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مننأ لجننل س اننوا التواتننل والت اعننل اننامل الفقاونناي املجتم ننة و  نن يل م تمننع عم ننن  

يضننننح انننناافامل مننننأ املحننننيف  ملننننة املشمننننيح  رنننناوة ملعاملنننننة امل نننناكل امل ضننننارية امل نننن   ة ينننن  ح 

 :مع ملانيا االتعاومل ا  -ارلامل املر ز الديمقراطي العربي ومقره

  ألاهليةجامعة فلسطين 

 ديةاملركز الليبي للبحوث الاقتصا 

  كمية العموم القانونية الاقتصادية والاجتماعية عبد املالك السعدي ط  ة

 املمم ة املغربية

 املؤتمر العلمي الدولي الافتراض ي                                      

 (الواقع واملأمول )ة كورونا حمستقبل ريادة الاعمال العربية في ظل جائ

 0101  - 11 – 11،  16 يومي 

 :املؤتمر  رئيس

 السيد عبدالحميدمنال .د

 :رئيس اللجنة العلمية

 ناجية سليمان عبدهللا. د

 :رئيس اللجنة التنظيمية

 كريم عايش.أ

 :الشرفية اسةلرئا

 رئوا املر ز الديمقراطي العربي - عمار شرعامل.ل

 عماد الزير ، رئوا جامعة ومسطامل الاهمية، اوت مل ح ومسطامل. د

 اليبي-العنيالي-وث الاقتصاديةحر ز الميب  لمبامل-ااسح عبدال ريح زغيل. د

 مية العموم القانونية الاقتصاديةكبد القادر مساعد منسق ماا   اقوق إلانسامل ع .د

 والاجتماعية عبد املالك السعدي ط  ة املمم ة املغربية
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 التقديح

يسننننذة هننننرا املننننعسمر  ملننننة التعننننرن عفننننة دور جائحننننة كورونننننا فنننني  عننننادة   نننن يل مسننننتقبل 

ي ريننننادة ألاعمننننال فنننني  ونننننة الا انننن ة قطنننناا ريننننادة ألاعمننننال، وقنننند سوجسننننت العدينننند مننننأ معاسننننا

 ملنننة التحنننول الرق ننن  فننني كاونننة  11و اتنننة منننع اانننتمرار سنننداعياي جائحنننة كوروننننا  عننند كوويننند  

ااننننننتغالل )لعمالسننننننا وضننننننال عننننننأ محاولننننننة زيننننننادة لعمالسننننننا ولن ننننننط  ا ع نننننن  الان ننننننطة الاو  ارننننننية 

ا لننندور الرقم نننة فننني  عزينننز مروننننة ألاعمنننال اا رننناو( التحنننول الرق ننن  ة  ملنننة دور الاقتصننناد ، ن نننرل

 .الرق   في ال مو الاقتصادي

 هداف العامة والفرعية  للمؤتمرألا 

ي دن هرا املعسمر  ملة  سحقيق م موعة مأ الاهدان العامة مأ  الل م موعة مأ 

 :الاهدان ال رعية الت  س درج سح  ا

 
ً

 :من خالل  التعرف على محددات الاطار املفاهيمي لريادة الاعمال -أول

 .ة امل اهيح املجتم ة وألاهدان العامة لريادة ألاعمالم اق  .1

التعرن عفة مسرعاي ريادة الاعمال مأ  الل ااتعراض عالقات ا امرا ز الااحاث   .0

 .واملنامعاي وال وادي الت  ولوجية واار اي ألاعمال

في ظل )الوقوف على سبل دعم سبل دعم أنشطة ريادة الاعمال في ظل ألازمات  -ثانًيا

 (.وروناجائحة ك

 لقاء الضوء عفة الاثار الاقتصادية والاجتماعية املجتم ة لوباء كورونا عفة الان طة  .1

 .الاقتصادية عامة وعفة ريادة الاعمال عل وجه املشصوص

ااتعراض لهح الت ارب الدولية في  ي ية الن وض اقطاا ريادة الاعمال في ظل  .0

 .جائحة كورونا

 .ة  لمل يديروا لن اطسح في ظل لزمة كورونالرواد ألاعمال عأ  ي يارنامح سقديح  .3

ا 
ً
ابراز دور التطورات التكنولوجية الحالية ول سيما حالة التحول الرقمي التي  –ثالث

تعيشها العديد من البلدان في تعزيز ودعم رواد الاعمال في مشروعاتهم الصغيرة 

 والناشئة 
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كورونا اص ة عامة  سحميل والوقون عفة دور التحول الرق   في التصدى ملنائحة .1

 .وفي دعح  ريادة الاعمال اص ة  اتة

الوقون عفة ال رص والتحدياي الت  يقدمسا وي ررسا التحول الرق   عفة رواد  .0

 .ألاعمال

ااتعراض وسحميل املتطمباي الالزمة الاتغالل التحول الرق   في قطاا ريادة  .3

 .الاعمال

عمال في ظل التطورات والظروف تقديم رؤية مستقبلية لسبل تعزيز ريادة الا –رابًعا 

 :الحالية من خالل

 .التعرن عفة ابل  عزيز ااتدامة قطاا ريادية الاعمال .1

 .سقديح سوتياي    مل مواجسة التحدياي املجتم ة الت  سواجه ريادية الاعمال .0

 .يغطى هذا املؤتمر عددا من املحاور الرئيسية على النحو التالي

 .إلاطار الفكري والفلسفي لريادة ألاعمال: املحور ألاول 

 
ً
 (.هدانهمية وألا امل سوم وألا ) ريادة ألاعمال  -أول

اار اي ألاعمال، ال وادي الت  ولوجية ، املنامعاي )لدواي  عزيز ريادة الاعمال  -ثانًيا

 ( ملخ..... واملرا ز البحفية 

 ( في ظل جائحة كورونا)ل في ظل ألازمات سبل دعم أنشطة ريادة الاعما: املحور الثاني

 
ً

 . ثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا عفة ألان طة املجتم ة لريادية الاعمال-أول

واائل الن وض اقطاا ريادة الاعمال في ظل جائحة كورونا في روء الت ارب الدولية  -ثانًيا

 .دروس مست ادة: ال اج ة

 ويضم هذا املحور .  الرقمي في تعزيز ريادة الاعمال دور التحول : املحور الثالث

 
ً

 ( .ال رص والتحدياي) قطاا ريادة الاعمال العربي  في ظل عالح متغا  -أول

 . متطمباي التحول الرق   في اوئة ريادة الاعمال العربية-ثانًيا
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 ر ويضم هذا املحو . واقع ومستقبل ريادة الاعمال في الوطن العربي -املحور الرابع 

مواجسة التحدياي لمام س مية قطاا الص اعاي الصغا ة واملتواطة وال ركاي ال اشئة -أول

 .في ظل ال رون امل الية

 .ابل  عزيز ااتدامة قطاا ريادية الاعمال اامل الواقع وامل مول -ثانًيا

:املشاركون   

 .ألاااسرة والباافومل وألاكاديميومل و املش  اء املجتصامل في كل م االي املعسمر 

 الوزاراي وألاجسزة التا عة لسا. 

 رن الت ارة والص اعة والزراعةغ. 

 املعاساي املالية واملصروية 

 املنامعاي واملرا ز البحفية. 

 رجال وايداي ألاعمال 

 املعاساي العامة واملشاتة. 

 معاساي امل تمع املدني. 

 حقوق املشاركة

 امل ار ة م انا ادومل راوم . 

 نسشة  ل   ونية مأ وقائع لعمال املعسمر  يحصل البااث امل ارك امدا مة عفة

مجلة   راوة  ملة شسادة سفبت م ار ته  ما سن ر ألاعمال املح مة واملقبولة رمأ

مة سصدر عأ  – الدولية العلمية املؤتمرات
ّ
 م مة دولية مح 

عنى امل مة في ن ر ألااحاث مأ وقائع ا-ارلامل العربي_الديمقراطي_املر ز #
ُ
ملانيا  

 .لعمال املعسمراي العممية ألاكاديمية

  ال  ع   الدراااي البحفية  ال عفة آراء لص اب ا، وهح وادهح مأ يتحممومل كامل

بياناي، وما يتبع ذلك مأ قضايا إلا الل اقواعد ألا الق املسعولية اول حنة ال

 .العممية وألامانة
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 املانيا  -برلين  / راسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية إصدارات املركز الديمقراطي العربي للد 1

  واقع التحول الرقمي لريادة ألاعمال العربية في ظل أزمة كورونا 

The reality of the digital transformation of Arab entrepreneurship  
in light of the Corona crisis 

  

 أ. فرج حسن محمد األطرش - عضو هيئة تدريس-كلية القانون جامعة الجفرة - ليبيا
FarajHassanAlAtrash1212@gmail.com 

 أ. عبدالسميع بلعيد محمد العجرم- عضو هيئة تدريس-كلية الشريعة والقانون – أوباري-
 الجامعة األسمرية اإلسالمية - ليبيا

 :ملخص

 الصغيرة واملشروعات ألاعمال لرواد اعدةالو  الفرص من العديد أظهر كورونا فيروس ظل في واقع اصبح التحول الرقمي

 للرقمنة الكامل والتحول  إلالكترونية والتجارة التسويق أهمها من عدة مجاالت في العالم، في الصغر ومتناهية واملتوسطة

 من الفرض لنمو قطاع ريادة ألاعمال الرقمية  ، وسوفوالخدمات والتجارة الاقتصادية املجاالت كافة في
ً
يفتح مزيدا

ل فترة انتشار فيروس كورونا نرًرا لدور الرقمنة في ععزيز مرونة ألاعمال باضإاافة إى  دور الاقتصاد الرقمي في خال

 . النمو الاقتصادي

 الخدمات إى  املستهلكين حاجة تزايد كورونا،من جائحة ظل في العالم يشهدها التي التحوالت من الدراسة أهمية تنبع

 .التغيير وسريعة صعبة تنافسية ظروف من اقألاسو  عل  فرض وما الرقمية،

 الفرص عل  بعض الدول العربية، والتعرف في الرقمية ألاعمال ريادة قطاع واقع إى  تحليل للتطرق  الدراسة هذه وتهدف

 فترة خالل ألاعمال ريادة دعم في الدولية التجارب عل  كورونا، والتعرف جائحة ظل في الرقمية ألاعمال لريادة املتاحة

 جائحة ظل في الرقمية ألاعمال ريادة تواجه التي التحديات عن كورونا ، مع محاولة الكشف جائحة انتشار

 ظل في بعض الدول العربية في الرقمية ألاعمال ريادة واقع ما رئيسية؛ إشكالية عن إلاجابة الباحثان ويحاول .كورونا

 كورونا؟ جائحة

 الجائحة؟ انتشار فترة خالل ألاعمال ريادة لدعم صادًيااقت الدول  أقوى  انتهجتها التي الحلول  ما•

 كورونا؟ جائحة ظل في الرقمية ألاعمال ريادة في الناشئة الشركات تواجه التي التحديات ما•

 .واقع التحول الرقمي لريادة ألاعمال في ظل أزمة كورونا في بعض الدول العربية  براز ضإ الدراسة هذه وتأعي

 .ألاعمال ، الرقمي، الريادة ،املشروعات ، أزمة ، كورونا :املفتاحية  الكلمات

 

Abstract: 
Digital transformation has become a reality in light of the Corona virus, which has 

shown many promising opportunities for entrepreneurs and small, medium and micro 

enterprises in the world, in several areas, the most important of which are marketing, e-

commerce and the complete transformation of digitization in all economic fields, trade 

and services, and it will open more opportunities for the growth of the entrepreneurship 

sector. Digital during the spread of the Corona virus due to the role of digitization in 
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enhancing business resilience in addition to the role of the digital economy in economic 

growth 

The importance of the study stems from the transformations that the world is 

witnessing in light of the Corona pandemic, from the increasing need of consumers for 

digital services, and the difficult and rapidly changing competitive conditions imposed 

on markets. 

This study aims to address the analysis of the reality of the digital entrepreneurship 

sector in some Arab countries, to identify the opportunities available for digital 

entrepreneurship in light of the Corona pandemic, and to identify international 

experiences in supporting entrepreneurship during the spread of the Corona pandemic, 

with an attempt to reveal the challenges facing entrepreneurship. Digital business under 

the Corona pandemic. 

The two researchers try to answer a major problem; What is the reality of digital 

entrepreneurship in some Arab countries in light of the Corona pandemic? 

•What are the solutions adopted by the most powerful economic countries to support 

entrepreneurship during the period of the pandemic? 

 •What are the challenges facing emerging companies in digital entrepreneurship in light 

of the Corona pandemic? 

This study comes to highlight the reality of digital transformation of entrepreneurship in 

light of the Corona crisis in some Arab countries. 

Keywords: business, digital, entrepreneurship, projects, crisis, corona. 

 

 مقدمة

 الصغيرة واملشروعات ألاعمال لرواد الواعدة الفرص من العديد أظهر كورونا وسفير ظل في واقع أن التحول الرقمي

 للرقمنة الكامل والتحول  إلالكترونية والتجارة التسويق أهمها من عدة مجاالت العالم،في في الصغر ومتناهية واملتوسطة

 من الفرض ل والتجارة الاقتصادية املجاالت كافة في
ً
نمو قطاع ريادة ألاعمال الرقمية والخدمات، وسوف يفتح مزيدا

خالل فترة انتشار فيروس كورونا نرًرا لدور الرقمنة في ععزيز مرونة ألاعمال باضإاافة إى  دور الاقتصاد الرقمي في 

 . النمو الاقتصادي

 أهمية الدراسة

 الخدمات إى  ستهلكينامل حاجة تزايد كورونا،من جائحة ظل في العالم يشهدها التي التحوالت من الدراسة أهمية تنبع

 .التغيير وسريعة صعبة تنافسية ظروف من ألاسواق عل  فرض ما الرقمية،و

 أهداف الدراسة

 الفرص عل  بعض الدول العربية، والتعرف في الرقمية ألاعمال ريادة قطاع واقع إى  تحليل للتطرق  الدراسة هذه وتهدف

 فترة خالل ألاعمال ريادة دعم في الدولية التجارب عل  رونا، والتعرفكو  جائحة ظل في الرقمية ألاعمال لريادة املتاحة

 .كورونا جائحة ظل في الرقمية ألاعمال ريادة تواجه التي التحديات عن كورونا ، مع محاولة الكشف جائحة انتشار
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 إشكالية الدراسة

 جائحة ظل في بعض الدول العربية في الرقمية ألاعمال ريادة واقع ما رئيسية؛ إشكالية عن إلاجابة الباحثان ويحاول 

 كورونا؟

 الجائحة؟ انتشار فترة خالل ألاعمال ريادة لدعم اقتصادًيا الدول  أقوى  انتهجتها التي الحلول  ما•

 كورونا؟ جائحة ظل في الرقمية ألاعمال ريادة في الناشئة الشركات تواجه التي التحديات ما•

 منهج الدراسة

 .واقع التحول الرقمي لريادة ألاعمال في ظل أزمة كورونا في بعض الدول العربية ضإبراز الدراسة هذه وتأعي

 خطة الدراسة

 .إلاطار املفاهيمي  :املحور ألاول 

 .تحول الاقتصاد إى  اقتصاد معرفةتجارب  بعض الدول في :املحور الثاني

 .أهمية ألاعمال الرقمية في ظل جائحة كورونا: املحور الثالث

 . تحديات ريادة ألاعمال الرقمية في ظل جائحة كورونا :املحور الرابع

 املحور ألاول 

 إلاطار املفاهيمي
 

ععتبر الريادة من الحقول الهامة والواعدة في اقتصاديات الدول الصناعية املتقدمة والدول النامية عل  حد سواء، إذ 

" الريادة"في جميع البلدان، وإن مفهوم  عساهم املشاريع الريادية مساهمة فاعلة في التنمية الاقتصادية الشاملة

ثالث مرات خالل  ENTREPRENEURمفهوم بالغ ألاهمية في الاقتصاد املعاصر، ولقد عغيرت الترجمة العربية ملصطلح 

الريادة أو الريادية مفهوم قديم ت في التسعينات إى  ريادة، العقود ألاخيرة، فقد كانت منرم ثم مقاول ثم تحول

رة في اللغة الفرنسية في بداية القرن السادس عشر، وقد تضمن املفهوم آنذاك معنى املخاطرة استعمل ألول م

وتحمل الصعاب التي رافقت حمالت الاستكشاف العسكرية، ودخل مفهوم الريادة إى  النشاطات الاقتصادية في مطلع 

اجر الذي يشتري سلعا بسعر الذي وصف الت RICHARD CANTILLONالقرن الثامن عشر من قبل ريتشارد كانتلون 

محدد لبيعها في املستقبل بسعر ال يعرفه مسبقا بأنه ريادي، مهما يكن ألامر فإن روح املخاطرة واملغامرة بقيت مالزمة 

 ،الذي رأى في الريادي مقدرة فائقة عل  إلادارة J.B .SAYهو ساي ويعود الفضل ألحد الصناعيين و ، 1ملفهوم الريادة

ينرم عناصر إلانتاج فيها ويشرف عل  مجمل جية و ي هو ذلك الشخص الذي يدير العملية إلانتافالريادي عند سا

 
ً
عل  الربط والتوجيه وإلاشراف باعتباره حجر الزاوية في العملية  هذه العملية بالكامل، وعليه أن يكون قادرا

ة ببيئة النشاط الاقتصادي والسرعة إلانتاجية، وتنبع قدرة الريادي من روح الوالء للعمل التي تتضمن معرفة دقيق

في اتخاذ القرار وإبقاء العيون مفتوحة عل  كل املتغيرات، إاافة إى  قدرة متميزة لدى الريادي عل  إدارة أموال 

لتعطي بعدا جديدا ملفهوم الريادي  4391في عام  Schumpeter  Josephوجاءت آراء جوزيف شومبيتر. املشروع

يرى أن للريادة  أن الريادي هو حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية، وإن املتتبع آلراء شومبيتر ، فقد أعتبر 2والريادية
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أبعادا كثيرة، فكل مخترع، أو مجدد أو منرم هو ريادي، وألاهم من ذلك أن دور الريادي يتمثل في إحداث تحول أو 

 .عغيير في سير التنمية الاقتصادية

تمايز وإدخال الطرق الجديدة، وبالتاىي فإن مفهوم الريادة لم يقتصر عل  املخاطرة ععتمد الريادة عل  التنويع وال

والابتكار بل ععداها في النصف الثاني من القرن العشرين إى  إلادارة ( العمل في ظروف غير متوقعة)

لقيادة، ويرى فريدريك هو الذي تتوفر فيه مهارة إلابداع وروح اhoselitz (4391 )والتنريم،فالريادي في نرر هوزيلتز 

ء املؤسس ي بجانب مهارات إدارية أن الريادي هو الشخص الذي يملك مهارات البنا frederick harlisonهاريسون 

 .organization builderإبداعية عساعده في بناء التنريم أو إدارة املؤسسة و 

ي عسع  قتصادية والاجتماعية التلقد تطور مفهوم الريادة مع تطور نررة الدول املختلفة لألهداف الا بهذا

 امية فإن من يأخذ روح املبادرة و ففي الدول النلتحقيقها،
ً
  التحرك، ويخاطر وينش ئ عمال

ً
يعمل من خالله عل   جديدا

 
ً
 املساهمة في أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بأنه رياديا

ً
جديدة في ردم  ، لذا فإن الريادي هو من يملك طرقا

 .املجتمع املختلفةحاجات السوق و املعرفة و الهوة بين 
  

 املحور الثاني

 الاقتصاد إلى اقتصاد معرفةتجارب  بعض الدول في تحول 
  

باقتصاد واحدة من عواقب الثورة التكنولوجية هي تحول اقتصاديات الكثير من دول العالم إى  ما يسمى 

نرمة تكنولوجية وألا لالاستخدام املوسع لمنها ، لهذا الاقتصاد مالمح عديدة   knowledge economyاملعرفة

هذه التغيرات الاتصال، ، باستخدام الانترنيت وشبكات إلالكترونيتوسع التجارة والتسويق  املعلومات في العمل، مع

توفر الفرص ألعداد كبيرة من ألاعمال، خاصة في الدول النامية، فرص دخول أسواق عاملية نائية ومنافسة ألاعمال 

 .دول املتقدمةفي ال

اتجاها آخر متنامي ومهم هو تصاعد مكانيات إلابداعية التكنولوجية تزايد الاهتمام بدعم الريادة واحتضان إلا مع 

 
ً
بأهمية النزعة الريادية في تنشيط الاقتصاد مما أدى إى  زيادة عدد  اهتمام الحكومات في الدول املتقدمة اقتصاديا

، 3، وهذا سيساعد الكثير منهم الستفادة من هذه الفرصية الرياديين ومساعدتهمولية لرعااملؤسسات الحكومية والد

كما أدى إدراك أهمية العلم والتكنولوجية في نمو الاقتصاد إى  تصاعد أعدا البرامج . فيزيد من أعداد ألاعمال الريادية

ال يملكون املوارد املالية أو املهارات التكنولوجية، والذين قد بداعية العلمية و التي تدعم وتحتضن أصحاب ألافكار إلا 

 
ً
  إلادارية لتحويلها إى  عمل، فهناك حاليا

ً
ما أعدادا كبيرة من برامج بأسماء مختلفة خاصة بدعم هؤالء، منها مثال

 /أوالحاانات الافتراايةحدائق التكنولوجيا أو حاانات ألاعمال التكنولوجية يسمى بـ 
ً
 املجازية، وغيرها وهذه جميعا

