن ًػو ؤؾـ وغىابـ لخلُُم آلاعاء والخدلم مً صحتها، وطلً بهضف جضهُت خضة 

 .نضم جمازل املهلىماث بِىه وبين  ؾغاف الضازلُت للماؾؿت

:ل لهل ؤَم زاضُت مً زطائظ الشخطُت امللاولُت هي الخدفيي والتي ًىكغ بليها مً حاهبين:الخدفيي -

، ؤما الجاهب (والغبدُت، جدلُم الظاث، اهدؿاب مهاعة)خُث ٌهبر الجاهب  ٌو نً مدفؼاث امللاٌو 

ً املجمىنت للهمل نلى جدلُم ؤَضافه  الشاوي مً الخدفيي فُبرػ مً زالٌ كضعة امللاٌو نلى جدٍغ

ً بالشلت و مان  .لامللاولُت، هغفو ؤحىع الهماٌ، وشغ ؾغق التركُت، جدؿِـ الهماٌ واملؿيًر

ا وجدضًض هلاؽ :لنلى الدشخُظاللضعة  - َؼ ومً زاللها ًخمىً الفغص مً جدضًض هلاؽ اللىة وحهٍؼ

ا  .الػهف لخجىبها وجضهُت ؤزاَع

جدلُم عغا الهامل بدُث ًغهؼ الظواء الاكخطاصي نلى اخخُاحاث الهامل وبالخالي مهغفت ما ًجب ؤن  -

خدلم جبها لظلً الاخخفاف بالهمالء وحظب نمالء  جلضمه له الخلىُاث واملىاضفاث التي ًغغبها، ٍو

 .حضص مما ًترجب نلُه جللُل الخؿائغ في املبُهاث

همل الظواء  - الاؾخهاهت بالخلىُاث الحضًشت فالهامل ًغغب صائما في الاؾخهاهت بيل ما َى حضًض َو

 .الاكخطاصي نلى جلضًم الجضًض ؾىاء وان طلً في املىاضفاث ؤو الخطمُم ؤو الاهخاج
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ل.مىاهبت الخؿىعاث الخىىىلىحُت املسخلفت لبىاء ؾمهت وضىعة حُضة للماؾؿت -

 :خالصة

والظواء الاكخطاصي هألُت للض خاولىا مً زالٌ َظا الفطل الىكىف نلى واكو الشلافت امللاوالجُت 

ظا مً زالٌ لضنمها احغاء  في بوشاء ماؾؿاث مطغغة نبر آلُت الىوالت الىؾىُت لضنم وحشغُل الشباب، َو

 مً صعاؾت الحالت خُث جم الانخماص نلى  في اؾاع صنم حشغُل الشباب لKpec Proملابلت مو مؿير ماؾؿت 

.لؤحل جدلُل املهؿُاث والىضٌى بلى الىخائج املؿلىبت

نالكت بين اللضعة نلى بوشاء ماؾؿاث مطغغة ؤن َىان ما ًمىً اؾخسالضه مً الضعاؾت املُضاهُت 

واملدُـ خُث ًمىً للمدُـ ؤن ًازغ نلى بوشاء املاؾؿاث املطغغة نبر آلُت الىوالت الىؾىُت لضنم وحشغُل 

الى ؤن َىان ؾت املُضاهُت ؤشاعث االضعهما ؤن ،  مً زالٌ الخىحه امللاوالحي ووشغ زلافت امللاوالجُتالشباب

نالكت بين جؿبُم جلىُاث الظواء الاكخطاصي وزلافت امللاوالجُت مً زالٌ الخدىم في املهلىمت الاؾتراجُجُت، 

ل.التي حهض مىعصا اؾتراجُجُا َاما

ولخمىين املاؾؿت مً مىاحهت مسخلف الخدضًاث الاؾتراجُجُت، وحب نليها ؤن جضعؽ ول الهالكاث 

والغوابـ البُئُت الضازلُت والخاعحُت، التي مً شإنها ؤن جبرػ الخىحه امللاوالحي، وبالخالي جبني اخضي 

ىا جم اكتراح ملاعبت الظواء الاكخطاصي  .اؾتراجُجُاث الخىُف البُئي، َو

ل
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 :العامة الخاثمة

جبين لىا مً خالٌ سيروزة البدث في َرٍ الدزاست ؤن مىاهبت اإلالاوالجيت للمخغيراث الحاصلت في 

مخخلف ميادًً بيئتها، خاصت الخازجيت منها بشيل عملي لغسض الخإكلم الظسوزي للبلاء، ال ًمىً ؤن ًددر 

 .بىجاح إال إذا لم ًىً مسبىكا بمىاهبت معلىماجيت، باعخباز ؤن اإلاعلىمت هي التي جددر الخغيير

 بالسغم مً مددودًت مىازد اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت وخصائصها اإلاخعللت بالحجم، إال انها 