مفهوم الحاانة للتأكيد عل  هدفها وهو احتضان أصحاب إلابداعات العلمية والتكنولوجية لتمكينهم من  عستخدم

تقوم بعض املنرمات الدولية ببرامج مشابهة في الدول النامية، حيث و . 1إقامة أعمال تحول إبداعهم إى  واقع فعلي

ل  سبيل املثال، تنفذ اللجنة الاقتصادية التابعة للتقدم التكنولوجي في الدول النامية، فععم الريادة و كوسيلة لد

املتوقع أن تتزايد هذه  ومن. برنامجا باسم حاانات ألاعمال التكنولوجية( أال سكوا)لألمم املتحدة في غربي آسيا 

 .9البرامج مع تزايد وعي الحكومات في هذه الدول ألهمية احتضان أصحاب إلابداعات العلمية
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 الصغيرة املشاريع في الخاص لحسابهم والعاملين للشركات شاملة إنقاذ تخطط وواع الفعلب الحكومات استجابت قد

 الواليات: وهي كورونا، لجائحة الاقتصادية التداعيات اقتصادًيا ملواجهة ألاقوى  الدول  جهود ومنها قامت واملتوسطة،

 .وأملانيا واليابان، والصين،  ألامريكية،  املتحدة

 
ً
 تريليون  1.9قيمتها  النطاق واسعة إجراءات ألامريكي الاتحادي الاحتياطي مجلس أطلق ألامريكية ملتحدةا الواليات فيمثال

 كورونا فيروس جائحة ظل في ألامريكي الاقتصاد لتحصين خطواته أحدث في واملتوسطة، الصغيرة الشركات دوالر،لدعم

(Abramov et al., 2020) موظفيها عدد يصل التي للشركات سنوات أربع دتهام قروض بتقديم املركزي  البنك قام حيث 

 من مباشر بشكل املرتفعة نيةاالسك الكثافات ذات واملدن واملقاطعات الواليات سندات وشراء شخص آالف عشرة إى 

 للحكومات دوالر مليار 955إى   يصل ما القروض برنامج ويضخ الصحية، ألازمة هذه مواجهة في مساعدتها أجل

 ارتفاع مع الضرائب حصيلة في انهياًرا عشهد قد بينما املرض مع للمواجهة ألامامية الخطوط عل  تقف املحلية،التي

 الخزانة وزارة الفيروس،وقامت انتشار لكبح الهادف الاجتماعي التباعد قواعد بموجب الشركات وتوقف البطالة

 الاقتصادية التداعيات من ععاني التي لصغيرة،ا للشركات املالية املساعدات من املزيد ضخ الشيوخ، ومجلس ألامريكية

 ألافراد ملساعدة املتحدة، الواليات تاريخ في ألاضخم بمساعدات كما قامت  .(Taskinsoy, 2020)الاقتصادي لإلغالق

  .(Mogaji, 2020)كورونا فيروس تفش ي عن الناتج الاقتصادي التباطؤ مواجهة في والشركات

 خالل من ألاخيرة السنوات في العالمي الاقتصادي النمو ثلث وشكلت العالم في اقتصاد برأك ثاني ععد والتي الصين أما

إى   95تدعم  هي و والسيارات، إلالكترونية وألاجزاء والصيدالنية، الكيميائية واملكونات واملنسوجات للمعادن تصديرها

 أثرت العاملية،فقد السوق  من السلع من ويةاملئ النسبة نفس عستورد العاملية،كما التوريد سلسلة من املائة في 95

 دراسات عدة بينت ولقد العالمي، الاقتصاد في والطلب العرض جانبي تدني بسبب الصيني الاقتصاد عل  كورونا جائحة

 الصين استخدمت املثال ىسبيل فعل الجائحة، انتشار فترة خالل ألاعمال ريادة لدعم الصين بها قمت التي إلاجراءات

  واملتوسطة، الصغيرة الشركات عستهدف التي الطارئة لتمويل برامجا
ً

 رسوم وتأجيل الفائدة، أسعار خفض عن فضال

 إى  إلالكترونية املنصات خالل من العمل عل  واملتوسطة الصغيرة الشركات اعتمدت بعضها،كما وإلغاء الضرائب

  (Bouey, 2020)إلانترنت

 ألاعمال بنموذج الجائحة خالل الناشئة الشركات تطبقه الذي ألاعمال جنموذ  (Fitriasari, 2020)فيترياساري  ووصف

 امتياز وهي ألاعمال ملرونة مهمة عناصر ثالثة وهناك ،البقاء من الشركات هذه تتمكن حتى( ألاعمال مرونة)القماشية 

ع وسلوك املنتج ِّ
صن 

ُ
 الرقمي التحول  ويحدث .الرقمي التحول  خالل من ألاعمال مرونة وتدعم العمليات، وموثوقية امل

 في الصحيحة الرقمنة استراتيجية إى  حاجة وهناك. الرقمية ألادوات اعتماد ويتم جديدة رقمية مهارات ترهر عندما

. املنافسة  عل  قدرة أكثر لتكون  واملتوسطة الصغيرة الشركات خدمات أو منتجات وتطوير العمل أهداف تحقيق

 البنية اختبار يلزم الرقمي، التحول  عملية وفي ،الاجتماعي والدافع والتعددية الثقافي بالتنوع التنافسية امليزة كماترتبط

 .النرام ملرونة املناسبة التكنولوجيا استخدام خالل من الصحيحة الرقمية التحتية

ع كما  صغيرةال للشركات التمويل عسهيل عل   Ant Financialمثل إلانترنت عبر املالية الشركات املركزي  البنك شج 

 في الاستقرار لتحقيق السياسات من حزمة املركزية الحكومة أطلقت كما  .(Huang et al., 2020)الصغر ومتناهية
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 للوقاية يوان مليار 445.11بقيمة  مساعدات حزمة وأطلقت. السوق  فتح ومواصلة ألاجنبي والاستثمار الدولية التجارة

 املحلية الحكومة سندات حصة من يوان تريليون  4.19زيادة  عل  يةاملال السلطة ععمل كما. ومكافحتها ألاوبئة من

 التي الاقتصادية ألاارار فإن   ذلك ومع  .(Wang & Jiang, 2019)الشركات عل  للجائحة السلبي التأثير من للتخفيف

 تراجعت حيث مؤكدة غير ماتزال الهائل املاىي الدعم هذا مع حتى الاقتصادي الانتعاش وآفاق شديدة، بالصين لحقت

 الجهود أن كما. الصين في قياس ي رقم أسوأ وهو% 49.9بنسبة  الصناعي إلانتاج وتراجع% 15.9بنسبة  التجزئة مبيعات

 أجل من تكافح املصانع تزال وال العمل، إى  العودة عل  قادرين غير العمال ماليين جعلت الفيروس الحتواء  املطولة

 قلت الفائدة أسعار في وتخفيضات كبير ماىي حافز وجود مع وحتى العمالة، نقص إى  بالنرر الكاملة طاقتها إى  العودة

    .(De et al., 2020)6%وهي  املستهدفة بالنسبة مقارنة% 1-4من  1515لعام  النمو تقديرات

 مجلس من قرار اليابانية الحكومة إصدار خالل كورونا،من فيروس عن الناشئة للتحديات الاستجابة تمت اليابان وفي

 السلطات دفع والذي ،1515 أبريل 15بتاريخ  عدل ثم ،1515أبريل  7في  الطارئة الاقتصادية التدابير باتخاذ الوزراء

 من وغيرها الضرائب واتخاذ التمويلي الدعم تقديم إى  الحكومية شبه أو الحكومية املالية واملؤسسات املختلفة الحكومية

 الاقتصاد ومساعدة املدى، قصيرة آلاثار وجه في الصمود عل  اليابانية الشركات ساعدةم بهدف املؤقتة إلاغاثة تدابير

 عمليات من كجزء مالية مساعدة اليابانية الشركات إى  الياباني التنمية بنك وقدم ألازمة، مرور بعد التعافي عل  الياباني

 أزمة في الاقتصاد وقوع دون  للحيلولة تحفيزية حزم عدة اليابان أطلقت كما  .(Nicola et al., 2020)لألزمات الاستجابة

. لليابان املحلي الناتج إجماىي ٪ من15حواىي  ،أي(دوالر تريليون  1.41)ين  تريليون  191بلغ  إنفاق بإجماىي عميق ركود

 جبرنام حجم من ويقترب كورونا فيروس تداعيات ملواجهة العالم في املالية الحزم أضخم من سيكون  إلانفاق وهذا

  .(Khan et al., 2020)دوالر تريليون  1.9بلغ  الذي ألامريكي املساعدات

. وإلاقليمي القطاعي املستويين عل  وبدقة يومًيا مالحرتها يمكن ألاملانية الشركات عل  كورونا جائحة آثار فإن أملانيا في أما

 عل . أخرى  إى  منطقة من كبير بشكل جزئًيا تختلف والتي املتضررة، الشركات عنها أبلغت التي الفعل وردود تباينت وقد

 نوع حيث ومن للتأثير العام املستوى  حيث من سواء وغربها، أملانيا شرق  بين قوي  انقسام عل  العثور  الخصوص،تم وجه

،بينما أقل أنها أو الحاىي الواع مع تكيفت أنها عن إلابالغ إى  الشرقية الواليات من الشركات تميل. التأثير
ً
 تميل تأثرا

 الحكومة نفذت ولقد  .(Kinne et al., 2020)خطورة أكثر مشاكل عن إلابالغ إى  الغربية الفيدرالية الواليات في الشركات

 حوافز ومنح أشهر 6ملدة  املضافة القيمة اريبة خفض وتم يورو، مليار 495بقيمة  الاقتصادي التحفيز حزمة ألاملانية

 تقدر مساعدات عبر ألازمة من الخروج في واملتوسطة الصغيرة الشركات دعمو . طفل كل عن يورو 955بقيمة  لألسر

 سيشهد ألاملاني الاقتصاد أن إى  ألاملانية الصناعة لشركات الاتحادية الرابطة تقدير أشارت. يورو مليار 19بقيمة 

 أن إى  التقرير وأشار. كورونا اتتداعي ملواجهة أملانيا أقرتها التي إلانقاذ حزمة من ،بالرغم%6.9بنسبة  حقيقيا انكماشا

 وذكرت ،%41تقارب  بنسبة الواردات تراجع الرابطة توقعت كما. ملحوظ بشكل سينخفض املنتجات عل  الطلب

 عل  بقوة سيؤثر الوظائف عل  القلق إى  باضإاافة والبطالة الدوام أوقات تخفيض بسبب الدخول  تراجع أن الرابطة

  .(König, 2019) هلكيناملست عند الاستهالكي املزاج
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 املحور الثالث

 كورونا جائحة ظل في الرقمية ألاعمالأهمية 

 وععزيزها ألاعمال نجاح في الرقمي التحول  أهمية وعكست الرقمية، ألاعمال ريادة مجال في الفرص من العديد ظهرت لقد

 من املعلومات تقنية في الاستثمار زيادة في املتمثل الاقتصادي النمو وععزيز الخدمات وتحسين العامة املوارد كفاءة ورفع

 في البقاء العالم حول  شخص مليار نحو وألزمت كورونا جائحة جاءت حيث،إلايرادات وزيارة التكاليف خفض أجل

 كانت ولقد ،السائدة الاستثنائية الرروف مع للتكيف التكنولوجيا مع والتأقلم الرقمية الخدمات إى  واللجوء منازلهم

  ,.Kinne et al)والاقتصادية واملهنية والاجتماعية الشخصية الحياة أمور  في النرر ضإعادة واملجتمعات لألفراد فرصة هذه

 من الوقائية إلاجراءات مع تماشًيا الشرائية وعاداتهم املستهلكين حياة نمط في واضح عغير ظهر فقد وبالفعل  .(2020

  .(Elia et al., 2020)الفيروس انتشار

 قيادة في حيوية قطاعات دور  برز  ذلك اوء الرقمية،فعل  بالثقافة املعرفي الوعي ععزيز عل  الحكومات حرصت كما

 وخدمات واملصرفي املاىي القطاع القطاعات تلك أبرز  ومن ،الخدمات وتوفير ألاعمال استمرارية لتتيح الرقمي التحول 

 ملختلف إلالكتروني والدفع إلالكترونية التطبيقات عبر التاملعام إنجاز في الحديثة التقنيات استخدام تم لقد ،التأمين

 الستكمال الرقمي التعليم بمنصات الاستعانة تم فقد التعليم قطاع كذلك  .(Barua, 2020)املصرفية الرقمية التعامالت

 بالغ أمًرا ياالتكنولوج عل  قائمة ععليمية مناهج بناء وأصبح  .(Ilmiyah & Setiawan, 2020)بعد عن التعليم عملية

 وأبحاث ألاعمال جدوى  مثل ألاعمال ريادة مهارات وععلم الرقمية ألادوات استخدام الطلبة ععليم املهم ألاهمية،فمن

  .(Permatasari & Anggadwita, 2019)العمل خطط تصميم إى  باضإاافة السوق 

 التقنيات بواسطة منازلهم من العمل خاصوال العام القطاعين في املوظفين من كثير مارس ألاعمال؛فقد قطاع في أما

  ,.Billy, 2020; Wong et al)إلالكتروني البث ببرامج باالستعانة املباشرة املرئية واملؤتمرات الاجتماعات عقد وعبر الحديثة

 إى  ئنللزبا منتجاتها توصيل في إلالكترونية بالتطبيقات واملتوسطة الصغيرة املؤسسات من العديد استعانت كما .(2020

 رقمية منتجات إى  املنتجات بعض تحويل كماتم ،الصحية واملستلزمات املطاعم وطلبات الغذائية املواد مثل منازلهم

 لحصص املباشر والبث السينما دور  زيارة عن كبديل لألفالم إلانترنت عبر املباشر البث استخدام املثال ىسبيل عل ومنها

  الريااية التمارين
ً

 والابتكار العلمي البحث قطاع وفي  .(Lauer et al., 2020)الريااية لصاالتا زيارة من بدال

 الطبي الصعيد عل  سواء كورونا فيروس ملواجهة مبتكرة حلول  ضإيجاد الاصطناعي الذكاء توظيف تم والتكنولوجيا

 والاختراع الابتكار دصعي وعل ،للفيروس ولقاحات أدوية عن البحث في ألابحاث ومعامل املختبرات ونشطت. والكيميائي

 عن أعمالهم مواصلة الناس عل  عسهل تطبيقات أو ومعملية طبية وأجهزة أدوات من رقمية حلول  ضإيجاد املحاوالت زادت

 (، (Aurange, 2019; He, 2019; Kraus et al., 2019) بعد
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 املحور الرابع

 تحديات ريادة ألاعمال الرقمية في ظل جائحة كورونا

زايد من أيام ألاغالق بسبب تفش ي الجائحة وما ترتب عليها من قرارات السياسة النقدية والقيود إن العدد املت

املفرواة عل  السفر الدوىي أثرت بشدة عل  مستوى ألانشطة الاقتصادية وعل  أسعار أسهم الشركات في مؤشرات 

مما يدعو (.  Ozili & Arun,2020)مية ألانشطة الرق سوق املال الرئيسية، وكان أقل ألانشطة الاقتصادية تضررا هي

 .للمبادرة بتسريع التحول الرقمي ملختلف ألانشطة الاقتصادية بمختلف قطاعاتها

 :1دعم ريادة ألاعمال الرقمية -أوال 

تنمية الجاهزية الاستثمارية للشركات الناشئة عساهم في : تنمية الجاهزية الاستثمارية للشركات الناشئة .1

لشركات الناشئة وزيادة فرص حصولها عل  استثمار أو تمويل يساعدها عل  نمو وتوسع رفع نسبة جاهزية ا

 :ويتأعى ذلك من خالل آلاعي. البيئة الريادية الرقمية واملساعدة عل  نضح البيئة

ركات الناشئة للوصول ملرحلة الاستثمار عن طريق تمكين طرق الحصول عل  زيادة فرص التمويل للش .أ 

تمويل أو استثمار والتعريف باملنتجات التمويلية والفرص التمويلية املتاحة في البيئة الريادية الرقمية، 

 .وتحفيز استقطاب الرياديين واملستثمرين للبيئة الريادية الرقمية

ليات الحصول عل  الاستثمار املناسب للشركة الناشئة الرقمية رفع مستوى الوعي الاستثماري وآ .ب 

 .وتجهيزهم لجوالت استثمارية مستقبلية

واع برامج تدريبية متخصصة وعقد ورش عمل تتمحور حول بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة  .ج 

ية وكيفية تجهيز دراسة املحلية والعاملية واملتطلبات املعتادة لعقود الاستثمار وكيفية تجهيز القوائم املال

 .الجدوى ومهارات الاقناع وتقديم ألافكار وغيرها

تحسين البيئة التنريمية للريادة ألاعمال الرقمية عسهم بشكل  :البيئة التنظيمية لريادة ألاعمال الرقمية .1

رة كما عسهم مباشر في تمكين املشاريع الريادية الرقمية من املراحل ألاولية وتنميتها لتصبح شركات رقمية كبي

 :ويتأعى ذلك. البيئة التنريمية في تحفيز الابتكار والبحث والتطوير الرقمي وتنمية القدرات القمية

تهيئة البنية التنريمية لريادة ألاعمال الرقمية وذلك من خالل تطوير ألانرمة والتشريعات التي تدعم نمو  . أ

ركات الرقمية الناشئة في تنمية الاقتصاد تطور نماذج ألاعمال الرمية الجديدة وتزيد من مساهمة الش

 .الرقمي

تفعيل دور املدن واملناطق التقنية الحرة ملا لها من دور في دعم وتمكين ريادة ألاعمال وتحفيز البحث  . ب

 .والتطوير وجذب الاستثمار التقني، وأيضا سن ألانرمة الداعمة في هذه املناطق لتشجيع الاستثمار

عسهيل وتفعيل دور املجتمع الرقمي وتمكين ألافراد للوصول : عمال الرقميةالتوعية بأهمية ريادة ألا  .3

ملجتمعات الريادية لتبادل املعرفة والخبرات، وذلك من خالل تطوير مجموعة من الفعاليات واملسابقات 

                                                           
 .م11:11 –م 1112. 21. 21/ الثالثاء: ترونيمشروع سياسة ريادة األعمال الرقمية، منصة استطالع، موقع إلك1

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/Mcit/leadingbusinesses/Pages/default.aspx 
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باألفكار  والبرامج املمكنة لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة ألاعمال الرقمية باضإاافة إى  إثراء املجتمع الرقمي

 :ويتأعى ذلك من خالل. واملشاريع الريادية

عسهيل الوصول إى  املجتمع الريادي لتبادل املعرفة والخبرات ودعم تنمية الوعي التجاري لدى رواد ألاعمال  . أ

 .وتوايح إيجابيات ريادة ألاعمال الرقمية عل  الفرد وعل  املجتمع

ك لتعزيز ثقافة ريادة ألاعمال الرقمية وتبادل الخبرات الدولية املشاركة في الفعاليات واملسابقات الريادية وذل . ب

 .وتطوير القدرات الرقمية

تطوير منرومة ريادة ألاعمال الرقمية حسب أفضل املمارسات الدولية : املسرعات والحاضنات الرقمية .4

عل  إيجاد وجذب أفضل املنصات الريادية واملشغلين الدوليين للمساهمة في تأسيس شركات ناشئة قادرة 

ويتأعى ذلك . فرص استثمارية واعدة عساهم في ععزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وخلق املزيد من فرص العمل

 :من خالل

تحفيز النرام البيئي لريادة ألاعمال الرقمية من خالل تطوير منصات رقمية لحاانات ومسرعات ألاعمال  . أ

هدف استدامة نمو الشركات الرقمية الناشئة وععزيز الرقمية وتوفير أفضل موارد الدعم والخدمات الالزمة ب

 .قيمتها السوقية محليا ودوليا

توفير بيئة جاذبة للشركات الرقمية الناشئة من خالل تنفيذ حاانات ومسرعات أعمال رقمية محلية  . ب

 .وجذب الخبراء الدوليين بهدف تطوير نماذج أعمال رقمية ريادية

عسهيل الوصول إى  املهارات التقنية والريادية لدفع الابتكار : املحلية املهارات الرقمية للمواهب الريادية .5

ورفع مستوى تبني التقنيات الناشئة من خالل تطوير برامج ومعسكرات تدريبية مكثفة متخصصة في 

مجاالت ريادة ألاعمال والتقنيات الناشئة والعمل عل  تطوير منصة تربط املواهب التقنية العاملية واملحلية 

 .واد ألاعمالبر 

ويتأعى ذلك من خالل الاهتمام بتطوير القدرات واملهارات الرقمية والاستفادة منها وعسهيل الوصول إليها عن 

طريق إقامة ورش العمل واملعسكرات التدريبية وتطوير حاانات ومسرعات ألاعمال وتفعيل دورها وتقديم 

 .ساليب الحديثة في ريادة ألاعمال الرقميةبرامج تدريبية متخصصة ومكثفة في التقنيات الحديثة وألا 

 دعم وتطوير املشروعات الصغيرة واملتوسطة–ثانيا 

بأنها؛  Organizationععرف املنرمات بشكل عام  : دور املنظمات في دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة .1

  أهداف، حيث كيان يتشكل من أفراد يعملون مع بعضهم البعض في إطار تقسيم واضح للعمل للوصول إى

ومنرمات ألاعمال هي كيانات اقتصادية (. 991م، ص 1551ألاعمال : إلادارة. ) يتسم عملها باالستمرارية

تهدف ضإنتاج السلع والخدمات بهدف تحقيق ربح، وهي تتفاعل بشكل مستمر مع بيئتها الداخلية ومحيطها 

 :تنقسم إى  أنواعت والقطاع إال أنها ورغم اختالف املنرمات في امللكية والحجم وإلاصدارا. الخارجي

وهي منرمات يقيمها أفراد ملمارسة أنشطة اقتصادية : Businesses Organizationsمنظمات أعمال  . أ

 .بهدف الربح
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وهي التي تقيمها الدولة وتهدف لتحقيق أهداف : Government Organizationsمنظمات حكومية  . ب

تقيمها الدولة من مواردها لتقديم خدمات عامة وإى   عامة، وهي تنقسم إى  منرمات حكومية سيادية

 .شركات حكومية تقوم بإنتاج سلع وخدمات مشابهة ملا يقوم به القطاع الخاص

وهي منرمات يقيمها مجموعات من ألافراد بهدف تحقيق أهداف : The Cooperativesالتعاونيات  . ت

 .إنتاجية أو تجارية أو خدمية مشتركة لهم وليس لتحقيق الربح

profit  -civil society organizations and nonمنظمات املجتمع املدني والهيئات غير الهادفة للربح  . ث

bodies : وهي منرمات ال تهدف للربح ذات نفع عام تقام بهدف خدمة أعضائها، ودعم أنشطتهم

 .وتحقيق أهداف محددة في نرام تأسيسها

 The International Models To support theتوسطة النماذج الدولية لدعم املشروعات الصغيرة وامل .2

Small and Medium Enterprises: ويمكن ذكر أهم النماذج الدولية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

 (. 1557الصناعات واملشروعات الصغيرة واملتوسطة الحجم : ) الحجم والتي تتميز باآلعي

 لمشروعاتالدعم الحكومي الدائم لتلك البراعم الجديدة ل. 

 توفير دراسات الجدوى لتلك املشروعات مجانا. 

 توفر وزارة متخصصة في شؤون املشروعات الصغيرة واملتوسطة. 

 تقديم ألاراض ي مجانا وكحق انتفاع فقط لتجنب مضاربات ألاراض ي. 

 الدعم الكبير من الشركات الضخمة العمالقة للمشروعات الصغيرة. 

  للمشروعات الصغيرة واملتوسطةتقديم البحوث والتطوير املجانية. 

  تقديم قروض بدون أسعار فائدة منخفضة يطلق عليهاsoft ladns  ومع فترات سماح طويلة حتى يحقق

 .املشروع عائد في فترة استرداد لرأس املال مناسبة

 توفير التدريب املستمر لرواد ألاعمال. 

 توفير التعليم املناسب لحاجات املشروع الصغير واملتوسط. 

 وفير إلاعفاءات الضريبية والجمركية للمشروعات الصغيرة باعتبارها تحل مشكلة البطالةت. 

، ص م1541ريادة ألاعمال وإدارة املشروعات الصغيرة واملتوسطة )  :وفيما يلي طرح ألهم التجارب والنماذج العاملية

 (. وما بعدها 491

امعات بإعداد كوادر رواد ألاعمال حيث تقوم الج :The Swiss experimentالتجربة السويسرية  .أ 

املتخصصين مع التعليم والتدريب املناسب وبناء حاانات ألاعمال والحاالت العملية املساعدة لتنمية 

 .القدرات القيادية لرواد ألاعمال

يتم اكتشاف ألانماط القيادية لرواد ألاعمال في سن املراهقة : The German experimentالتجربة ألاملانية  .ب 

بعد العاشرة في أكاديميات ععد الخيبار وتدريب الشباب عل  ريادة ألاعمال والتدريب الصيفي املساعد عل   ما

 .التعرف عل  الواقع التطبيقي
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تقوم املدرسة الفرنسية لإلدارة بالتدريب املستمر لسنوات : The French experimentالتجربة الفرنسية  .ج 

لقطاعات املختلفة، ومنها رواد ألاعمال للمشروعات الصغيرة الكتشاف القيادات حسب الاحتياجات في ا

 .واملتوسطة

بالتدريب ( الجد ؛ ألاب ؛ ألابناء ؛ ألاحفاد ) تقوم ألاسرة  :The Japanese experimentالتجربة اليابانية  .د 

ت واختراق املكثف عل  إدارة املشروع الصغير وبناء روح الفريق والتركيز عل  الجودة والتقليد حتى املبادرا

 .ألاسواق

يعمل معهد الهند للتكنولوجيا مع الاتحادات الصناعية عل  : The Indian experimentالتجربة الهندية  .ه 

 .تدريب الكوادر عل  ريادة ألاعمال الصغيرة واملتوسطة الحجم

الفعال يقوم معهد التصدير إلاسباني بالتدريب وإلاعداد : The Spanish experimentالتجربة إلاسبانية  .و 

لرواد ألاعمال في الصناعات الصغيرة عل  التصدير وفتح ألاسواق وفن البيع وقياس املخاطر ومواجهة 

 .املنافسة

يشجع الاقتصاد املاليزي عل  تكوين كيانات اقتصادية : The Malaysian experimentالتجربة املاليزية  .ز 

 .جديدة وتدريب رواد ألاعمال عل  بناء مشروع صغير للتصدير

 املحور الخامس

 ريادة ألاعمال مفتاح التنمية الاقتصادية في العالم العربي

باعتبار أن ريادة ألاعمال محركا هاما للنمو الاقتصادي عبر نشر البيئة إلابداعية وبوصفها آلية هامة الستحداث 

ثار السلبية الناتجة ألافكار الجديدة وإلابداعات في السوق خاصة بعد تفش ي جائحة فايروس كورونا في العالم وآلا

عنه، لذلك نستعرض بش ئ من إلايجاز تطور ريادة ألاعمال في العالم العربي، والقيود التي تواجه طموحات ريادة 

ألاعمال والاصالحات املتخذة، وكذلك تدعيم ريادة ألاعمال في العالم العربي للتغلب عل  املعوقات ودعم الاستثمارات 

ي واملجاالت ذات ألاولوية للعالم العربي، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في في قطاعات الاقتصاد املعرف

 .الوطن العربي

 : تطوير ريادة ألاعمال في الدول العربية –أوال 

إن الشركات الريادية سواء الصغيرة أو املتوسطة تمثل أهمية كبرى لالقتصاد : دور الشركات الريادية .4

ة لبنة أساسية للمشروعات الكبيرة ومنافذ توزيع بين املستهلك وبين املشروعات الوطني، حيث ععد بمثاب

إلانتاجية كما عساعد عل  زيادة املبيعات والتوزيع مما يخفض من تكلفة التخزين ويساعد عل  وصول 

والتطوير السلعة أو الخدمة للمستهلك بأقل تكلفة وباضإاافة إى  دورها في تهيئة مناخ جيد لإلبداع والابتكار 

سين استغالل املوارد والتجديد مما يساعد عل  رفع إلانتاجية وترشيد الاستهالك وتوفير فرص عمل أكثر وتح

 (.8م، ص 2112ريادة ألاعمال مفتاح التنمية الاقتصادية في العالم العربي . )املتاحة

بت أهميتها من مجموعة إن الشركات الناشئة اكتس: توسع الشركات الناشئة وأوضاعها في الدول العربية .2

اعتبارات تتعلق بخصائص هياكلها الاقتصادية والاجتماعية، ونسب توافر عوامل الانتاج، والتوزيع املكاني 
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من جملة املؤسسات الاقتصادية الخاصة غير % 33للسكان والنشاط، وهذه املشروعات تمثل حواىي 

ملضافة التي تنتجها القطاع الخاص، ويعمل بها من إجماىي القيمة ا% 15الزراعية في مصر، وعساهم بحواىي 

وزارة التجارة ). حواىي ثلثي القوة العاملة وثالثة أرباع العاملين في الوظائف الخاصة خارج القطاع الزراعي

ويالحظ أن املشروعات الناشئة في الدول العربية مازالت ععاني الكثير من العقبات .( 5م، ص 2112املصرية 

ة نموها، إال أن التمويل يتصدرها، ويمثل أحد أهم العقبات الهيكلية التي مازالت تواجه التي ععترض طريق

املشروعات الناشئة سواء الصغيرة أو املتوسطة في الدول العربية، وعل  الرغم من تواجد املصارف 

ل إال أن واملؤسسات التمويلية ألاخرى والصناديق الاجتماعية للتنمية والجمعيات الخاصة برجال ألاعما

ريادة ألاعمال مفتاح التنمية الاقتصادية في العالم العربي ). هناك صعوبات بالغة وشروطا ععرقل عمليات التمويل

 (. 11م، ص 2112

 :القيود التي تواجه طموحات ريادة ألاعمال والاصالحات املتخذة –ثانيا 

من العقبات التي تحد من قدرات رواد  هناك الكثير  :العقبات التي تواجه رواد ألاعمال والشركات الناشئة .4

ألاعمال نتيجة التمسك بالروتين والحرص عل  النرم البيوقراطية وترسيخ املركزية وغيرها من العقبات التي 

 :تحد من الابتكار وإلابداع وتتسبب باضإحباط الذي يصيب رواد ألاعمال، ومن أهمها

عقبات التي تواجه رواد ألاعمال من حيث إسهامها في ععد املعوقات إلادارية أهم ال: املعوقات إلادارية .أ 

تبديد الجهود املبذولة لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة نتيجة الافتقار إى  القدرة عل  التخطيط 

من % 35ولصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات التي تتكيف مع البيئة الاقتصادية، وقد اتضح أن حواىي 

/  55م، ص 2111العاني وآخرون، ) . قص مقومات إدارة تلك ألاعمالإخفاق املنشآت الصغيرة يببه ن

 (. 82م، ص 2115املبيريك، 

هناك مجموعة من املعوقات الاقتصادية والاجتماعية التي تقف : املعوقات الاقتصادية والاجتماعية .ب 

 :كالعقبة الكؤود أمام رواد ألاعمال منها

  ن هناك صعوبات تواجه رواد ألاعمال في هذا يعني أ : التمويل وصعوبة الحصول عليهضعف

 .الحصول عل  القروض املختلفة لتمويل مشروعاتهم نتيجة لالشتراطات وإلاجراءات الروتينية املختلفة

 حيث أن الركود : الصغيرة نتيجة للركود الاقتصادي انخفاض الطلب على منتجات املشروعات

ل عام مع محدودية القدرة الشرائية لألفراد، الاقتصادي يؤدي إى  انخفاض الطلب عل  املنتجات بشك

ويترتب عليه جود فائض في الطاقة الانتاجية مما يحد من قدرة أصحاب املشروعات الصغيرة 

 .واملتوسطة عل  الاستمرار وقد يؤدي إى  الافالس

  ب وتتمثل أهم مشكالت الاستثمار في ععدد التشريعات وما يترتب عليها من تضار  :استثماريةمشكالت

وععطل في ألاعمال نررا لكثرة وطول إلاجراءات املطلوبة من املنشآت الصغيرة خالل فترة التأسيس مع 

اعف الحوافز أو الامتيازات وخصوصا إلاعفاءات الجمركية أو أسعار الفائدة املدعومة عل  القروض أو 

 .الافتقار إى  أسعار طاقة مدعومة
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  رواد ألاعمال هي نقص املعلومات التي تحد من دور رواد  أهم املشكالت التي تواجه: املعلوماتنقص

ألاعمال، فنجد هناك نقص في املعلومات عن أسواق املوارد والسلع ومستلزمات إلانتاج، وكذلك نقص 

املعلومات عن ألانرمة والقرارات الحكومية؛ كأنرمة عسجيل املشروعات والحوافز والضرائب 

مل باضإاافة إى  تكرار النشاط الواحد في نفس املنطقة لعدم توافر والتأمينات الاجتماعية وقوانين الع

 (.م 2111التطورات واملتغيرات الاقتصادية الدولية ). خريطة توضح املشروعات الصغيرة

  هناك مشكالت اجتماعية قد تؤثر عل  املنشآت الصغيرة وخصوصا التقاليد : الاجتماعيةاملشكالت

 .ر عل  عملية التسويق للمنتجوألاعراف السائدة وبالتاىي تؤث

  الافتقار إى  الخبرات التسويقية في التعامل مع مشكالت ظهور منتجات جديدة : تسويقيةمشكالت

بديلة وبتكلفة أقل، أو انخفاض أو تقلب الطلب عل  بعض املنتجات وعدم القيام بالبحوث التسويقية 

 .وعدم توافر معلومات عن السوق واملستهلك

هناك الكثير من املنشآت  :وارد البشرية العاملة في املشروعات الصغيرة واملتوسطةضعف كفاءة امل .ج 

الصغيرة يفتقد إى  السجالت املالية املحاسبية املنترمة لعدم تواجد محاسبين أكفاء وعدم فصل 

الذمة املالية للمشروع عن امللكية الخاصة لصاحب املشروع، وعدم توافر الكوادر البشرية التي تقوم 

التخطيط والتنريم والرقابة نتيجة اعف التأهيل العلمي وانخفاض مستوى التدريب وعدم رغبة ب

 (. 282م، ص 2118القحطاني،  ). بعض العاملين في املنشآت الصغيرة في تطوير قدراتهم ومهارتهم

بة اعف الدعم الفني والتدريبي والتكنولوجي للمشروعات الصغيرة واعف إملام نس :املعوقات الفنية .د 

كبيرة من أصحاب املشروعات باملعلومات الفنية الخاصة باستخدام آلاالت والتكنولوجيا، مما يؤدي إى  

انخفاض جودة إلانتاج باضإاافة إى  صعوبة توفير آلاالت واملعدات لعدم توافرها أو صعوبة استيرادها 

 .من الخارج

وذلك فيما يتعلق بتشجيع وتدعيم هناك اتجاهات لإلصالح والتحديث  :اتجاهات إلاصالح والتحديث .1

املشروعات الصغيرة واملتوسطة وخصوصا املشروعات الريادية، ومن هذه الاتجاهات والتي بدأت في دول 

 :مثل السعودية وإلامارات وألاردن ولبنان، ما يلي

 .دمج ريادة ألاعمال في النرام التعليمي .أ 

وألاردن وعمان إى  واع برامج تدريبية لتعزيز اتجاه بعض الدول العربية وخصوصا السعودية وإلامارات  .ب 

 .مهارات ريادة ألاعمال لخريجي الجامعات

اتجاه بعض الدول العربية وخصوصا إلامارات والسعودية وعمان والبحرين بربط النرام التعليمي  .ج 

بقطاع ألاعمال وخصوصا عل  مستوى التعليم العاىي، وبشكل يسمح للقطاع الخاص أن يساعد 

التعليمية في تحديد وتقديم البرامج التعليمية والتدريبية التي ععزز طرق التفكير إلابداعية املؤسسات 

 .والريادية

 .اتجاهات الدول العربية نحو نشر ثقافة الريادة من خالل بعض وسائل إلاعالم .د 
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إى  اتجاه بعض الدول العربية والتي منها مصر والسعودية وإلامارات وقطر والبحرين وعمان وألاردن  .ه 

 .تقديم الدعم والتمويل للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 .اتجهت بعض الدول نحو واع عشريعات عشجع عل  الريادة لألعمال .و 

لنجاح ثقافة ريادة ألاعمال البد من توافر بنية تحتية مناسبة كاملواصالت والكهرباء والطرق والبريد  .ز 

 .ثة ودقيقة لدعم بيئة ريادة ألاعمالوالنقل والخدمات املساندة والبد من توافر معلومات حدي

 :تدعيم ريادة ألاعمال في العالم العربي –ثالثا 

البد من تدعيم ريادة ألاعمال في العالم العربي من خالل توفير بيئة أعمال مساندة متمثلة في امان أداء اقتصادي 

املنهي لزيادة قدرة الشباب عل   مستقر وسياسات تنريمية متسقة ومشجعة وكذلك تطوير منرومة التعليم والتدريب

الابتكار، كما يمكن دعم مساهمة منشأة ألاعمال الصغيرة واملتوسطة في الابتكار، وخصوصا في الجانب الاجتماعي، 

فال يمثل ععريم ألارباح هدف أساس ي بقدر تحقيق بعض ألاهداف الاقتصادية والاجتماعية مثل إيجاد حلول مبتكرة 

تماعي واملساعدة في الاندماج في سوق العمل والتدريب وتوفير الرعاية لكبار السن، واملساهمة للبطالة وإلاقصاء الاج

في تطوير ألانشطة واملحافرة عل  البيئة ويمكن عشجيع تلك املشاريع من خالل بيئة عشريعية واستثمارية مالئمة 

ريادة ألاعمال مفتاح التنمية الاقتصادية في العالم ) .وعشجيع مساهمتها في مناقصات املشاريع التي تحتوي عل  مكونات اجتماعية

 (.22م، ص 2112العربي 

 :ومن إلاجراءات املقترحة لتدعيم ريادة ألاعمال في الدول العربية

 .تبسيط إجراءات الدخول والخروج من ألاسواق والضمانات وقوانين العمل .4

 .تخفيض ألاعباء الضريبية وفق طبيعة املنشآت .1

 .  ألاسواقتحسين النفاذ إى .9

 .عشجيع املساهمة في املناقصات العمومية الحكومية .1

 .إدماج املنشآت في القطاع الرسمي .9

 

 الخاتمة

 اربات أحدثت والعشرين الحادي القرن  في واجتماعية ومالية اقتصادية صدمة أكبر ثالث كورونا جائحة برهور 

 حاد انخفاض مع العالم أنحاء جميع في التوريد سلسال  وارب املتضررة، البلدان في إلانتاج توقف إذ مزدوجة اقتصادية

 دفعت  أنها إال الفيروس، الحتواء ارورية كانت وإن عاملًيا، تطبيقها يتم التي الصارمة إلاجراءات إن الاستهالك، في

 ألاكثر ةألاولوي أن ورغم تلقائًيا، أو واضًحا منها الخروج يكون  لن مسبوقة، غير عميق حالة من تجميد إى  باالقتصاد

 مجتمعاتنا كاهل ستثقل كبيرة اقتصادية أزمة في عسببت قد الجائحة هذه أن إال ألارواح، في الخسائر تقليل هي إلحاًحا

تأخذ الريادة أبعادا متنوعة قد تكون اقتصادية واجتماعية وثقافية وغيرها من خالل قادمة، حيث أن  لسنوات

 تحقيق التوافق الجديد ، فاملشروع الريادي 
ً
يركز عل  إلابداع والقيادة حيث يكون له أبعادا تكنولوجية، أو منتجا

، أو طريقة جديدة في تقديم املنتج أو الخدمة
ً
كما قد يكون إلابداع في مجال التسويق وتقديم السلع والخدمات .جديدا
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 الدول  تواجه التي اتالتحدي من العديد هناك مازال الرقمي التحول  لتحقيق أو في إدارة التنريم وهيكلته، وكذلك

 الرقمي ىالتحول  عل املساعدة والقانونية التحتية البنية قصور  أو وجود عدم في تتمثل العربية

 املوافقات عل  الحصول  تحدي الرقمية في اغلب الدول ليبرز ألاعمال بريادة املتعلقة القوانين سن ونررا لعدم

 كذلك. التشغيل لبدء املعنية الجهات كل ضإدماج الالزمة والتطبيقات تآلاليا لتطوير التحية البنية في الالزمة والتراخيص

 النقدية التعامالت ثقافة وخلق الرقمية بالثقافة التوعية نشر تحدي إى  باضإاافة إلانترنت بشبكات املرتبطة التحديات

 .املجتمع وأفراد الجهات جميع إى  إلالكترونية

 املراجعقائمة 

 .م1551ألاردن، الطبعة الثانية  -ألاعمال، دار وائل للنشر : منصور الغالبي، إلادارة –طاهر محسن .د –صالح مهدي العامري .د .4

 .م1557إلاسكندرية  –فريد النجار، الصناعات واملشروعات الصغيرة واملتوسطة الحجم، الدار الجامعية .د .1

شورات الجامعة الافترااية السورية، الجمهورية العربية عامر خربوطلي، ريادة ألاعمال وإدارة املشروعات الصغيرة واملتوسطة، من.د .9

 .م1541السورية 

دائرة البحوث = خالد عبدالوهاب الباجوري، ريادة العمال مفتاح التنمية الاقتصادية في العالم العربي، اتحاد الغرف العربية .د .1

 .م1547الاقتصادية 

 .م1545ادي تكنولوجي، دار صفاء للنشر والتوزيع منرور ري: العاني مزهر وآخرون، إدارة املشروعات الصغيرة .9

 .م1553اململكة العربية السعودية  -التأسيس وإلادارة، دار الجامعة : وفاء املبيريك، املنشآت الصغيرة .6

 دعم وتنمية املشروعات الصغيرة لحل مشاكل البطالة والفقر، دار الكتاب: صالح حسن، التطورات واملتغيرات الاقتصادية الدولية .7

 .م1544القاهرة  –الحديث 

 سالم القحطاني، الريادة الاستراتيجية كمدخل لتطوير املنرمات الحكومية واملؤتمر الثاني ملعاهد إلادارة العامة والتنمية إلادارية في .1

 .الخليج العربية –دول مجلس التعاون الدوىي 

 

 

 
 

 



 م مستدام لريادة ألاعمالظاالاستثمار في ن

 

 

0202 

 املانيا  -برلين  / إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية  16

 الاستثمار في نظام مستدام لريادة ألاعمال

 محمد عبد املنعم السيد أبو سليمان/ د

d.mohamed abd elmonem elsayed abo soliman 

 القاهرة -جمهورية مصر العربية  – املعهد العالي لإلدارة، مدرس

 :امللخص

ت بشكل ملحوظ في دعم ونجاح الاقتصادات ونموها، وذلك تعد املشروعات الريادية من أھم ألادوات الحديثة في الاستثمار، والتي ساهم

من خالل توفير مجموعة من الخدمات أهمها تأمين راس املال املطلوب للمشروعات وإخضاع أصحاب املشروع للتدريب الفني والتقني 

وھنا تتمركز دور ريادة ألاعمال . اتهاوعمل دراسة الجدوى الاقتصادية الالزمة والعمل على تطوير وتنمية املشروعات الريادية وتسويق منتج

  .حول املشروعات الناشئة، إذ أنها أكثر استجابة لألفكار املستحدثة، ولديها القابلية للتغير والتطوير املستمر سیالرئ

اعب تأسيسها، حتى تتجاوز املص ةینجاح مشروعات ألاعمال على مستوى الدعم وحجم املساعدة التي تتلقاه منذ بدا توقفی وحيث

ي واملشاكل التي قد تواجھھا في املرحلة ألاولى من تشغيلها، كما تعتبر املشروعات الريادية من أھم الوسائل التي تقدم لها الدعم سواء ف

بعض حاضنات ألاعمال عن بعضھا آلاخر ھو  ز يمیالريفية وبتكلفة أقل من خالل حاضنات ألاعمال، حيث إن ما  او التجمعات الحضرية 

دمات التي تقدمها إلى املجموعات املحتضنة من املشروعات والتي تتمتع في الغالب بإمكانات للبقاء والنمو السريع، وتكمن دور نوعية الخ

إلى اخفاقها، حيث إن  انیفي التغلب على املشاكل التي تواجھھا والتي قد تؤدي في بعض ألاح ياديةالحاضنات في مساعدة املشروعات الر 

 .أو املتوسطة  نقص الخبرة في مجال إلادارة رةيالتي تواجه املشروعات وخاصة الصغ من أھم ھذه املشاكل

 املشروعات الناشئة –الاستثمار  –حاضنات الاعمال  –ريادة الاعمال  :لكلمات املفتاحيةا

Abstract: 

  Entrepreneurial projects are among the most important modern tools in investment, which 

have contributed significantly to the support and success of economies and their growth, by 

providing a range of services, the most important of which is securing the capital required for 

projects, subjecting project owners to technical and technical training, conducting the necessary 

economic feasibility study, and working on the development and development of pilot projects. 

and marketing its products. Here, the main role of entrepreneurship centers around emerging 

projects, as they are more responsive to innovative ideas, and have the ability to change and 

continuously develop. 