معىيت بدبني الرواء الاكخصادي والري ؤطحى عماد اللدزة الخىافسيت في اإلاؤسساث خاصت التي جيشؽ في اػاز 

و ال جخخلف اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت عً اإلاؤسساث الىبيرة مً خيث جىفس شسوغ وؤزطيت اإلالاوالجيت، 

جؼبيم ؤدواث الرواء الاكخصادي، وىنها جمخلً زلافت جىظيميت جيدة، حسخجيب وحسهل الىظيفت الاسخعالميت، 

ى  هما جخميز بمسوهت وظيفيت عاليت حساعدَا على الخىيف مع مخخلف الخغيراث وآلازاز التي ًفسطها اإلاديؽ، َو

لها إلى جدليم مخخلف ؤبعاد اليلظت ؤلاستراجيجيت وممازست سلىهياث اإلايزة الخىافسيت، إال ؤنها ؤكل  ما ًَؤ

اسخخداما للرواء الاكخصادي في الخإزير على الغير وال ًسجع ذلً إلى الحجم، بل ًسجع إلى عدة خصائص 

ً، خيث غالبا ما حعخبر اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت مسهصا  مسجبؼت بها، هترهيز اإلالىيت وهلص هفاءة اإلاسيًر

ب وصلل اإلاهازاث، مما ًؤزس على ؤلادازة سلبا في الازجلاء إلى دزجاث عليا مً الرواء الاكخصادي، لرلً  للخدٍز

اهخهجذ العدًد مً الدٌو سياساث وبسامج إلاىاجهت جلً ؤلاشياليت، ازجىصث في معظمها على جلدًم الدعم 

ً اإلاسخمس واسخلؼاب الىفاءاث البىاءة . اإلاالي والفني لها خاصت ما ًخعلم بالخيٍى

ؤما في الجصائس، وبالسغم مً اإلاجهىداث اإلابرولت في ذلً إال ؤنها جبلى غير وافيت هظسا لىجىد مجمىعت 

مً اإلاعيلاث التي جلف دون الىصٌى إلى الاسخفادة مً آليت الرواء الاكخصادي فيها، خيث ًجب عليها 

ت وشاغ اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت، وذلً مً  الاَخمام ؤهثر بهرا الجاهب الري مً شإهه طمان اسخمساٍز

س ، وجىػيد عالكتها بمساهص البدث والجامعاث، هما ًيىن للباخث فيها دوز  خالٌ زسم سياست للبدث والخؼٍى

 ،ً ادي بعد جثمين جهىدٍ وجصوٍدٍ بيافت مخؼلباث وشاغ البدث إطافت إلى الاسخفادة مً ججازب الاخٍس الٍس

 .مً خالٌ بسامج الخعاون وعلىد الشساهت

وفي َرا الصدد، وختى جخمىً اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت مً مىاهبت الخؼىزاث الخىىىلىجيت، 

ليي جخدٌى مً مؤسست مستهلىت للخىىىلىجيا إلى مىخجت لها، جم الاعخماد على بعع اإلاؤشساث مثل جإَيل 

 .اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت، كصد جمىينها مً اهدساب كدزة جىافسيت جمىنها مً دخٌى ألاسىاق
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 نتائج الدراسة: أوال

جىصلىا الى العدًد مً الرواء الاكخصادي هأليت لدعم زلافت اإلالاوالجيت مً خالٌ دزاسدىا إلاىطىع 

 :الىخائج هداٌو ذهس ؤَمها فيما ًلي

 .ٌعخبر جؼبيم الرواء الاكخصادي عامل إلدازة اإلاعلىمت وجدفلها في اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت -

ت، جخمثل في  - َىان استراجيجيت طمىيت للرواء الاكخصادي في اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت الجصائٍس

 .الاستراجيجيت الدفاعيت طد التهدًداث اإلامىً الىكىع فيها

 .الرواء الاكخصادي مصدز لالبخيازاث مً خالٌ جدفيز البدث عً ؤفياز جدًدة -

 .خماًت اإلاشسوع اإلالاوالحي مً التهدًداث -

جلدًم خلٌى ممىىت للخىيف مع ظسوف اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت، وذلً بالسماح لها بخفعيل  -

 .هظام اليلظت، وإدزان مخخلف الاخؼاز التي تهددَا

 .مساعدة اإلاشسوع اإلالاوالحي على خلم ؤهظمت فعالت الجخاذ اللسازاث -

 .جدليم كدزة اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت في مىا جهت اإلاخغيراث اإلاخخلفت التي جىاجهها -

 .اهدساب مىكع كىة مً ؤجل ػسح سلع وخدماث اإلاؤسست اإلابخىسة في السىق  -

 .مىاهبت الخؼىزاث الخىىىلىجيت اإلاخخلفت لبىاء سمعت وصىزة جيدة للمؤسست -

 :اختبار الفروض: ثانيا

 ما مدي مساَمت الرواء "لدزاست واإلاخمثلت في ٌالاجابت على الاشياليت السئيسيت في البداًت خاولىا 