Where the success of business projects depends on the level of support and the amount of 

assistance they receive since the beginning of their establishment, in order to overcome the 

difficulties and problems that they may face in the first stage of their operation. Pioneering 

projects are also considered one of the most important means of providing support, whether in 

urban or rural gatherings, and at a lower cost through Business incubators, as what 

distinguishes some business incubators from others is the quality of services they provide to the 

incubated groups of projects, which often have the potential for survival and rapid growth. 

Sometimes to its failure, as one of the most important problems facing projects, especially small 

or medium ones, is the lack of experience in the field of management 

Key words: entrepreneurship - business incubators - investment - start-ups 
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 :مقدمة

عتبر ريادة الاعمال واملشروعات الناشئة من أهم اليات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكافة البلدان، ي

وذلك ملا لها من تأثير مضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق اقتصاد املعرفة، وحيث تواجه في بداية أعمالها 

التنافسية وتهدد فرص استمرارها، ولذلك تحتاج  مجموعة من الصعوبات والتحديات التي تحد من قدراتها

املشروعات الناشئة إلى الدعم واملساندة، وتوفير الخدمات ألاساسية، ومنها مساحة مادية بأسعار مخفضة، ومعدات 

 .أعمال أساسية مشتركة بتكلفة قليلة، واستشارات قانونية وتقنية، ودعم مالي ودعم إداري 

ات لها كيانها املستقل تقدم حزمة مـن الخـدمات والتـسهيالت وآليـات املساندة وتعد حاضنات ألاعمال مؤسس   

والاستشارة الفنية والدعم املالي وملرحلة محددة من الزمن للرياديين الذين يرغبون في إقامة املشروعات الصغيرة 

ر من أجل مساعدة املشروعات واملتوسطة في مراحلها ألاولية، حيث تعد منشآت مصممة لتهيئة بيئة مواتية لالستثما

 .على مواجهة الصعوبات والعوائق املوجودة في املراحل ألاولية، والبقاء على قيد الحياة والنمو لتصبح أعمال ناضجة

لذلك فإن املشروعات الريادية تعتبر من آلاليات الهامة واملتطورة في عاملنا اليوم والتي تستطيع املـساهمة فـي    

كالت الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها تحتاج لخطط واستراتيجيات واضحة من خالل صياغة القضاء على املش

 تستطيععالم اليوم، والتى  فيواملتطورة  لهامةآلاليات ا من غدتحيث . أهدافها وتحديد هويتها بشكل دقيق

 فيالصغيرة واملتوسطة  املواجهة للمشروعات واالجتماعية االقتصاديةاملشكالت  علىالقضاء  فياملساهمة الفعالة 

 .البلدان النامية في خاصةالعالم  لدوكل 

 :أهمية البحث1/1

تكمن أهمية البحث من الدور الهام لريادة ألاعمال ودورها في الاستثمار من خالل تقديم الخدمات الادارية،    

مات بشكل عام من خالل حاضنات واملالية، والتسويقية، والتنمية املوارد البشرية، والفنية، والاستشارية، واملعلو 

الاعمال، ودورها الهام في التركيز على مراقبة وتطوير املشروعات الناشئة بشكل دائم أثناء فترة الاحتضان، من أجل 

تقديم يد العون عند الحاجة وتقادي تطور املشاكل التي يمكن أن تتعرض لها، ومما يسهم ذلك في دعم الاستثمار 

 .بوجه عام

 :حثهدف الب1/2

يهدف البحث إلى التعرف على ريادة ألاعمال ودورها في الاستثمار؛ حيث تمثل ريادة ألاعمال نقلة نوعية في    

املجتمعات التي تنجح بها، وأهمية توافر الدعم لها؛ ألن الذين ينتمون إلى الريادة تكون لهم أفكار جديدة ومبتكرات 

وينفذ ألافكار ويخرجها إلى النور، وذلك من أجل ان تقوم بتحقيق مستحدثة ولكنهم يفتقرون إلى املال الذي يدعم 

حيث إن دعم املشروعات الريادية سيكون له مردوده الايجابي على بنية ونمو . الهدف الذي أنشئت من أجله

 . الاقتصاد الوطني ككـل ونـشوء مؤسسات واعدة كفيلة بخلق فرص عمل
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 :إشكالية البحث 1/3

إلى إظهار واقع وافاق ريادة ألاعمال، والعوامل التي تؤثر على تنميتها وتطويرها، وذلك من خالل يهدف هذا البحث     

دراسة ماهية ريادة الاعمال واملـشروعات الناشئة وحاضنات الاعمال وبالتالي مدى قدرة حاضنات ألاعمال على توفير 

 .اتية الالزمة لالستثمار وتنمية العامل البشري الخدمات لها ومساعدتها علـى حـل هذه املشاكل لتهيئة البيئة املو 

 :منهج البحث 1/4

تم الاستعانة باملنهج الوصفي التحليلي إلعداد هذا البحث من كافة جوانبها ومختلف أبعادها ملالءمته فى جوهره     

ة الاعمال ودورها مع أهداف البحث وغاياته، وتم الاستعانة باملنهج الاستقرائي وذلك من خالل استعراض جوانب رياد

 .في الاستثمار واستعراض الدراسات السابقة املتعلقة بهذا املوضوع، ثم جمع املعلومات املتعلقة به

 :خطة البحث 1/5

 :سوف نتناول خطة البحث من خالل املحاور الاتية

 ماهية ريادة الاعمال 

 املراحل التي تمر بها املشروعات الناشئة 

  ستثماردور ريادة الاعمال في دعم الا 

 ماهية ريادة ألاعمال/ 2

 :تعريف ريادة ألاعمال 2/1

إلى مفهوم تطوير وإدارة املشاريع التجارية من أجل كسب ألارباح ( (Entrepreneurshipُيشير مصطلح ريادة ألاعمال  

وض العديد من املخاطر، فببساطة ُيمكن تعريف ريادة ألاعمال على أّنها الرغبة ف
َ
ي بدء عمل وذلك عبر املجازفة وخ

 في التنمية الاقتصادية للسوق العالمي
ً
 وحيوّيا

ً
 أساسّيا

ً
 .1جديد، وُيذكر أّن ريادة ألاعمال تلعب دورا

وتعرف أيضا بانها عملية إنشاء منظمة جديدة أو تطوير منظمات قائمة، وهي بالتحديد إنشاء أعمال جديدة أو     

تعرف ريادة ألاعمال بإنها عملية تحديد والبدء في مشروع  يالاستجابة لفرص جديدة عامه، وفي الاقتصاد السياس 

 .2في الحسبان تجاري، وتوفير املصادر وتنظيم املوارد الالزمة واتخاذ كال من املخاطر والعوائد املرتبطة املشروع

 بنفسه ويتح 
ً
 جديدا

ً
 تجارّيا

ً
ّمل كافة وُيطلق لقب رائد ألاعمال أو رجل ألاعمال على الشخص الذي ُينش ئ مشروعا

ق، وَمصَدر لألفكار املتجددة، واملنتجات، والخدمات 
ا

ال
َ
ه مبتكر، وخ

ّ
املخاطر والنتائج لهذا العمل، كما ُينظر إليه على أن

ع احتياجات السوق 
ّ
 في أّي اقتصاد وذلك باستخدام املهارات الضرورية والالزمة لتوق

ً
 مهّما

ً
الحديثة؛ إذ يلعب دورا

 .ةوتقديم أفكار جيدة ومتجدد

                                                           
1 Editorial team (2020-9-3), "?What is entrepreneurship" ،www.entrepreneurhandbook.co.uk, 
Retrieved 2020-12-30. 
2 Haidar, J.I, "Impact of Business Regulatory Reforms on Economic Growth, " Journal of the 
Japanese and International Economies, Elsevier, vol., , September 2012 pages 285–307 
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وحيث تقوم املشروعات الناشئة على تقديم منتجات أو خدمات تساهم في وضع حلول للمشكالت وخلق قيمة     

مضافة كبيرة بصورة مبتكرة ومتقدمة تكنولوجيا مع الاخذ في الاعتبار أنها محفوفة باملخاطر وغير مضمونة وتعمل في 

 .ظروف عدم التأكد

ئة في عالم ألاعمال مشروع ينهض من الصفر، فمصطلح مشروع ناش ئ وحيث تتخطي كلمة املشروعات الناش    

 .مرتبط أيضا باألعمال املوجهة بشكل اعتيادى نحو التكنولوجيا والتي لديها قدرات نمو كبيرة

وبالتالي، فإن .  وحيث يقوم املؤسسون بتصميم املشروعات الناشئة لتطوير نموذج أعمال قابل للتطوير بشكل فعال

ومع ذلك، تشير روح ريادة ألاعمال إلى جميع ألاعمال الجديدة، . شروعات الناشئة وريادة ألاعمال متشابهةمفاهيم امل

بما في ذلك العمل الحر وألاعمال التجارية التي ال تنوي أن تنمو بشكل كبير أو أن تصبح مسجلة، في حين تشير 

املؤسس املنفرد، ولديها موظفون، وتنوي أن تنمو  املشروعات الناشئة إلى املشروعات الجديدة التي تنوي أن تتخطى

وتواجه املشروعات الناشئة درجة عالية من عدم اليقين ولديها معدالت عالية من الفشل، لكن ألاقلية . بشكل كبير

بعض املشروعات الناشئة تصبح أحاديات، أي . التي تستمر لتصبح مشروعات ناجحة يجب أن تصبح كبيرة ومؤثرة

شركة ناشئة  972، كان هناك TechCrunchوفقا ل . اشئة الخاصة التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دوالرالشركات الن

 .3، مع معظم حيدات اليونيتور املوجودة في الصين، تليها الواليات املتحدة 9102حتى مارس 

 :تعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة 2/2

املشروعات الناشئة وانواعها عن املشروعات الصغيرة واملتوسطة وذلك  بادئ ذي بدأ يتعين إلاشارة إلى أنه تختلف

 الختالف 
ً
من خالل عدة معايير، كما يختلف تعريف ومفهوم املشروعات الصغيرة واملتوسطة من بلد ألخرى وفقا

رفية إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية مثل طبيعة مكونات وعوامل إلانتاج، ونوعية الصناعات الح

التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة، والكثافة السكانية، ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأهيلها، واملستوى 

العام لألجور والدخل، وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد مالمح وطبيعة املشروعات القائمة 

 للهدف منها،. فيها
ً
هل هو لألغراض إلاحصائية أم لألغراض التمويلية أو ألية أغراض  كما ويختلف التعريف وفقا

 انتشر استخدامه في آلاونة " املشروعات الصغيرة واملتوسطة"وذلك نظرا ألن مصطلح . أخرى 
ً
 واسعا

ً
يعد اصطالحا

من  ألاخيرة، ويشمل ألانشطة التي تتراوح بين من يعمل لحسابه الخاص أو في منشأة صغيرة تستخدم عددا معينا

العمال، وكذلك أنشطة التعاونيات ومجموعات إلانتاج ألاسرية أو املنزلية، وتكاد تجمع آلاراء على ألاهمية املتعاظمة 

للمشروعات الصغيرة في الاقتصاد القومي، سواء في البلدان املتقدمة أو النامية خاصة في ظل الاحتياج املتزايد لتوليد 

 .فرص العمل املنتجة وخاصة في مصر

ما ترجع صعوبة تحديد مفهوم دقيق للمشروعات الصغيرة واملتوسطة إلى أن هذا القطاع بكافة مكوناته هو دائم ك

التغيير وذلك ألن ما يعد مشروعا صغيرا في وقت من ألاوقات قد ال يعد كذلك في وقت الحق وما يعد منشأة صغيرة في 

 .بلد ما يعد منشأة كبيرة في بلد آخري 

                                                           
3https://ar.wikipedia.org/wiki/%D 8% B 4% D 8% B 1% D 9%88% D 8% A9_%D 9%88% D 8% A 7% D
8% B 4% D 8% A 8% D 8% A9 
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 :(4)ية وجود تعريف محدد للمشروعات الصغيرة واملتوسطة من خالل الاليات الاتيةغير أنه تكمن أهم

 . إمكانية حصر وتصنيف املشروعات في كل بلد -

 . تحديد مشكالت كل مجموعة وأساليب عالجها -

 . قياس مساهمة كل مجموعة فى الاقتصاد القومي لتعزيز املساعدات والدعم املناسب لكل منها -

 . مج والامتيازات املقدمةزيادة كفاءة البرا -

 .     ترشيد استخدام املوارد املالية وضمان وصولها للهدف -

 . تقيم ألاداء وتصحيح املسار -

تســـهيل الدراســـات وعمـــل مقارنـــة بـــين الوحـــدات فـــى القطـــاع داخـــل البلـــد، لـــذلك يعتبـــر وضـــع تعريـــف بالنســـبة  -

 . إلجراءات التأسيس والسجل التجاري 

 . ت الدولية املعنية بتمويلهاالتعامل بوضوح مع املؤسسا -

 . سهولة التنسيق بين املؤسسات والجهات التى تعمل فى مجال دعم وتنمية هذه املشروعات -

 .يفيد فى املعاملة املالية والتسهيالت الانتمائية -

توسطة بإصدار قانون تنمية املشروعات امل ١٢١٢لسنة  ٢٥١ونجد أن املشرع املصري في املادة ألاولي من القانون رقم 

مليون جنيه  01والصغيرة ومتناهية الصغر عرف املشروعات املتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 

مليون جنيه، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله املدفوع أو رأس املال املستثمر،  911وال يجاوز 

نيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله مليون ج 00ماليين جنيه وال يجاوز  0بحسب ألاحوال، 

 .ماليين جنيه 0ماليين جنيه وال يجاوز  3املدفوع أو رأس املال املستثمر، بحسب ألاحوال، 

كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن : في حين عرفت املادة املشار اليها املشروعات الصغيرة

و كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله املدفوع أو رأس املال املستثمر، بحسب مليون جنيه، أ 01

ماليين جنيه، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله املدفوع  0ألف جنيه ويقل عن  01ألاحوال، 

 .ماليين جنيه 3ألف جنيه ويقل عن  01أو رأس املال املستثمر، بحسب ألاحوال، 

ح  من التعريف السابق أن املشرع املصري قد استخدم معياري العمالة ورأس املال فى تعريف املشروعات ويال 

حول  -بل قد تختلف داخل الدولة الواحدة -تجدر إلاشارة إلى أن آلاراء تختلف من دولة إلى أخرى كما  الصغيرة؛

وتتمثل أهم املعايير . (5)ر املستخدمة فى التعريفتعريف املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وذلك الختالف وتعدد املعايي

الكمية املرجحة فى تعريف املشروعات الصغيرة فى كل من عدد العمال، وتكلفة رأس املال، فيما عدا ألارض واملباني 

، (عنصر مرجح للمشروعات التجارية والخدمية وغير الصناعية)، وحجم ألاعمال (رأس مال تشغيل+ أصول ثابتة )

                                                           
" نطدوة المشطرعات الصطغيرة والمتوسطة  لطى الطوةب ال ر طى " " تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة  " سيد ناجى مرتجي .د( 2)

 – 2004المشططروعات الصططغيرة والمتوسططة  المالططوم والمشططللت ويةططار التةططوير  -اإلشططلاليات والططات التنميطط  وورشطط  ال مطط 
 .12القاهرة، ص

(5) Louis Jacques Filion, Management des PME, De la création à la croissance, Pearson éducation, 
Canada, 2007., P: 4 
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لتكنولوجيا املستخدمة، كما يمكن أن يستخدم أكثر من معيار فى التعريف الواحد، ويمكن تصنيف وحجم ا

املعايير الكمية وهي تشتمل على عدد من املعايير : املشروعات الصغيرة استناًدا إلى عدد من املعايير على النحو التالي

 .قية للمشروع واملبيعات السنويةالفرعية مثل عدد العمال، قيمة رأس املال املستثمر، الحصة السو 

وفي ضوء التركيبات الديموغرافية في الاقتصادات البازعة والحاجة إلى توسيع دور القطاع الخاص عبر نشر املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة الحجم، فإن الاقتصادات بطرق مختلفة ستتسم مالمحها وفقا ملدى فعالية تعليم ريادة ألاعمال 

 مع املجتمعات املختلفةوتطوره وارتباطه ع
ً
 للوصول إلى . امليا

ً
يجب علينا النظر إلى ريادة ألاعمال بوصفها فكرة وتوجها

مجتمع أفضل، إذ يتيح الفرصة لكل إنسان أن يشارك املجتمع في قطاعات مختلفة، وصناعات مختلفة، كل حسب 

ألاعمال، هناك على الدوام مطلب ولخلق ثقافة ونطاق لريادة . فكرته وشعوره وهدفه للوصول إلى حياة أفضل

التفكير بصورة غير تقليدية، وتجنب مشاعر الخوف من املخاطرة، وأن يكون املرء مدفوعات بمفاهيم التجديد، 

 . وإلابداع، وامليل للتطور املستمر

 املراحل التي تمر بها املشروعات الناشئة/ 3

خدمة مبتكرة تستهدف بها الدخول الي سوق كبير،  أن املشروعات الناشئة تسعى لتسويق وطرح منتج جديد أو   

وبغض النظر عن حجم املشروع، أو قطاع أو مجال نشاطها، كما أنها تتميز بارتفاع عدم التأكد ومخاطرة عالية في 

مقابل تحقيقها لنمو قوي وسريع مع احتمال جنيها ألرباح ضخمة في حالة نجاحها، لذلك يمكن القول بأن الشركات 

 :(6)تمر بالعديد من املراحل نذكر منهاالناشئة 

وتبدأ قبل انطالق املؤسسة الناشئة، حيث يقوم شخص ما، أو مجموعة من ألافراد بطرح نموذج أولي : املرحلة ألاولى

لفكرة ابداعية أو جديدة أو حتى مجنونة، وخالل هاته املرحلة يتم التعمق في البحث، ودراسة الفكرة جيدا ودراسة 

وك وأذواق املستهلك املستهدف للتأكد من امكانية تنفيذها على أرض الواقع وتطويرها واستمرارها في السوق والسل

والبحث عن من يمولها، وعادة ما يكون التمويل في املراحل ألاولى ذاتي، مع امكانية الحصول على بعض . املستقبل

 .املساعدات الحكومية

ملرحلة يتم إطالق الجيل ألاول من املنتج أو الخدمة، حيث تكون غير مرحلة الانطالق، في هذه ا :املرحلة الثانية

معروفة، وربما أصعب ش يء يمكن أن يواجه املقاول في هاته املرحلة هو أن تجد من يتبنى الفكرة على أرض الواقع 

، فغالبا ما يكون (Fools, Family, Friends)ويمولها ماديا، وعادة ما يلجأ رائد ألاعمال في هذه املرحلة إلى ما يعرف ب

ألاصدقاء والعائلة هم املصدر ألاول الذي يلجأ إليهم املقاول للحصول على التمويل، أو يمكن الحصول على تمويل من 

قبل الحمقى وهم ألاشخاص املستعدين للمقامرة بأموالهم اذا صح القول خاصة عند البداية حيث تكون درجة 

املنتج بحاجة إلى الكثير من الترويج كما يكون مرتفع السعر، ويبدأ الاعالم  في هذه املرحلة يكون . املخاطرة عالية

 .بالدعاية للمنتج

                                                           
دراس  حال  الجزائر، مجل  ال شائر : Startupsمؤسسات الناشئ   والش ور شريا ، دور حاضنات األعما  لي دعم وتنمي  ال. د6)

 .428-422،ص 2018االقتصادي ، ال دد الرا ع، 
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يبلغ فيها املنتج الذروة ويكون هناك حماس مرتفع، ثم ينتشر العرض : مرحلة مبكرة من الاقالع والنمو :املرحلة الثالثة

إلى خارج مبتكريه ألاوائل، فيبدأ الضغط السلبي حيث ويبلغ املنتج الذروة في هاته املرحلة يمكن أن يتوسع النشاط 

 .يتزايد عدد العارضين للمنتج ويبدأ الفشل، أو ظهور عوائق أخرى ممكن أن تدفع املنحنى نحو التراجع

 بتمو يل املشروع إال ( رأس املال املغامر)الانزالق في الوادي، وبالرغم من استمرار املمولين املغامرين : املرحلة الرابعة

املشروع  أنه يستمر في التراجع حتى يصل إلى مرحلة يمكن تسميتها وادي الحزن أو وادي املوت، وهو ما يؤدي إلى خروج

 .من السوق في حالة عدم التدارك خاصة وأن معدالت النمو في هذه املرحلة تكون جد منخفضة

إدخال تعديالت على منتجه واطالق اصدارات تسلق املنحدر، يستمر رائد الاعمال في هذه املرحلة ب :املرحلة الخامسة

محسنة، لتبدأ الشركة الناشئة بالنهوض من جديد بفضل الاستراتيجيات املطبقة واكتساب الخبرة لفريق العمل، 

 .ويتم اطالق الجيل الثاني من املنتج وضبط سعره، وتسويقه على نطاق أوسع

لة يتم تطوير املنتج بشكل تلقائي ويخرج من مرحلة التجربة مرحلة النمو املرتفع، في هذه املرح :املرحلة السادسة

 والاختبار، وطرحه في السوق املناسبة، وتبدأ الشركة الناشئة في النمو املستمر ويأخذ املنحنى باالرتفاع، حيث يحتمل

 يق ألارباحمن الجمهور املستهدف قد اعتمد الابتكار الجديد، لتبدأ مرحلة اقتصاديات الحجم وتحق% 31إلى  91أن 

 .الضخمة

وفي وقتنا الحالي تعمل حاضنة ألاعمال على احتضان املشروعات بين مرحلة بدء النشاط ومرحلة النمو ملنشآت    

وعليه تعمل حاضنة ألاعمال على  up-startألاعمال، ودعم املقاولين الجدد ومساعدتهم على إطالق مشروعات ناشئة 

نجاح املشروع، واملخطط التالي يوضح الخدمات املقدمة من قبل حاضنة ألاعمال تزويد املقاولين باألدوات الالزمة ل

 .للمقاول بهدف إطالق مشروعه، فما هو املقصود بحاضنات ألاعمال، وهذا هو ما سوف نتناوله في املحور التالي

 :ماهية حاضنات ألاعمال/4

 :تعريف حاضنة الاعمال 4/1

ال، فقد عرفها البعض بانها عبارة عن مؤسسات تعمل على تأجير مساحة تعددت التعريفات الخاصة بحاضنات ألاعم

لألعمال الجديدة أو لألفراد الذين يرغبون في بدء عمل جديد ، وذلك بهدف املساعدة في بدء أعمال جديدة وبالتالي 

 .7بقاءها في الحاضنة ملـدة مـن الزمن ومن ثم خروجها للمجتمع من أجل ممارسة دورها الفعال فيه

وعرفها البعض حاضنات ألاعمال  بانها عبارة عن املشروعات مؤسسات تنموية وغير ربحية تسعى إلى دعـم املبـادرات 

الفكريـة وتقديم املساعدات الالزمة لالنطالق ، وذلك عن طريق تهيئة البيئة املناسبة والتي تستطيع من خاللها 

 على الاعتماد علـى الـذات فـي سوق العملاملشاريع الحصول على الخدمات وإلاجراءات الداعمة ل
ً
 .8يصبح قادرا

                                                           
7 Longenecker , JustinG , Moore , Carlos w , small bus. Managements ,ohio -south –western 
Publishing Co,eight edition ,1991 page 225 

 –وي ي ، ع د السلم  شير ، حاضنات األعما  والمشروعات الصغيرة ، دار اللتب الوةني  ،  نغازي السنوسي ، رمضاب ، الد 8
 11لي يا ، الة    األولى ، ص 
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وحيث يقصد بالحضانة في مجال ريادة ألاعمال رعاية روادا ألعمال من أجل تطوير فكرة العمل وتحويلها الى فكرة  

م قابلة للتطبيق العملي والنشاط املستدام، فهي مجموعة من العمليات تهدف لدعم رواد الاعمال في تطوير أعماله

 .9الخاصة، ويتم تنفيذ هذه العمليات أو بعض منها في مكان مخصص كلما كانت هناك حاجة لذلك

في حين نجد أن البعض عرف حاضنات ألاعمال بأنها عبارة عن  بناء مؤسس ي حكومي أو خاص تمارس مجموعة من 

دارية والفنيـة ملنـشآت ألاعمـال ألانـشطة التـي تستهدف تقديم املشورة والنصح والخدمات واملساعدات املالية وإلا 

والصناعات الصغيرة سواء في املراحل ألاولى لبدء النشاط أو أثناء ممارسته ، أو من خالل مراحـل النمو التي تمر بها 

 .10املنشآت املختلفة

تعمل مؤسسة : من خالل استعراض عدد من التعريفات املتعلقة بحاضنات ألاعمال نالح  بأنه يمكن اعتبارها بأنها

على استضافة املشروعات وخاصة الصغيرة واملتوسطة التي يخش ى من عدم نجاحها في السوق، وتوفير لها البيئة 

املواتية لكي تصل إلى مرحلة النضج والاستقرار والنمو من خالل توفير لها الخدمات الاستشارية والقانونية واملالية 

 .العالقات والروابط مع كـل عناصـر املجتمع والفنية الالزمة لبقائها على قيد الحياه وإقامة

وحيث تعد نشأه فكره حاضنات ألاعمال محاوله لتطوير نشاط مراكز ألاعمال، وكانت الانطالقة ألاولى لفكره 

باملركز الصناعي  ٢١٥١حاضنات ألاعمال من الواليات املتحدة ألامريكية، فقد تم إنشاء أول حاضنه أعمال في عام 

ه نيويورك، وذلك عندما قامت إحدى العائالت الامريكية بتحويل مقر شركتها التي توقفت عن العمل لباتافيا بمدين

الي مركز لألعمال يتم تأجير وحدات لألفراد الراغبين في أقامه مشروع مع توفير النصائح والاستشارات لهم، حيث 

فيما بعد الي ما يعرف بالحاضنة، والزال هذا القت هذه الفكرة نجاحا كبيرا في ذلك التوقيت، ثم تحولت هذه الفكرة 

 .املركز يعمل حتى آلان وساهم في تخرج الاالف من الشركات الصغيرة واملتوسطة

، وقد مثلت ٢١١١وبالنسبة ملصر، فأن مصر تعد اول دوله عربيه تقيم حاضنه اعمال تابعه لوزارة الصناعة في عام 

حول جوهريه داخل الاقتصاد املصري، حيث أصبحت الحاضنات نقطه ت ٢١١١حاضنات ألاعمال في مصر بدأ من 

الاداة املجتمعية املالئمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر من خالل مساعده منظمات ألاعمال الصغيرة على 

 .النمو والاستمرار

 مراحل تطور حاضنات الاعمال 4/2

                                                           
9 K. Mathernová, F. Le Bail, The Smart Guide to Innovation- Based Incubators (IBI), European 
Union Regional Policy, February 2010, p5. 

،  2001،ملت   ومة    االش اع الاني  ، الة    األولى: أ و قحف ، ع د السلم ، دراسات لي ادارة األعما  ، مصر  10
 . 70ص 
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 بدراسـة الجدوى  أن حاضنة ألاعمال تعتبر كأي مشروع يتم التفكير فيه ، سواء
ً
من ناحية توليد الفكـرة مـرورا

 بتسجيل املشروع ، وبشكل عام فإن أي حاضنة أعمال على مستوى العـالم تمـر بثالث مراحل 
ً
الاقتصادية وانتهاءا

 :11أساسية نذكرها فيما يلي

، ومن ثم عمل دراسة في بداية ألامر تقوم الحاضنة بتحديد الهدف وآلية العمل لديها  :مرحلة التأسيس والبناء

 .الجدوى الاقتـصادية، وتحديد طاقم التأسيس وأعضاء املنشاة وتقرير حجم رأس املال وتحديد حجم املوظفين

 .وهنا تبدأ الحاضنة بقبول املشاريع من أجل تقديم الخدمات والتسهيالت لهم :مرحلة التطوير

في الحصول على التمويل وتقديم خدمات متكاملة  وهنا تستطيع الاعتمـاد علـى نفسها :مرحلة الحاضنة الناضجة

سواء أكانت مالية ، فنية ، إدارية ، قانونية بـشكل دائم ، بحيث يمكن قياس تأثيرها على الاقتصاد وتقديم شركات 

 .واعدة تساعد على تطـور هـذا الاقتـصاد وتنميته

 :دور ريادة ألاعمال في دعم وتطوير الاستثمار/ 5

وفي . دة الاعمال العصب الرئيس ي لتطور املجتمعات بما يمتلكه من عناصر ومميزات وخصائص هامةيعتبر مفهوم ريا

أغلب ألاحيان تساهم بحل املشكالت وتقديم حلول جديدة تساعد املستهلكين على تجربة جديدة للمنتج، وتكمن 

 :أهمية رياد الاعمال كأحد أهم سبل الاستثمار فيما يلي

املشاريع الجديدة التي تنطلق على إحداث مئات فرص العمل سواًء للمبتدئين أو  تساهم: خلق فرص العمل  -

لألشخاص ذوي املهارات العالية، تقوم املشاريع أيضا بإعادة تنظيم العمالة في املجتمع وتزويد الصناعات 

ل وكان لدى الكبرى بالعملة التي تساهم بتطوير الاقتصاد في حال كانت مستوفية لجميع عناصر ريادة الاعما

 .الريادي مفهوم جيد حولها

تعمل املشاريع الريادية على تطوير ألافكار وتشجيع تنميتها هذا بدوره ما يساعد رواد : تشجيع الابتكار  -

ألاعمال على الحصول على تعريف كامل حول استثمار أفكارهم ضمن املجتمع وخلق منتجات جديدة 

 .د على تحسين الاقتصاد وزيادة الناتج املحلي إلاجماليومواكبة التكنلوجيا وخلق تطور حقيقي يساع

تؤدي ريادة الاعمال الى تحسين جوانب املجتمع الصحية والتعليم والبنية : املساهمة في تنمية املجتمع -

التحتية، واضافة نوع من الاستقرار والتطور وزيادة جوانب التوظيف بحيث تخلق أنواع جديدة للعمل على 

 .تطويرها

تساعد الريادة على تفعيل دور ألاقليات والفئات الجديدة في املجتمع حيث أنها : ندماج والتكاملتحقيق إلا  -

 .تفتح الفرصة أمام الجميع بتقديم مشاريعهم الريادية

توفر املشاريع الجديدة جحم كبير وجديد من املنتجات والخدمات وهذا ما يجعلها : تحسين مستوى املعيشة -

 الى زيادة دخل ألاشخاص الذين يعملون في الريادةمتوفرة في السوق، اضاف
ً
 .ة

                                                           
، المؤتمر " دور صناع  األعما  " الجودر، احمد ع د الرحمب علي ، األسس التخةيةي  لي اختيار مواقع حاضنات األعما  11

ال داع والتجديد مب أج  التنمي  االنساني  ودور االدارة ال ر ي  لي اقام  مجتمع الم رل  وورش  السنوي ال ام السادس لي االدارة وا
 .119- 118. 2001س تم ر  14-10سلة  عماب ،  –عم  حاضنات االعما ، المنظم  ال ر ي  للتنمي  االداري  ، صلل  
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توفر املشاريع الريادية فرص لتحقيق ألابحاث والدراسات مع املؤسسات البحثية، : تعزيز البحث والتطوير -

 تجارب وخبرات في البحث والتطوير عند خلق املنتجات الجديدة في املجتمع
ً
 .وهذا ما يوفر غالبا

ه متكاملة من الخدمات التي ترتبط مباشره بتقليل الصعوبات والعقبات، والتي تساعد وتقدم حاضنة ألاعمال حزم

املشروعات املحتضنة على النمو والتطور ومن هذه الخدمات توفير املرافق املتعلقة بالبنية التحتية من اجهزه وبرامج 

وقواعد املعلومات، وكذلك تسهيل وخدمات تقنيه وشبكات الاتصال، وكذلك تقديم الخدمات الفنية كبرامج التعاون 

الوصول الي مصادر التمويل من خالل تسهيل اليه التواصل بين تلك املشروعات واملستثمرين الراغبين في الوصول 

إليها والاستثمار بها في بدايات طور النمو، وكذلك توفير الخدمات القانونية املرتبطة بتأسيس وتسجيل تلك 

قوق امللكية الفكرية الخاصة بها، واخيرا بناء شبكات للتواصل على مستوى الدولة عن املشروعات وما يتعلق بح

طريق تنظيم املنتديات وامللتقيات، حيث يشكل استمرار الحاضنات في التواصل مع املشروعات املتخرجة منها أداه 

 .تسويقي فعاله لتلك املشروعات

يا داخل كافة الاقتصاديات، من خالل تشجيع مستثمرين غير واخيرا فإن حاضنات ألاعمال تلعب دورا استراتيج   

تقليدي على انشاء شركات خاصه، وتوفير فرص عمل للراغبين بأن يكونوا رواد اعمال ناجحين داخل بلدانهم، وكذلك 

ك إيجاد منافذ تسويقي مالئمه تدعم التعامل مع الشركات الكبيرة التي ستدعم املشروعات التي تم احتضانها، وكذل

تشجيع عمليات نقل التقنيات املتطور وتوطينها وتعزيز استخدامها محليا وباألخص تقنيات الجيل ألاول غير املعقده 

 .والتي قد ال تحتاج الي استثمارات كبيرة

وحيث تشارك املشروعات الصغيرة واملتوسطة في ألانشطة ألاولية والثانوية التي تعتمد اعتماد كبيرا على املوارد     

 . 12حلية وتحقق عمليات ذات قيمة مضافة عاليةامل

وحيث تمثل مصدر لتنمية قدرات ريادة الاعمال والابتكار وانتاج املنتجات الجديدة واملساهمة في العمليات      

 .13التكنولوجية وتسويق التقنيات الحديثة وتعزيز الاستفادة من نمو تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت

ن حاضنات ألاعمال تعمل على تقديم حزمة من الخدمات للمشاريع وخاصة الصغيرة وهذه الخـدمات وبناء عليه فإ    

، وقـاموا بتقـديم طلبات من (يختلف ألامر حسب النظام الداخلي للحاضـنة)ال تقدم إال لألعضاء املنتسبين للحاضنة 

ملساندة والتي تهتم بـدعم ومـساندة ورعايـة إن حاضنات ألاعمال تعتبر من املؤسسات ا .أجل املساعدة لهذه املؤسسات

املبـادرين واملبتكرين ملشروعات صغرى قادرة على استيعاب أعداد متزايدة من العمالة وخلق فرص عمـل، وبالتـالي فهي 

 .تتصدى للمشكالت الاجتماعية الناتجة عن البطالة

 

                                                           
12 K.O. Oduntan, The Role of Small and Medium Enterprises in Economic Development: The 
Nigerian Experience, International Conference on Arts, Economics and Management (ICAEM'14) 
March 22-23, 2014 Dubai (UAE), 2014, P. 76 
13 C. NEAGU, The importance and role of small and medium-sized businesses, Theoretical and 
Applied Economics, Volume XXIII, No.3(608),2016, 
ITU, A review of Micro, Small and Medium Enterprises in the ICT Sector, ITU, 2016. 
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 :14وحيث يمكن تقسيم الحاضنات إلى أنواع عدة منها 

 من مشروع متكامل يتضمن مؤسسات تعليمية او بحثية ولها اهتمامات تهدف الى حاضنات تقن –
ً
ية، تكون جزءا

 .تحقيق تنمية املنطقة عن طريق الابحاث العلمية والابتكارات التكنولوجية وتحويلها الى مشروعات ناجحة

قد تركز على مجاالت حاضنات عامة، تقوم بخدمة الكثير من مشروعات الاعمال بدون تخصص محدد غير انها  –

الابتكارات في قطاع الاعمال الخاصة وقد يجري تأسيس الحاضنات العامة لهذا الغرض أو يتم إنشاؤها لخدمة قطاع 

 .محدد ثم تتحول الى حاضنة عامة

حاضنات محلية، وتهدف الى استغالل موارد محلية معينة لتطوير مشروعات اعمال جديدة في قطاع محدد  –

الحاضنة نواة للنمو املحلي وتركز على جذب مشروعات الاعمال الزراعية والصناعات الهندسية  وبالتالي تصبح

 .الخفيفة او ذات املهارات املتميزة

حاضنات تنمية، تهدف إلى إنشاء مشروعات أعمال وشركات تنمية عن طريق تأسيس الفرق املناسبة لالدارة بحيث  –

رية محددة وكذلك عن طريق انتقاء املتفوقين في مجال التنمية وإمدادهم تكون قادرة على استغالل وتنمية فرص تجا

 .باملهارات وإلارشادات الالزمة الضرورية

من كل هذا يمكن أن نستنتج بأن الحاضنات التجارية أداة هامة لدعم أو نمو املشروعات الصغيرة واملشروعات     

الفردية وذلك بالعمل على تطوير وتنمية وتسويق منتجاتها، التجارية املتوسطة، خاصة تلك القائمة على املهارات 

وعادة ما تحقق معدالت نمو عالية وسريعة خالل فترة احتضانها إذ إنها تمنح الحاضنات لهذه املشروعات فرصا 

 .للنجاح والتطور في ظل املنافسة املتزايدة

 أن فكرة الحاضنة تكون في البداية وكأنها فكرة بسيطة وبع   
ً
دها تثبت أنها تحقق بين طياتها تحديات كثيرة ملا علما

يتطلب عملها من توفير آليات فعالة توفر فرص عمل وتؤدي إلى تنمية اقتصادية للمجتمعات بما تنتجه من منشآت 

قوية تحقق الكثير من طموحات أصحابها، إذ يتم تحويل ألافكار الوليدة والتقنيات الجديدة إلى منتجات تتغلغل في 

 مجزية السوق 
ً
 .وتحقق ألصحابها أرباحا

الشك ان أهميه ألاعمال الريادية ودورها في دعم الاقتصادات ينطلق من احتياج املشروعات منذ بداية انطالقها الي 

ظروف مواتيه للعمل والي أنشطه وآليات تدعم عمليتها على الاقل في السنوات الاولي من دوره حياتها، حيث أن تلك 

ز عن مواجهه ظروف بيئتها بشكل منفرد، مما استوجب ذلك ضرورة احتضان تلك املشروعات املشروعات قد تعج

وتوفير أسس نشأتها واستمرارها من خالل هيئات وجهات توفر كافه أشكال املساعدات بدءا من تقديم دراسات 

 .تى التصديرالجدوى ومصادر التمويل مرورا بتقديم كافه آلاليات التسويقية ملنتجات تلك املشروعات وح

                                                           
14 https://uabonline.org/ar/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-
%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85 / 

https://uabonline.org/ar/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://uabonline.org/ar/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://uabonline.org/ar/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://uabonline.org/ar/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://uabonline.org/ar/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://uabonline.org/ar/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85/
https://uabonline.org/ar/%D8%A3%D8%AB%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85/
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ومن هنا اتي اهتمام الدولة املصرية بدعم انشاء حاضنات ألاعمال وتوفير كافه أشكال الدعم لها في سياق اهتمام 

الدولة املصرية بقطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومنحه كافه أشكال الدعم ليمثل محورا جديدا، ونقطه قويه 

مصر، ويأتي توجه الدولة املصرية إلنشاء حاضنات ألاعمال بهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية املستدامة في 

التقليص من اي احتماالت لفشل املشروعات الصغيرة واملتوسطة، باإلضافة إلى احتضان ورعايته أصحاب ألافكار 

لك الجديدة واملشروعات حديثه العهد، وكذلك تقديم كافه سبل الدعم والاهتمام لرواد ألاعمال، وتسهيل انطالق ت