ت اليشاغ اإلالاوالحي في اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت في الجصائس  ".؟الاكخصادي في اسخمساٍز

الاولى والتي مفادَا صحت الفسطيت   مع اخخبازاإلاىاشاةب الاجابت على َرٍ الاشياليت وإػاز وفي  -

س والابداع والخميز في اليشاغ اإلالاوالحي"  " اسخعماٌ الرواء الاكخصادي ٌساَم في جدليم الخؼٍى

 ًمىً اللٌى ؤن الفسطيت ألاولى كد جدللذ

الرواء الاكخصادي ٌساَم في جىليد الافياز  "  والتي مفادَا مع اخخباز صحت الفسطيت الثاهيتاإلاىاشاةبو -

 ٌ ادًت لدي الشباب اإلالاو  .وسخؼع اللٌى ؤن الفسطيت الثاهيت كد جدللذ" الٍس

 الرواء الاكخصادي ٌساَم في جىميت  " والتي مفادَا مع اخخباز صحت الفسطيت الثالثت اإلاىاشاةبو

 .جبين لىا جدلم الفسطيت الثالثت" جىافسيت اإلالاوالجيت 

  



93 
 

  :التوصيات: ثالثا 
:  ما ًليٌ الىزكت البدثيتجخمثل الخىصياث التي خسجىا بها مً خالٌ َر

ص الدشاوز بين اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت والحيىمت مً ؤجل زفع كدزاتها الخىافسيت -1  .حعٍص

ً وجدسيس مسيري اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت بظسوزة جؼبيم مىاهج وؤدواث الرواء  -2 جيٍى

 .الاكخصادي

 الىدواث واإلاؤجمساث التي حساعد اإلاؤسساث على الحصٌى على ول جدًد خٌى مىطىع الرواء جىظيم -3

 . العلميتالاكخصادي، وجىثيف ألابدار

ل واإلاسافلت للمؤسساث الصغيرة واإلاخىسؼت -4  .جسكيت الخمٍى

: فاق الدراسةآ: رابعا

سىاء في جخصص حسيير استراجيجي ؤو في جخصصاث ؤخسي - جفخذ َرٍ الدزاست الباب للباخثين  -1

لخعميم البدث في العالكت بين زلافت اإلالاوالجيت والرواء الاكخصادي هأليت لدعمها، َرا اإلاىطىع الري - ملازبت

 الًصاٌ بداجت الى العدًد مً الدزاساث هظسا لحدازت الخجسبت اإلالاوالجيت في الجصائس

تها -2  .إبساش ؤزس اإلاسافلت اإلالاوالجيت في اسخدامت اإلاؤسساث اإلاصغسة واإلادافظت على اسخمساٍز

الخإهيد على ؤزس الخدسيس بالفىس اإلالاوالحي في حشجيع الشباب الجصائسي إلوشاء مؤسساث مصغسة  -3

ت  .ابخياٍز
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  امللخص: 

ى مدى توافر األرضية الجيدة الستخدام ى تسليط الضوء ع  الذكاء االقتصادي دف هذه الدراسة إ
رة واملتوسطة   ية.تمن أجل إرساء ثقافة املقاوال ي بيئة املؤسسات الصغ

ى جزء نظري  ناخالل هذه الدراسة تطرق رض وتحديد فعاليات تنمية وإثراء ثقافة عتم فيه إ
 ، وجزء تطبيقيكأحد العناصر الداعمة لنجاح املقاولة مستقبالاملقاوالتية، وإبراز دور الذكاء االقتصادي 

ي دعم دراسة مدى مساهمةب همن خالل ناقم ي إنشاء مؤسسات  الذكاء االقتصادي  الثقافة املقاوالتية 
ى املنهج  ملجموعة نامصغرة، وبعد استخدام  بينت النتائج أن الكيفيمن أدوات البحث العلم وباعتماد ع

  .املقاوالتيةالثقافة ي دعم  يساهماالقتصادي الذكاء 

 

رة واملتوسطة، وكالة أنساج،  الكلمات املفتاحية: الذكاء االقتصادي، ثقافة املقاوالتية، املؤسسات الصغ
 الدعم، املرافقة.

  

Abstract:  
This study aims to highlight the availability of good ground for the use of economic 
intelligence in the environment of small and medium enterprises to establish a culture of 
contracting. In this study, we discussed a theoretical part in which the activities of developing and 
enriching the culture of contracting and showing the role of economic intelligence as one of the 
elements supporting the future success of the contracting and an applied part of the study of the 
contribution of economic intelligence to supporting the entrepreneurial culture in the 
establishment of mini-institutions. From the tools of scientific research and based on the 
qualitative approach, the results showed that economic intelligence contributes to the support of 
the entrepreneurial culture. 

  
Key words : the economic intelligence, the culture of entrepreneurship, small and medium 
enterprises, the agency of Ansej, the support, the Accompanying.   
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