املشروعات الصغيرة واملتوسطة، وذلك وفق معايير متطورة، يتم من خاللها توفير كافه املوارد املالية املناسبة لطبيعة 

تلك املشروعات وبما يساهم في تحقيق نجاحها، وكذلك دعمها في مواجهه ايه مخاطر محتمله قد تحدث عند انطالق 

ألاعمال بتقديم الاستشارات الفنية املتخصصة وكافه املساعدات  تلك املشروعات، هذا باإلضافة إلى قيام حاضنات

 .التسويقية بما يتفق مع طبيعة تلك املشروعات ويدعم نجاحها

وحيث إن الهدف الرئيس ي لبرنامج حاضنات ألاعمال هو تخريج العديد مـن رجـال ألاعمـال أو املنـشآت الناجحة والتي 

ر، هذا باإلضـافة إلـى مجموعـة مـن ألاهـداف الاستثمارية وأهداف على تستطيع أن تبقى في السوق وتنمو وتزده

مستوى دعم الاقتصاد الوطني ، وبالتالي يمكن اعتبار حاضنة ألاعمال كأي مشروع يستطيع أي يستثمر فيه الشخص 

أهداف  ويقدم الخدمات مقابل عمولة والتي تعتبر بالنسبة له إيرادات املشروع، ومن هنا يمكن استعراض أهم

 : 15الحاضنات على النحو التالي

املساعدة في إقامة مشاريع إنتاجية أو خدماتية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع والعمل علـى تهيئـة املناخ  -

 .املناسب وتوفير كافة إلامكانيات والتي تعمل على تسهيل إقامة املشاريع 

وين حلقة مـشتركة بـين هـذه املـشاريع واملشاريع العمل على ربط املشاريع الجديدة مع السوق من خالل تك -

 ، ويمكن أن تعمل على ربط املشاريع املحتـضنة داخـل الحاضـنة مـع بعضها لالستفادة من 
ً
املوجودة أصال

 .خبراتها ونقاط ضعفها ، وكيفية التغلب عليها 

ارد البـشرية، وحـل مشكلة تهدف الحاضنة إلى تحقيق مجموعة من ألاهداف الاجتماعية من أجل تنمية املو  -

 .البطالة

تشجيع قيام الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية والتي تساعد الوضع الاقتصادي للدولة على النمـو  -

 .والتطور 

العمل على مساعدة املشاريع الصغيرة على تخطي املشاكل واملعوقات الادارية واملالية والفنية التـي يمكن أن  -

 .حلة التأسيستتعرض لها وخاصة في مر 

 .العمل على توطين الابتكارات والتكنولوجيا من أجل دعم أفكار رواد ألاعمال وتحويلها إلى سلع  -

 .العمل على الاستغالل ألامثل للموارد البشرية ذات الكفاءات العلمية والتقنية العالية -

                                                           
ميسوب محمد القواسم ، واقع حاضنات األعما  ودورها لي دعم المشاريع الصغيرة لي الضا  الغر ي ، رسال  مقدم  لني  درج   15

 .88، ص2010ليا وال حث ال لمي ،قسم يدارة األعما ، الماجستير لي يدارة األعما ، جام   الخلي ، للي  الدراسات ال 
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لـة تفاديهـا فـي املشاريع تقييم عمل املشاريع املحتضنة باستمرار من أجل معرفة نقاط الضعف لديها ومحاو  -

ألاخرى ، هذا وباإلضافة فإن على حاضنات ألاعمال أن تعمل على التقييم املستمر للحاضنة للتأكد من 

 .صحة أعمالها وتحقيقها ألهم أهدافها التي أنشئت من أجلها

املساعدة لها العمل على إيجاد ظروف عمل مناسبة من أجل تطوير املشروعات الـصغيرة واملتوسـطة وتقـديم  -

 .بما يسمح بتحقيق معدالت نمو وجودة عالية وقدرة على منافسة مثيالتها في السوق 

املساهمة في زيادة معدالت الدخل لألفراد وزيادة عدد املشاريع في املجتمع مما يساعدها على تنميـة  -

 .16الاقتصاد املحلي

ار بعض الحاضنات مـن أجـل حل العمل على حل مشكالت محددة، حيث يتم في عديد من الدول انتش -

بعض املشاكل التي تواجه املجتمع ، وكمثال على ذلك عندما قامت هيئة اليونيدو بالتعـاون مـع الحكومة 

الباكستانية بإنشاء أحد الحاضنات بهدف استيعاب الضباط العسكريين الذين يتم إحـالتهم إلـى املعاش 

 .17شروعات بهدف إقامة شركات جديدةوتدريبهم على املهارات ألاساسية إلدارة امل

 .تدريب أصحاب ألاعمال على أسلوب إلادارة الجيدة وكيفية تنمية قدراتهم إلادارية -

توفير مكان مؤقت من اجل إقامة املشاريع وهذا يساعدها على تبـادل الخبـرات واملعلومـات بـين املشروعات  -

 .املختلفة في الحاضنة

 .تشارية واملالية الضرورية الستمرار املشروع أو حتى تأسيسهتوفير العديد من الخدمات الاس -

وحيث يتمثل أحد مقاييس إلادارة الجيدة في قدرة الحاضنة على جذب الرعاه  واملساهمين والشركاء الذين 

يمكنهم تقديم الدعم املالي لجمع ألاموال وتعبئة املوارد التي يمكن استخدامها لتحسين نموذج أعمال الحاضنة 

 .18تقديم الخدمات لعمالئهافي 

التجربة ألامريكية حيث تعتبر أقدم التجارب حيث أن مفهوم : ومن التجارب الدولية الرائدة في مجال الحاضنات

حاضنات ألاعمال تم استحداثه وتطويره بشكل أساس ي في الواليات املتحدة ألامريكية، وكما سبق الذكر من خالل 

لكن البداية الحقيقية النتشار مفهوم الحاضنات تمت في بداية  0202عام  Bataviaالتجربة ألاولى من مركز أعمال 

 في عام 
ً
 Administration, SBA)حينما قامت الهيئة ألامريكية للمشروعات الصغيرة  0221الثمانينيات وتحديدا

National Business )الواليات املتحدة  باالهتمام ببرامج إقامة الحضانات وتنمية إعدادها حيث لم يكن يعمل في

حاضنة، ثم ارتفع عدد هذه الحاضنات بشكل كبير عند قيام الجمعية ألامريكية لحضانات  91حينئذ سوى حوالي 

والتي تمت إقامتها من خالل بعض رجال ، 0220في عام ( Incubator Association, NBIA National Business)ألاعمال 

وذلك من خالل إقامة حوالي حاضنة في السبوع كمعدل منذ نهاية عام  حاضنة، 211الصناعة ألامريكيين في صورة 

0221. 

                                                           
 .28 – 21السنوسي ، رمضاب ، الدوي ي ، ع د السلم  شير ، مرجع سا ت ، ص ص  16
الدار الجام ي  : الحناوي ، محمد صالح ؛ الصحب ، محمد لريد ، سلةاب ، محمد س يد ، مقدم  لي األعما  والما  ، االسلندري   17
 94،ص 1999، 

18 T. Lose, R. K. Tengeh, The Sustainability and Challenges of Business ncubators in the Western 
Cape Province, South Africa, sustainability, Volume 7,2015, PP. 14349 



 م مستدام لريادة ألاعمالظاالاستثمار في ن

 

 

0202 

 املانيا  -برلين  / إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية  29

أن معدل ازدياد أعداد حاضنات  NBIAوتذكر أحدث تقارير الجمعية الفرعية لحاضنات ألاعمال في الواليات املتحدة 

، وذلك حتى نهاية عام 
ً
 011لعدد أكثر من ، حيث بلغ هذا ا0223ألاعمال في الخمسة عشر سنة ألاخيرة كان مرتفعا

حاضنة أعمال في الواليات املتحدة، وذلك إحصائيات الجمعية أن معدل ازدياد حاضنات ألاعمال وصل إلى إقامة 

كان ثلثا هذه  0220حاضنة كل أسبوع في هذه الفترة، ومثال هذا النمو السريع في أعداد الحاضنات أنه في عام 

م، ومعظم هذه الحاضنات ال تزال في مراحل التنمية ألاولى لها، حيث الحاضنات ال يتعدى عمر إنشائها أربعة أعوا

 إلى التحقيق من إمكانيات الحصول على املعلومات واستخدامها
ً
 .تبدو الحاجة في أشدها إلى املعلومات، وأيضا

قوية وهي تمثل الشبكة ال NBIAباإلضافة إلى وجود الجمعية القومية لحاضنات ألاعمال في الواليات املتحدة 

جمعية تكساس : للحاضنات، يوجد عدد من شبكات الحاضنات إلاقليمية املختلفة، نذكر منها على سبيل املثال

 .19الخ...لحاضنات ألاعمال، وشبكة حاضنات والية نيوجرس ي، 

ة املحلية وترتيبا على ما تقدم فأن ريادة ألاعمال لها دور كبير في نجاح الاقتصادات، ويتعاظم هذا الدور بتوفير البيئ

، حيث إن ريادة الاعمال تزيد من 20املناسبة اذ يتطلب ألامر تفكيرا خالقا وابداعي لكل من الحكومات املركزية واملحلية

من الشركات الناشئة التي استفادت % 27ففي دراسات سابقة وجد ان نسبة ، فرص املشروعات بالنجاح والاستمرار

؛ نظرا لكون حاضنات الاعمال تقوم بمساعدة تلك املشروعات في من دعم الحاضنات نجحت واستمرت في السوق 

 .21التغلب على كافة التحديات والصعوبات التى تعوق نموها

 :الخاتمة/ 6

. تكمن أهمية ريادة الاعمال في دعم وتطوير املشروعات الصغيرة واملتوسطة ملا لها من دور في تقليل نسبة البطالة

 ور التي قد تؤدي إلى نجاح املشروعات وخلق فرص عمل وحيث تهتم بشكل عام بجميع ألام

ولحاضنات ألاعمال دور كبير في تنمية الاقتصاد وذلك عن طريق تقديم كافة وسائل الدعم للمشروعات الصغيرة 

واملساهمة في تطويرها بكل ما أمكنها من طاقة ، وبالتالي املساهمة في تطوير قطاع التكنولوجيا والذي هو محور عملها 

 في إقامة ونجاح الحاضنات الـصناعية بتقـديم رأس املـال املطلـوب وإمدادها  .الرئيس ي
ً
يلعب الدعم الاجتماعي دورا

 .باملستخدمات فضال عن تعظيم الطلب على مخرجاتها 

 :وقد توصل البحث إلى النتائج الاتية

من عناصر ومميزات وخصائص يعتبر مفهوم ريادة الاعمال العصب الرئيس ي لتطور املجتمعات بما يمتلكه  -

 .هامة

                                                           
 .1، ص2007 المغرب،، عاةف الش راوي ي راهيم، حاضنات األعما ، مااهيم م دئي  وتجارب عالمي ، منظم  االسسلوا  19

20 Lesáková.L, (2012), "The Role of Business Incubators in Supporting the SME Start-up", Acta 
Polytechnica Hungarica, Vol. 9, pp, 95-85 
21 Molnar, Lawrence A., Donald R. Grimes, Jack Edelstein, Rocco De Pietro, Hugh Sherman, Dinah 
Adkins and Lou Tornatzky, Business Incubation Works. Athens, Ohio: National Business 
Incubation, Association, 1997,p112. 
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أن آلية الحاضنات تعد واحدة من انجح الخيارات ملعالجة مشاكل الصناعات الصغيرة والارتقـاء بها إلى  -

 .املستوى املطلوب للمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية

 متميزا نظرا للدور الكبير الذي تضطلع به فـي الاقت -
ً
 .ـصاديات املختلفةإيالء حاضنات الاعمال اهتماما

تؤدي ريادة الاعمال الى تحسين جوانب املجتمع الصحية والتعليم والبنية التحتية، واضافة نوع من  -

 الاستقرار والتطور وزيادة جوانب التوظيف بحيث تخلق أنواع جديدة للعمل

متكاملة مـن  إن الحاضنات الصناعية آلية جديدة وفعالة لالرتقاء بالصناعات الصغيرة بتقديمها منظومة -

 .الخدمات واملقومات التي تحتاجها السيما في املرحلة ألاولى لبنائها

ساهمت الحاضنات الصناعية في النمو الاقتصادي بتشجيع والدة وديمومة الشركات الصغيرة  -

طـور ومكافحةالبطالة وقيامها بدور املكاتب الاستشارية، إضافة لتوليدها القيم املـضافة الكفيلـة بتحقيـق الت

 .الاقتصادي

 :وقد خلص الباحث في نهاية الدراسة إلى التوصيات التالية

 للوصول إلى مجتمع أفضل، إذ يتيح الفرصة لكل إنسان أن  -
ً
النظر إلى ريادة ألاعمال بوصفها فكرة وتوجها

يشارك املجتمع في قطاعات مختلفة، وصناعات مختلفة، كل حسب فكرته وشعوره وهدفه للوصول إلى 

 .فضلحياة أ

يتعين أن تكون حاضنات إلاعمال غير ربحية فهي الاكثر مالئمـة فـي البيئـات الاقتصادية والاجتماعية، وأن  -

وتبني خطط مستقبلية محددة إلزالة املعوقات الخارجية  توائم اعمال الحاضنة مع خطط التنمية الوطنية

 .والداخلية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة

كنولوجية فى دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة ذات التخصصات التي تركز على استخدام الحاضنات الت -

 .املهارات الحرفية املتميزة عالمي

ربط حاضنات ألاعمال وبخاصة التكنولوجية منها باملؤسسات العلمية ومراكز البحوث العاملية، وتأكيد  -

تأخذ التوعية وإلاعـالم أهميـة بتحديد الدعم املجتمعي للحاضنات الصناعية بتعزيز الثقة بفعاليتها وأن 

 . هويتها ومهامها

معالجة مشكلة تمويل الحاضنات برصد املبالغ الالزمة إلقامتها واستمرار عملها حتى فتـرة بلوغهـا حالة  -

التوازن بين إلايرادات والتكاليف، مع ضرورة متابعة املستفيدين من الحاضنات بعد الخروج بمشاريعهم ، 

عدتهم للنهوض بأعمالهم ولو لفترة زمنية محدودة حتى يستطيع املشروع الاعتماد على نفسه ومحاولة مسا

 .بشكل تام 

يجب العمل على توفير املزيد من الخدمات املالية والتسويقية للمشاريع الصغيرة املحتضنة نظرأ أن هذا  -

 .على تقدمه وتطوره النوع من الخدمات يعتبر من أهم الخدمات التي يحتاج لها أي مشروع وتساعد
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الاستفادة من التجارب السابقة إلقامة الحاضنات التكنولوجية في الدول املتقدمة وبعض ألاقطار العربية،  -

 .وذلك لالستفادة من تجربتها في اقامة الحاضنات وتفادي املشاكل التي عانت منها

 :املراجع/6

 :املراجع باللغة العربية

 9110مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنیة، الطبعة ألاولى ، : ادارة ألاعمال، مصر أبو قحف، عبد السالم، دراسات في. 

  بوالشعور شريفة، دور حاضنات ألاعمال في دعم وتنمية املؤسسات الناشئةStartups : دراسة حالة الجزائر، مجلة البشائر

 .9102الاقتصادية، العدد الرابع، 

 املؤتمر " دور صناعة ألاعمال " ية في اختيار مواقع حاضنات ألاعمالالجودر، احمد عبد الرحمن علي ، ألاسس التخطيط ،

السنوي العام السادس في الادارة والابداع والتجديد من أجل التنمية الانسانية ودور الادارة العربية في اقامة مجتمع املعرفة 

 . 9110سبتمبر  01-01عمان ،  سلطة –وورشة عمل حاضنات الاعمال، املنظمة العربية للتنمية الادارية ، صاللة 

  9119حسين رحيم، ترقية شبكة دعم الصناعات الصغيرة واملتوسطة ودورها في التنمية. 

  الدار : الحناوي ، محمد صالح ؛ الصحن ، محمد فرید ، سلطان ، محمد سعید ، مقدمة في ألاعمال واملال ، الاسكندریة

 .0222الجامعیة ، 

  سسات الصغيرة واملتوسطة ومشكالت تحويلها، الجمعية املصرية لالقتصاد السياس ي، جامعة رابح خوفي، رقية حساني، املؤ
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"مصر في واملتوسطة الصغيرة املشروعات دعم في الرقمية ألاعمال حاضنات دور  " 

محمد إبراهيم محمد. د   

كلية الحقوق جامعة الاسكندرية/ دكتوراه في الاقتصاد والعلوم املالية  

 محاضر بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية

 

 : ملخص الدراسة

مية ،ودورها في دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،وهو ما ظهر جلًيا أثناء جائحة هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الحاضنات الرق

وتم تناول الحاضنات .من خالل الدور الكبير الذي لعبته التقنيات التكنولوجية الحديثة خالل ذروة التباعد الاجتماعي  91-كوفيد

ألانواع والخصائص وأهميتها الاقتصادية أما إلاطار الثاني تناول بعض الرقمية من خالل إطارين ألاول نظري تطرق إلى املفاهيم والنشأة و

التجارب الدولية املؤثرة ذات الثقل في مجال الحاضنات الرقمية، ثم التطرق إلى التجربة املصرية التي حققت بعض النجاحات، حيث أن 

سياسًيا ملا لها من عوائد ونفع عظيم على الاقتصادي أهم توصيات الدراسة هو دعم تلك التجربة ومساندتها اقتصادًيا واجتماعًيا و 

 . املصري 

  دعم –مشروعات  –رقمية  –حاضنات : الكلمات املفتاحية 

Study summary:  

The study aimed at portraying the role of digital incubators, and studying the picture in 

the form of the first episode of the third episode, the first session to present the first 

episode of the third episode, the concepts and establishment of the commercial area, its 

economic importance. Then the Egyptian trade, which achieved success, as the most 

important recommendations, shopping, shopping, economically, and politically because 

of its great returns and benefit to the Egyptian economy. 

Keywords: incubators - digital - projects - support 

 

 :  تمهيد  

مما ال شك فيه أن مساهمة الحاضنات الرقمية ،ودعمها للقطاع الخاص في عملية التطوير التقني والانتاج الخدمي 

له أكبر ألاثر في  تحقيق مستويات متقدمة من النمو الاقتصادي مما ينعكس على  تحسين، وتنويع القاعدة إلانتاجية 

منتجات جديدة، وتطوير  منتجات قائمة بالفعل، وحل مشكلة تملك  وزيادة معدالت النمو الاقتصادي ،كابتكار 

مفاتيح التكنولوجيا لدى الدول املتقدمة ،والتوقف عند مرحلة الاستهالك فقط ، حيث أن البحث العلمي والتطور  

وضاعها التقني بما يصل إليه من نتائج لذ ي أهمية كبرى للدول النامية لالستفادة من تلـك النتـائج  لتحسين أ

و هنا يبرز دور   املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،وخاصة املولدة لقيمة مضافة . الاقتصادية والاجتماعية والتقنية 

 ،وذات نشاطات تكنولوجية ذات جودة عالية ، على أنها  من املكاسب الاقتصادية الهامة  في توليد فرص العمل  ، 
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كبير  دون وجود داعم يساند ويقوى ويؤسس كيانات قوية، وهي  ولكن تعظيم دور تلك املؤسسات لن يكون بشكل 

الحاضنات الرقمية  التي  تدعم مساعي ترويج الريادة، ضمن ألاطر العامة للدعم الاقتصادي ،  حيث ضرورة  

يتم ممارسة الدور الشاق املتعلق باملساهمة بإقامة شبكة ريادة أعمال مساِعدة، لهذا السبب البد ريادة ألاعمال أن 

 إلى العديد من 
ً
الترويج لها وتشجيعها من خالل مقاربة تدريجية تعاونية بين القطاع العام والقطاع الخاص  استنادا

 العوامل املساعدة مثل  البنية التحتية، التشريعات القانونية، خطط التعليم،  برامج البحث، ألاموال الالزمة، الخ

 مشكلة الدراسة  -

ليوم أكثر من أي وقت مض ى في املشاركة الفعالة والجادة في تدعيم املشروعات الصغيرة أصبحت الحاضنات مطالبة ا

واملتوسطة سواء انشاًءا أو أستمراًرا ،وعلى الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به تلك الحاضنات إال أن وجودها 

ة إلى العديد من املشكالت واملعوقات التي باالضاف. بشكل أكثر  انتشاًرا وتأثيُرا مازال يمثل عقبة كبيرة لتلك الحاضنات 

تحول دون تقديم الدعم الالزم من الحاضنات إلى املشروعات وهو ماينعكس على عدم الاستفادة من القدرات 

 . والامكانات املادية والبشرية املتاحة 

اع وريادة الاعمال إضافة إلى ماسبق توجهت مصر نحو تبني الدور الريادي للحاضنات من خالل انشاء مركز الابد

،وعلى الرغم من الدور التقني الهام لذلك املركز في دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة الانها مازالت في البداية 

 . وتحتاج إلى الكثير لكي تقوم بالدور املنوط به 

امة شراكات جادة وبذلك تعد الحاضنات الرقمية من آلاليات الحديثة في دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،وأق

تخدم في نهاية املطاف الاقتصاد الوطني ،ومن هنا تكمن مشكلة البحث في الحاجة امللحة إلى تقديم الحاضنات 

الرقمية كنموذج حديث للحاضنات التقليدية ،وبصفة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها املحتمع اليوم 

 . تهائها على املدي القريب من حصار جائحة كورونا ،وعدم اليقين في ان

 

 أهداف الدراسة  -

 : تهدف الدراسة بإنجاز عدد من ألاهداف على املستوى النظري والتطبيقي ،وعلى النحو التالي 

تقديم أساس نظري ملفهوم الحاضنات الرقمية والفرق بينها وبين الحاضنات املادية ودورها الكبير في إحداث  -9

 . دة ألاعمال طفرة على صعيد فكرة حاضنات ريا

 . التعرف على مدى الدعم التي تقدمه حاضنات ألاعمال للشركات الصغيرة واملتوسطة  -2

 لإلعالنمنها وهل هي بحاجة  املرجو الرقمية في مصر ،وهل حققت النجاح  ألاعمالاستعراض تجربة حاضنات  -3

 . عن نفسها بشكل أكبر  لتحقيق ألاهداف املرجوة منها 

 : أهمية الدراسة  -

 : أهمية الدراسة في  تكمن

الرقمية ودورها في دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة نال اهتمام كبير في بلدان  ألاعمالأن موضوع حاضنات  -9

يتحتم علينا تبيان ماهيتها  2232وماليزيا ومع خطة التنمية املستدامة  سنغافورةالعالم املتقدمة والبلدان الصاعدة 
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الشكل التقليدي للحاضنات  و املتجاوزةاملرجوة من وجود تلك الحاضنات املتطورة  الحقيقية وألاهدافوحقيقتها ،،

 . وهى الحاضنات الافتراضية أو التقليدية 

العالم وبالتالي ليس هناك بديل  91العصر بعد اجتياح كوفيد  سمةالعالم الافتراض ي والتعامل معه هو  أصبح -2

 . الرقمية  ألاعمالاشئة من خالل حاضنات سوى مجاراة ذلك عن طريق احتضان املشروعات الن

الفوائد الناجمة عن دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة بالطرق غير التقليدية لها دور كبير في تحقيق التميز  -3

 وزيادة القدرة التنافسية

 : منهج الدراسة  -

يد، وتشخيص حجم املشكلة إلى  وصف وتحد يسعىاملنهج املستخدم في الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي الذي 

رِتبة عليها اقتصادًيا 
َ
ت
ُ
 .موضوع الدراسة للوصول إلى  تحديد الجوانب املختلفة لها، وبيان آلاثار امل

 :  مصطلحات الدراسة -

الحاضنات  بصفة عامة هدفها الرئيس ي مساعدة الشركات الناشئة والجديدة على النمو :  الحاضنات الرقمية -9

خدماتها ممكن أن تكون بمجال التسويق أو إلادارة املالية وتوفير كادر استشاري أو . شورةعبر تقديم املساعدة وامل

كما . رقابي متخصص بموضوع قانون الشركات، أو توسيع العالقات بين مستثمرين كبار يدعمون املشروع ككل

بقي . تقدم دعم مادي معين للمشاريع
ُ
أشهر وقد  ٦أكثر من )ل املشاريع محتضنة لديها لفترات أطو [ الحاضنات]ت

، ويتم اختيار مشاريع واعدة لكنها أقل نضًجا وتحتاج للكثير من التطوير والتحديث والتجارب والدعم (تصل لسنوات

: وفق نظري  تعني" حواضن ألاعمال الرقمية"هذا عن حاضنات ألاعمال عموًما، أما كلمة الرقمية في عبارة . لتكبر

 . شئة العاملة في املجال الرقمّي الحواضن املكرسة للشركات النا

جديدة أو تطوير  منظمات قائمة ،وهي بالتحديد إنشاء عمل ( منظمات)هي عملية إنشاء منظمة :  ريادة ألاعمال -2

 . لفرص جديدة عامة  الاستجابةأعمال جديدة أو / 

مية املشروعات بإصدار قانون تن 2222لسنة  952وفًقا للقانون رقم :   املشروعات الصغيرة واملتوسطة -3

 .املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 

مليون جنيه أو كل  222 وال يجاوز مليون جنيه  52السنوي  أعمالهاكل مشروع يبلغ حجم : املشروعات املتوسطة  -

وال ماليين جنيه  5مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله املدفوع أو رأس املال املستثمر  بحسب ألاحوال 

مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله املدفوع أو رأس املستثمر بحسب  95 تجاوز 

 . ماليين جنيه  5 وال تجاوز ماليين جنيه  3ألاحوال 

مليون جنيه ، أو كل  52السنوي مليون جنيه ويقل عن  أعمالهكل مشروع يبلغ حجم :  املشروعات الصغيرة -

ألف جنيه ويقل  52يبلغ رأسماله املدفوع أو رأس املال املستثمر بحسب ألاحوال مشروع صناعي حديث التأسيس 



"مصر في واملتوسطة الصغيرة املشروعات ي دعمف الرقمية ألاعمال حاضنات دور  " 
 

 

 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  36 

 

0202 

ماليين جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله املدفوع أو راس املال املستثمر بحسب  5عن 

 . ماليين جنيه  3ألف جنيه ويقل عن  52ألاحوال 

 الدراسات السابقة  -

 الدراسات العرب -
ا

 ية أوًل

التكنولوجية ملا لها من  الحاضناتم ماالدراسة الاهت استهدفت( : م2292)دراسة الهاجري ،عبدهللا سعد  -

: دور كبير في النهوض بالعملية الاقتصادية والاجتماعية ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 

ات الصغيرة واملتوسطة باالضافة إلى الحاضنات التكنولوجية من املرتكزات الاساسية لنجاح ونمو املشروع

 التكنولوجيةتغيير التوجه نحو العمل الحر دون التشبث بالعمل الحكومي ،وعلى الرغم من نقص الحاضنات 

 . لها دور مؤثر في دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة  إال أنهاومن بينها الرقمية 

تكنولوجية في بعض بلدان العالم املتقدم ، تناولت الدراسة دور الحاضنات ال( : م2292)سماي ،على  -

  تعتبر والتي حققت نجاًحا كبيًرا ، ألامريكيةوبصفة خاصة الواليات املتحدة 
ُ

به في البلدان  يحتذىمثاال

املتقدمة ،ومن أهم النتائج رفع كفاءة الخدمات املقدمة هي أساس نجاح املشروعات التي تدعمها 

 . الحاضنات التكنولوجية 

في تنافسية املشروعات  ألاعمالاستهدفت الدراسة على دور حاضنات ( :م2292) ابو شرخزم شحته زكي ، حا -

الصغيرة واملتوسطة في مصر ،واستخدم املنهج الوصفي التحليلي في معالجة املشكلة محل البحث ،ومن أهم 

شروعات الصغيرة تبني خطط مستقبلية إلزالة املعوقات التي تواجه امل إليهاالنتائج التي تم التوصل 

واملتوسطة ،استخدام الحاضنات الرقمية في دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة والتي تركز على املهارات 

 . التكنولوجية عالية الجودة 

استهدفت الدراسة التعرف على دور الحاضنات التكنولوجية في (: 2222)عثمان ،السعيد محمود السعيد  -

في مصر  ،وقد انتهج نهج التحليل الوصفي في املعالجة  إلانتاجيةاملؤسسات تفعيل الشراكة بين الجامعات و 

 الوطني إلاقتصادالحاضنات لها دور كبير في ترقية : العلمية للمسألة محل البحث ، ومن أهم النتائج 

،وتلعب الحاضنات التكنولوجية دور كبير في الربط بين الجامعات واملؤسسات الانتاجية بحيث تحل بعضها 

البعض ،كما أن الحاضنات التكنولوجية لها دور كبير في بناء املجتمع املعرفي عن طريق الاستثمار في رأس 

 . إلى منتجات مادية  ألافكار املال البشري وتحويل 

استهدفت الدراسة تناول سياسات التحول الرقمي في الوطن العربي وبعض ألامثلة ذات (: 2222)، الاسكوا -

وقطر ،ثم تناول الابتكار والحاضنات التكنولوجية ودورهم الكبير  سلوفينياي ذلك املجال كالتقنيات العالية ف

في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانتهت الدراسة إلى بعض النتائج الهامة أهمها ضرورة تحديث 

جامعات واملراكز الحاضنات الرقمية في ال إنشاءالخطط الوطنية ملواكبة التكنولوجيا الجديدة ،تعزيز 

 . العام والخاص  القطاعينالبحثية ،ودعم الشراكة بين 
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ا  -  الدراسات ألاجنبية : ثانيا

استهدفت الدراسة دور الابتكار الرقمي في توجه الحاضنات نحو تبني Anders Hjalmarsson(2291: )دراسة  -

إلى تعزيز  باإلضافةليدية املشروعات الرقمية مما يهدف للتخلص من تعقيدات املؤسسات الكبيرة والتق

،وقد استخدم املنهج التطبيقي املقارن ،وقد خلصت الدراسة إلى  ألاخرى التفاعل مع وحدات ألاعمال 

حتمية وجود وجود حاضنات رقمية متخصصة بهدف التركيز نحو تحقيق الهدف املنشود من تلك 

كبرى على تسريع العمل الرقمي الحاضنات ،كما أن وجود تلك الحاضنات يساعد الشركات املتوسطة وال

 . بالنفع في نهاية املطاف على الاقتصاد الوطني  مما يعودتلك املشروعات  وحداتداخل 

الدراسة ماأدت إليه  أزمة الوباء املستمرة إلى زيادة الحاجة إلى  استهدفتGianluca Elia (2229  : )دراسة  -

من خالل تهجين ودمج كل من ريادة ألاعمال  استخدام التكنولوجيا ،والتعامل مع املحتوى الرقمي 

الحاجة إلى الاستفادة من  إبراز في  91-وانتهت الدراسة إلى دور كوفيد.في نموذج موحد واحد  والتكنولوجيا

التكنولوجيا من أجل دعم كافة ألانشطة الاجتماعية بصفة عامة ،والانشطة الاقتصادية بصفة خاصة 

إلى التقنيات  باإلضافةر كبير في خارطة طريق نحو مجتمع أكثر استدامة ،،كما أن رأس املال البشري له دو 

 الرقمية أصبحت لها دور كبير في تحقيق فعالية كبيرة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ،وتسريع وتيرة أدائها 

يخية ر املفاهيمي للدراسة والنشأة التار إلاطااستهدفت الدراسة تناول Lia M.M. Hewitt (2222  )دراسة  -

ومن أهم النتائج أن . ن وتفي بها املحتضنيلحاضنات ألاعمال ،إلى مدى تفي حاضنات ألاعمال باحتياجات 

 ح الشركات الناشئة ابتداًء واستمراًرانجاالحاضنات ألاعمال  الجيدة لها دور كبير في 

 تعقيب عام على الدراسات السابقة  -

 أوجه الاتفاق  -1

ت ألاعمال بصفة عامة وحاضنات ألاعمال الرقمية بصفة خاصة ،وقد هناك شبه اتفاق على أهمية حاضنا -

ظهر ذلك بوضوح خالل جائحة كورونا ،والدور الكبير الذى لعبته التقنيات التكنولوجية في دعم املشروعات 

 :الناشئة وقد أكدت الدراسات السابقة على ألاتي

 معاتوتطويعه لخدمة املجت التكنولوجي التطور ضرورة الاستفادة من  -

 .الحاضنات لها دور كبير في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل  -

 .تعد الحاضنات الرقمية الجيل املتطور من الحاضنات التقليدية واملكملة لها  -

نجاح املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،ودعم تمثل الحاضنات التكنولوجية أحد املرتكزات ألاساسية إل  -

 . م املشروعات املنافسة موقفها أما

 . دعم حاضنات ألاعمال الرقمية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ضعف البنى التحتية  معوقاتمن أهم  -

 أوجه الاختالف  -2

 . الحاضنات الرقمية ،بل تم تقديمها ضمن الحاضنات التقليدية ب خاص لم يتم تقديم نموذج  -
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تحول دون تقديم الخدمة الالزمة من قبل الحاضنات عدم التطرق بشكل أكثر عمًقا نحو العقبات التي  -

 . الرقمية 

ألاعالم له دور كبير  في ابراز أهمية الحاضنات الافتراضية  أوالرقمية ودوره الكبير في في دعم الاقتصاد  -

 . الوطني وقد تجاهلت معظم الدراسات السابقة هذا الدور 

 إلاطار النظري للدراسة : املحور ألاول  -

دورها في دعم  –الخصائص  –ألانواع  –النشأة والتطور  –املفهوم ) الرقمية الحاضنات 

  (التنمية الاقتصادية 

 
ا

 : مفهوم الحاضنات الرقمية : أوًل

 : الحاضنات بمفهومها التقليدي  -1

تعددت تعريفات الحاضنات سواء على املستوى العربي أو الدولي ،حيث تم تعريف حاضنات ألاعمال في تقرير 

ا جديًدا من البنى الداعمة للنشاطات الابتكارية للمؤسسات " م بأنها  2223نية العربية للعام إلانسا
ً
تمثل نمط

الصغيرة واملتوسطة أو للمطورين املبدعين املفعمين بروح الريادة الذين يفتقرون إلى إلامكانيات الضرورية 

 (2223ي للدول العربية ،املكتب إلاقليم). لتطوير أبحاثهم وتقنياتها املبتكرة وتسويقها 

كيان اقتصادي اجتماعي تأسس خصيصا لتقديم املشورة للشركات حديثة التكوين، " يمكن  ايُضا تعريفها  بأنها

التي تتميز عن غيرها بطابع املجازفة حيث أنها تدلف إلى مجاالت غير مطروقة من ألاعمال التجارية مثل ابتكار 

فالحاضنات وسيلة فعالة في برامج التنمية . نتجات مستحدثةتقنية جديدة وتسويقها أو فتح سوق م

الاقتصادية، تساعد على تعجيل نمو الشركات الناشئة على أساس  راسخ سليم ونجاحها كمؤسسات تجارية 

ذات جدوى اقتصادية، قادرة على الاستمرار كمنشأة مستقلة في استغناء تام عن أي دعم خارجي غير الاستثمار في 

في تلك الحالة تقوم الحاضنات التجارية بتصميم برنامج متكامل ووافي، يوائم طبيعة عمل . أنشطتهامشاريعها و 

الشركة الناشئة ملساعدتها في مراحل التكوين، كما تقدم للشركات التي تحتضنها العديد من املوارد 

 . (242،ص2292شحتة ،حازم ،.)والخدمات

حاضنات تركز على تعزيز  ورعاية ألاعمال واملشروعات  كالأشهي شكل  من : الحاضنات بمفهومها التقني  -2

املبتدئة القائمة على التكنولوجيا ،وتقديم مجموعة متكاملة من ألانشطة والخدمات التكنولوجية ،للشركات 

واملشروعات املنظمة ذات التقنيات العالية ،كما أنها تدعم الشركات واملشروعات التي تسعى لتسويق 

 (333،ص2222عثمان ،السعيد وعاشور ،هشام ،) . القائمة على التكنولوجيا  دماتأو الخاملنتجات 

وبناء على ما تقدم تعتبر الحاضنات ذات آلية فعالة في تنمية املجتمع من خالل دعم املشروعات الناشئة سواء 

ظهر بشكل كبير أثناء املتوسطة أو الصغيرة، وتعهدها بالرعاية وألافكار وتحويل ألاطروحات إلى واقع ملموس ،وقد 

. جائحة كورونا حيث لعبت التقنيات الحديثة دوُرا كبيًرا في استمرار  دعم الحاضنات لتلك املشروعات   
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ا   : النشأة التاريخية للحاضنات  : ثانيا

  :على املستوى الدولي  -1

تم استحداثه  تعتبر التجربة ألامريكية من  أقدم التجارب الدولية ، حيث أن مفهوم حاضنات ألاعمال 

، لكن  9151عام  Bataviaبشكل كبير  في الواليات املتحدة ألامريكية من خالل التجربة ألاولى في مركز أعمال 

حينما قامت الهيئة ألامريكية للمشروعات  9194البداية الحقيقية تمت في بداية الثمانينيات في عام 

حاضنة، ثم ارتفع  22حيث لم يكن هناك  سوى الصغيرة باالهتمام ببرامج إقامة الحاضنات ،ودعمها ، 

، والتي تمت إقامتها من خالل  9195بشكل كبير عند قيام الجمعية ألامريكية لحاضنات ألاعمال في عام 

وفي . بعض رجال الصناعة ألامريكيين في صورة مؤسسة خاصة تهدف إلى تنشيط تنظيم صناعة الحاضنات

حاضنة، وذلك من خالل إقامة  922اليات املتحدة إلى حوالي ارتفع  عدد الحاضنات في الو  9111عام 

،باإلضافة إلى ذلك وجود عدد من شبكات الحاضنات  9192حاضنة كل  أسبوع كمعدل منذ نهاية عام 

جمعية تكساس لحاضنات ألاعمال، وشبكة : إلاقليمية في الواليات املختلفة، نذكر منها على سبيل املثال

وتبرز إحصائيات إحدى هذه الشبكات ألامريكية للحاضنات، وهي جمعية . إلخحاضنات والية نيوجرس ي، 

تكساس لحاضنات ألاعمال، أن معدل تطور و نجاح املشروعات الجديدة داخل الحاضنات املرتبطة بهذه 

 2، كما أن املشروعات املقامة داخل حاضنات ألاعمال يرتفع معدل نموها من %  92بنسبة الشبكة تزيد 

ألف  91خارج حاضنات ألاعمال، وايًضا تم  إنشاء  إنشاؤهاتم  التيعف معدالت نمو املشروعات ض 22إلى 

ألف فرصة عمل  245شركة جديدة ،وما زالت تعمل بنجاح، وتبًعا لذلك تم خلق أكثر من 

 ( 952،ص2292سماي،على ،.)دائمة

ة وكيان قائًما بذاته ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف تطور الحاضنات عن التوقف ،حتى أصبحت صناع

حاضنة حول العالم يوجد  3522،ومن املالحظ وجود ( صناعة الحاضنات )،ويطلق عليها البعض مصطلح 

على جميع أنحاء العالم ،وعلى الرغم من تأخر  موزعحاضنة والباقي  9222في الواليات املتحدة وحدها 

نتشاًرا حتى أصبحت تحتل املركز الثاني بعد ا أسرع أصبحت إال أنهاالصين في امتالك الحاضنات الصناعية 

 (99،ص2225السالوس،).الواليات املتحدة في عدد امتالك الحاضنات 

 : على املستوى العربي  -2

بدأت أول حاضنة في اململكة  ألاردنية الهاشمية  منذ أوائل التسعينات ثم  تالها جمهورية مصر العربية،   

لرعاية حاضنات املشروعات الصغيرة  وهي الجمعية املصرية كما تم إنشاء أول منظمة غير حكومية 

 2223-9112حاضنة خالل الفترة من  29بهدف إنشاء  9115لحاضنات ألاعمال والتي تم تأسيسها  في يوليو 

مليون جنيه مصري  24،ومنح الصندوق الاجتماعي للتنمية الجمعية تمويل في ذلك الوقت وصل إلى أكثر من 

السيد ،منال ،حاضنات ألاعمال ودورها في . )نشاء الحاضنات في مختلف الجمهورية،لتقوم بإ 2299، 

،متاح على الرابط التالي 
ً
: تدعيم ريادية ألاعمال للشباب في الوطن العربي، مصر نموذجا

http://www.acrseg.org/40703)) 
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حظى باالهتمام املتوقع لها أما عن واقع  حال حاضنات ألاعمال  املصرية فإن حاضنات ألاعمال في مصر لم ت

حيث لم  يتعدى عددها العشر حاضنات، وهو رقم ضئيل مقارنة بأعداد حاضنات ألاعمال في باقي الدول 

العربية، ولقد برزت صناعة حاضنات ألاعمال عقب إنشاء الجمعية املصرية لحاضنات املشروعات الصغيرة 

مساعدة املشروعات الصغيرة واملتوسطة ،أما عن ، وهي مؤسسة غير حكومية هدفت  إلى تيسير و 9115عام 

أهم املهام  التي تقوم بها ،هو العمل على إقامة حاضنات ألاعمال  بأنواعها املختلفة ، وقد تم بالفعل  إنشاء 

 99و كانت تعرف بـ حاضنة املشروعات التكنولوجية بالتبين ،و استوعبت   9119أول حاضنة لألعمال عام 

 41ل ألاولى للمشروع على الرغم بأن الحاضنة لها قدرة استيعابية تصل إلى مشروًعا في املراح

  .( 229، ص2222هاشم ،أمل ،).مشروًعا

ا 
ا
 أنواع الحاضنات الرقمية : ثالث

على الرغم من أن الحاضنات الرقمية تعتبر نوع من أنواع حاضنات ألاعمال بصفة عامة ، إال أنها تصنف إلى نوعين 

 . عدة ،واملراحل التي وصل إليها إلابداع التقني والتكنولوجي تبًعا لنوع املسا

تقوم تلك الحاضنات على تبني بحثية أو انتاجية أو خدمية أو تقديم الدعم :  حاضنات ألابحاث الرقمية -9

التقني من خالل العمل على استحداث تكنولوجيا جديدة ذات مستوى متقدم ،باالضافة إلى عمل 

  .بحاث العاملية في املجال التكنولوجي،  ونقل تجاربها إلى املشروعات املحتضنة الربط بين مع مراكز الا 

الابداعية وتحويلها من مرحلة  ألافكار تعتبر الحاضنة بمثابة وسيط بين : حاضنات ألاعمال الرقمية  -2

م أه كأحداملشروعات الصغيرة واملتوسطة  إنشاءالبحث إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع من خالل 

هذا من  إلانتاجيوسائل التطور التكنولوجي وذلك من خالل القدرة الفائقة على التطوير والتحديث 

عثمان ،السعيد . )تكلفة أقل عن الشركات ذات امليزانيات الضخمة  أخرى ناحية ،ومن ناحية 

 ( 332،ص2222،

ا   خصائص الحاضنات الرقمية : رابعا

تطور من حاضنات ألاعمال في صورتها التقليدية، والتي هي موجودة حاضنات ألاعمال الرقمية  ليست سوى الشك
ُ
ل امل

والواقع أن حاضنات ألاعمال . منذ خمسينيات القرن املاض ي، وهي آخذة، منذ التسعينيات، في التوسع والانتشار

عمال ، الرقمية ليست، سوى  استجابة للتحول نحو الرقمنة، والتوجه صوب التحول الرقمي في قطاع املال وألا 

ناهيك عن أنه ليس منطقًيا أن يتخلف رواد ألاعمال أكثر املستفيدين من هذه الحاضنات عن ركب التطور 

وقد أبرزت جائحة كورونا . التكنولوجي والتقدم الرقمي الحادث راهًنا، وأن يظلوا في ممارسة أعمالهم بطريقة تقليدية

لتكنولوجية ،وهو ما يساعد نحو الى الانتقال إلى مجتمع مرن قائم الحاجة إلى الدمج بين ريادة ألاعمال واملمارسات ا

 (Gianluca Elia،2021،p1. )على ريادة أعمال مرنة تتداخل فيها التقنيات الحديثة بشكل كبير 

، Crowd Synergyأما فيما يتعلق بأهم خصائص حاضنات ألاعمال بشكل عام اقترح فاسيلي رايزونكوف؛ مؤسس  

ى أبرز خصائص حاضنة ألاعمال، وأضاف ميزة واحدة إضافية لحاضنات ألاعمال الافتراضية وهي تلك إطاًرا يشير إل

 :املتعلقة باستقاللية املوقع أو عدم الحاجة إليه من ألاساس، وهذه الخصائص الخمس هي
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 .توجيه املحتضنين وتقديم نهج منظم للحضانة -9

 .دعم رجال ألاعمال في مرحلة مبكرة -2

 .من العمليات والخدمات والبنية التحتية تقديم مزيج فريد -3

،حاضنات ألاعمال الافتراضية الخدمات 2222علواني ،محمد .)تطوير ألافكار الخام إلى أعمال قابلة للحياة -4

 (/https://www.rowadalaamal.com: واملزايا ،متاح على الرابط التالي 

ا  دور الحاضنات الرقمية في دعم التنمية الاقتصادية :  خامسا

تعتبر حاضنات ألاعمال  الرقمية ذات تأثير فعال حيث  ترعى املشروعات الناشئة ،و تقوم بتطويرها و               

دفعها للنمو الفعال من خالل تقديم كافة الخدمات  والدعم التكنولوجي سواء كانت هذه الخدمات  في النواحي 

ويمثل  .إلاجتماعية و الفنية و القانونية و التسويقية و كذلك الخدمات الالزمة لتوفير التمويل في بعض ألاحيان

ذلك النفع الاقتصادي املباشر ، ومن ناحية أخرى تلعب املشروعات الجيدة ذات العائد الاقتصادي الجيد دور 

ولكن يوجد  (Lia M.M. Hewitt ، 2020، p7)مة كبير في نجاح  تلك املشروعات  ومن ورائها الحاضنات الداع

  . العديد من العوائد الايجابية على الاقتصاد الوطني ككل منها

تركز حاضنات ألاعمال الرقمية على رعاية وتنمية ألافكار إلابداعية :   تقديم الدعم التقني للمشروعات -9

والعمل على تحويلها من مرحلة البحث إلى  وألابحاث التطبيقية من خالل الخدمات الافتراضية دون املادية ،

مرحلة التنفيذ على أرض الواقع ، وذلك من خالل إقامة املشروعات الصغيرة التكنولوجية ، والتي تعتبر 

أحد أهم آليات التطور  من حيث قدرتها الفائقة على تطوير  ، وتحديث عمليات إلانتاج بشكل أسرع 

تراضية أو رقمية متخصصة تعمل على تسهيل نقل وتوطين وبتكلفة أقل، وأيضا إقامة حاضنات اف

 . الحديثة واملتطورة التكنولوجيا

الرقمية تعمل على تعظيم  الحاضناتتؤكد معظم الدراسات على أن :  الاستثمار في رأس املال البشري  -2

 ارتهاوإدوالتأهيل لتأسيس املشروعات  العنصر البشري في العملية الانتاجية سواء من خالل التدريب

 الرقمية ألاعمالمن خالل تحفيز العنصر البشري على املنتج اقتصاديا وذلك ألن محور حاضنات  وتطويرها

تقني مدرب ومؤهل بشكل كبير على تقديم العون للعنصر البشري في  إداري يتمحور عملها من خالل جهاز 

 .( 953، ص2295مهدي ،) املشروعات الناشئة سواء كانت الصغيرة أو املتوسطة 

تلعب الحاضنات التكنولوجية دور كبير في احتواء : وقف هجرة العقول البشرية في املجال التكنولوجي -3

العقول البشرية ومنع تدفقها إلى الخارج واستفادة الدول التي تقدر تلك العقول وتقدم لها الدعم الالزم 

لك النزيف البشري ، والذي يؤثر تقديم ذلك الدعم من خالل الحاضنات الرقمية ومنع ذ أولىحيث من باب 

 . بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وقد اثبتت التجارب ذلك 

حاضنات الاعمال  الرقمية  تقوم : أثناء الجوائح وألازمات  واملتوسطةتشجيع و تنمية املشروعات الصغيرة  -4

من خالل  املساعدة  على  تقديم يد العون في  وألاوبئة ألازماتأو الافتراضية في ألاساس كحائط صد أثناء 

الاجتماعي الذي فرض أثناء جائحة  لتباعدمواجهة  ألازمات  التي تعاني منها املشروعات الصغيرة نظرا 

https://www.rowadalaamal.com/
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التحديات  ومواجهةكورونا ، وبالتالي برز دور الحاضنة الرقمية  في إحتضانها ملواجهة الكساد الاقتصادي، 

 . املتواجدة به 

 : إلى منتجات تكنولوجية قابلة لإلنتاج والتسويق  ألافكار  تحويل -5

جديدة ،بهدف خلق وتطوير مشروعات جديدة ،والعمل على  ألافكار تسعى الحاضنات الرقمية إلى تطوير 

مساعدة املشروعات القائمة ،ومساعدة أصحاب الاختراعات والابتكارات التكنولوجية في تحويلها إلى 

 ( 2222،9291.ادريس وعارف ) .لتسويق السلعي منتجات وخدمات قابلة ل

ويتضح مماسبق أن الحاضنات الرقمية أو الافتراضية يمكن أن تؤدي إلى دور هام في الاقتصاد الوطني،  ودعمه         

بشكل كبير  من خالل تحويل املجتمع املصري من اقتصاد ريعي يعتمد على الزراعة واملواد الخام والثروات الطبيعية 

ى اقتصاد رقمي يعتمد على التكنولوجيا في املقام ألاول وهو ما يجعل الحاضنات الرقمية ذات دور فعال في القيام إل

 . بذلك من خالل  دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

بعض التطبيقات العملية للحاضنات الرقمية مع الاشارة إلى التجربة : املحور الثاني  -

 . املصرية 

م  املشروعات الصغيرة الناشئة واملشروعات املتوسطة  في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتقوم تساه          

البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء  في تطوير  آلاليات والسياسات التي تدعم هذه املشروعات ، و تنفق 

املرافق ،املحاسبين، التكاليف  إلايجار،)معظم تلك املشروعات مبالغ كبيرة على ألامور إلادارية واللوجستية 

مما يؤدي إلى حدوث معوقات  تحول دون نجاح  تلك املشروع ،نظًرا لعدم  ( التسويقية وأجور العاملين ، وغيره  

خبرات مدربة مثل رواد ألاعمال  تدعم تلك املشروعات باملتطلبات املالية و إلادارية أو التسويقية، وعدم قدرتهم 

 . يمتلكون هذه املهارات ،ومن هنا ظهرت فكرة حاضنات ألاعمال على تعيين مستخدمين 

 املفاهيم ألاساسية في مجال الحاضنات الرقمية
ا

  : اوًل

التنمية  أهدافدور مهم في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعتبر هدف من  ألاعمالالابتكار وريادة  -

 . املستدامة 

 الحاضنات التكنولوجية تحتاجه الشركة الناشئة من  ما الذي -

 البنية التحتية  ●

  إلاداريةالخدمات  ●

 املرافق الفنية  ●

 التوجيه والاستشارات الدعم املالي  ●

 .شبكات الربط الرقمي  ●

 املترتبة على التوسع في الحاضنات الرقمية  آلاثار  -

  واملبتكرينرواد ألاعمال  ●

 املخاطر وزيادة الخبرة  بتقليل ألاعمالرفع نسبة  -
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 رص الحصول على التمويل زيادة الف -

 الاقتصاد  ●

  ألاعمالزيادة الربط بين الجامعات وقطاع  -

 فرص عمل للشباب  إيجاد -

 زيادة عدد الشركات واستدامتها  -

 الشركات الكبرى  ●

 الجديدة  ألافكار املخاطرة في  تقليل -

 املبدعة  ألافكار الربط مع ذوى  -

 املستثمرون ورأس املال املخاطر  ●

 ستثمار بواسطة الشركات الناشئة زيادة العائد على الا  -

 ( 29، ص2222الاسكوا ،)تحقيق فرص جيدة لالستثمار   -

ا    : التجارب الدولية في مجال رقمنة ريادة ألاعمال ومساعدة الشركات الصغيرة واملتوسطة : ثانيا

 : التجربة الصينية -1

الخاصة بالبحث  والتطوير  أجرت الصين عملية تحول هيكلي كبير  للسياسات:  الهيكلة وإعادة التطوير -

، وذلك بهدف تحويل اتجاهات البحوث النظرية إلى تطبيقات عملية في الصناعة  9195العلمي منذ عام 

"  Torch" في إعداد برنامج ذات أسس علمية و مركزي عرف بأسم   9199وقد بدأت الصين عام . والاقتصاد

حورية للنهوض بالبحث العلمي وتعظيم نتائجه، هذه ، والذي تم بناء عناصره الرئيسية على نقاط  ثالث م

 : املحاور هي 

 . العمل على تنشيط عمليات إلابداع التكنولوجي -

 . تطوير التكنولوجيات العالية وتطبيقاتها   -

 . الصينية للمنتجاترفع املحتوى التكنولوجي  -

في الصين، وذلك عن طريق   وإلاقليميعلى املستويين املركزي  Torchوقد تم العمل على تنفيذ برنامج 

بن الشيخ .). الحاضنات واملراكز التكنولوجية والقواعد الصناعية وبرامج التمويل الخاصة إنشاءالتوسع في 

 ( 35،ص2222.،الحسين وهاني ،نوال 

عدد كبير من الحاضنات تمت :  دور الحاضنات في إعادة الهيكلة التكنولوجية للشركات اململوكة للدولة -

اخل بعض الشركات الضخمة اململوكة للدولة والتي لم تستطع التواؤم مع املنافسة ولم تكن هناك إقامتها د

حيث تمت تجربة إعادة استخدام البنية ألاساسية لهذه الشركات، من ورش ومصانع ، جدوى من هيكلتها 

من ألاراض ي  فهذه الشركات تمتلك مساحات ضخمة. ومباني ووحدات إدارية، وتحويلها إلى حاضنات أعمال

واملباني التي تمت إعادة تنظيمها وتحويلها من خالل استثمارات صغيرة إلى وحدات إداري جديدة 

تكون في الغالب في نفس القطاع إلانتاجي للشركة ألاصلية، أو في مجاالت تكنولوجية جديدة ، تكنولوجية

 على هذه الشركة
ً
ركات املحركات في شمال بكين والتي ، وهو موقع إحدى ش"شارع التكنولوجيا" مثل . تماما
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وهو موقع إحدى شركات الصناعات في شمال بكين " وادي الرواد"كذلك . تم تحويلها إلى حاضنة تكنولوجية

 والتي تم تحويلها إلى حاضنة تكنولوجية متخصصة في تكنولوجيا املعلومات وإلالكترونيات
ً
 أيضا

 54تشير إلاحصائيات إلى أن هذا البرنامج قد أدى إلى خلق :  وضع الحاضنات الصينية على املستوى العالمي -

جميعها تقريًبا  2222حاضنة حتى أكتوبر 425ونجح في إقامة . حديقة تكنولوجية خالل التسعينيات

حاضنات تكنولوجية، مما حقق للصين املركز الثاني في العالم في عدد الحاضنات بعد الواليات املتحدة، 

ووصل عدد الشركات التي أقيمت في هذه . حاضنة 322ت تتربع على املركز الثاني بحوالي وقبل أملانيا التي كان

من الشركات التي تنتج منتجات عالية التكنولوجيا، يعمل بهذه الشركات  22.212الحدائق التكنولوجية إلى

مليار  995ي وبلغ مجموع دخل هذه الشركات حوال. مليون شخص، في الغالبية ذوو مؤهالت عالية 2.59حوالي

مليار دوالر أمريكي من الضرائب، وبلغت مكاسب هذه الشركات من التصدير  93عنها مبلغ  نتجدوالر أمريكي، 

بلغ مجموع عوائد الشركات  2229في نهاية عام . مليار دوالر أمريكي 99.2لهذه املنتجات التكنولوجية حوالي 

كذلك تجب إلاشارة إلى هيكلة (. مليار دوالر أمريكي 952) مليار يوان  9913في هذه الحدائق التكنولوجية 

، وهو مشروع لتطوير مائة " 299مشروع "الجامعات الصينية التي تمت من خالل مشروع يطلق عليه 

ويهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة هذه . جامعة صينية رائدة، وذلك للدخول إلى القرن الواحد والعشرين

وهناك عدد . ائدة ومتقدمة داخلًيا في الصين، وعلى املستوى العالمي خارجًياالجامعات ووضعها في مكانة ر 

كبير من الجامعات في الصين تمتلك شركات خاصة بها تقوم بتقديم الخدمات وعمل املشروعات خارج إطار 

طور الحاضنات . شركة 32جامعة في بكين لديها شركات خاصة تمتلك الدولة منها  52هناك  مثال الجامعة، 

من ناحية أخرى تختلف السياسات التشجيعية التي تتبعها أقاليم الصين املختلفة من . في الصين الشعبية

إقليم إلى آخر، مثال ذلك أن معظم الشركات التصنيعية املوجودة داخل الحاضنات في مدينة بكين مث ً ال 

التصنيع الخاصة بها في  اتوحدتكتفي بوجود الوحدات إلادارية لهذه الشركات بالحاضنة، بينما تحتفظ 

،وآخرون  عبد السالمزايدي ،.)  .ارخصحيث العمالة ( شنغهايخاصة في مدينة )الغالب في جنوب الصين 

 (42،بدون،ص

وبالتالي ساهمت في إحداث تغيير ثقافي كبير، حيث قام هذا البرنامج الضخم في سد الفجوة بين ألابحاث املمولة  

تي يمولها القطاع الخاص وتنشيط هذه ألاخيرة باإلضافة إلى تنمية حب العمل الحر من جانب الدولة وألابحاث ال

والرغبة في إقامة مشروعات خاصة بعيًدا عن الثقافة السائدة في دول شيوعية مثل الصين حيث العمل 

 . الحكومي الجماعي

 : التجربة الفرنسية  -2

 خاصةالتقنية بصفة  ألاعمال و حاضنات بصفة عامة ألاعمالفرنسا لها باع كبير في مجال حاضنات   

ــــاتمن أكبر «  Station Fاستيشن اف،»،حيث تعد حاضنة ألاعمال الفرنسية  ألاعمــــال    حاضن ـ

ـــــيث تعمل الحاضنة على دعم ،  ــ ـــالم ، حـ ــ ـــــصة في تأسيس  الشركات الناشئة  وتطويرها في العـــ ـــ ــ املتخصــ

رواد أعمال داخل فرنسا وخارجها، كما تمتلك   يمتلكهاكثير من املشاريع والشركات الناشئــــــــة التي وتأهيــــــــل  ال

ـــــية ل ــ ـــالمي ملا  دعمالعديد من الخبرات التقنـ ــ ـــ ــــي والعـــــ ـــ ــ ـــــويين إلاقليمــ ـــــ ـــــة على املستــ حاضنات ألاعمال الناشئــ
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و . التكنولوجي ، وريادة ألاعمال، وإقامة شراكات في مجال استثمارات الشركات الناشئة إلابــــداع  تمتـــــلــــكه من

ـــــام واحـــــد تقــــــدمت   ـــــ ــــالل عــ ـــ ـــ ــــــة 99222في خــــ ـــــ من « Station Fاستيشن اف،»ناشـــــــئة بطلبات انضمام إلى  شركــ

م باختيار نحو ألف شركة للمشاركة في أكثر من ثالثين برنامج للتشغيل والتأهيل، دولة، لتقو  29أكثر من 

 252، الحصول على  أكثر من 2299شركة من هذه  الشركات الناشئة خالل عام  232حيث تمكنت نحو 

 .مليون يورو في مجال التمويل

ـــنة   مساحـــــةوتمثل   ــ ــ ــــع، وتوفر أماكن إقامة عمل   34222نحوStationFاستيشن اف، »تلك الحاضـ ـــ متــــــــر مربــ

ملا يصل إلى ألف شركة ناشئة، باإلضافة إلى شركاء من شركات كبرى في العالم مثل فيـــــــس بـــــــوك، 

ألاكبر على مستوى العالم، « Station F»موقع الريادة ،حاضنة ألاعمال الفرنسية .) ومايكروسوفت وغيرها

 ((https://alriyadamags.com/?p=2344: ابطمتاح على الر 

  التجربة املاليزية -3

ا لدعم وتطوير هذه املشاريع 
ً
تعد املشاريع الصغيرة واملتوسطة عصب الاقتصاد املاليزي ، وقد وضعت الدولة خطط

ي نقل ألافكار ،واحتضانها وقد أثبتت الحدائق العلمية والحاضنات التكنولوجية  في أنها قد تلعب دوًرا  كبيًرا  ف

العلمية  إلى منتجات سلعية وخدمية ، وهناك العديد من الحاضنات الرقمية  في ماليزيا أهمها حاضنة جامعة ماليا 

وحاضنة جامعة بترا ماليزيا وحاضنة أعمال جامعة تكنولوجيا ماليزيا ،و تعمل  هذه الحاضنات على تنشيط البحث 

( 52،ص2292عبود،محمد جميل عامر ،). في القطاعات الصناعية  والتطوير والابتكار والتطور التكنولوجي  

 : ونتناول فيما يلي أمثلة لبعض املراكز التي أقامتها شركة تطوير التكنولوجيا املاليزية 

 الحاضنة التكنولوجية -

لوسائط شركة تعمل معظمها في الرقمنة و تكنولوجيا املعلومات وا 39، وقامت بدعم 9112تم افتتاحها في أبريل  

  باملساعدة 
ً
املتعددة، وقد أصبحت هذه الحاضنة مصدر الهام  ملراكز إلابداع التكنولوجي في ماليزيا ،حيث تقوم أيضا

وتمويل العديد من املشروعات في التكنولوجيا املتطورة ، وقد ساهمت  على تنفيذ عدد من املشروعات الحكومية 

 مجال البرمجيات  والوسائط املتعددة،
ً
والذي يعتبر من أضخم املشاريع في مجال الوسائط املتعددة في   خصوصا

 (escwa 2001,p72. )ماليزيا

 مركز إلابداع التكنولوجي -

، ومنذ تلك الفترة يعمل به عدد من الشركات املتخصصة 9111تم افتتاح هذا املركز في فبراير   

زايدي ،عبدالسالم ،وآخرون .)قدمةفي مجاالت تكنولوجيا الاتصاالت وقطاعات تصنيع إلالكترونيات املت

 (32،بدون،ص

 مركز التكنولوجيا الذكية -

، ويوجد به حوالي عشر شركات تعمل بنجاح ومعظم هذه الشركات تعمل  9111هذا املركز افتتح في سبتمبر       

آخرون زايدي ،عبدالسالم ،و  ).في مجال التكنولوجيا الحيوية وصناعة الدواء وتطبيقات الهندسة الكيميائية

 (32،بدون،ص
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 أهم الخدمات التي تقدمها الحاضنات التكنولوجية املاليزية  -

قامت شركة تطوير التكنولوجيا املاليزية بالتعاون مع أربعة جامعات مشاركة بتكوين لجنة تسيير لتقديم 

 :خدماتها للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ومن أهم تلك الخدمات 

 لهندسية؛البحث والتطوير والاستشارات ا -

 نقل التكنولوجيا العالية والتعاون الدولي املشترك؛ -

 تنمية وتدريب املوارد البشرية؛ -

 خلق شبكات ومؤسسات للمشروعات؛ -

 دعم برنامج إدارة الجودة؛ -

 دعم برنامج تنمية عمليات التصنيع؛ -

 (39زايدي ،عبدالسالم ،وآخرون ،بدون،ص )تقديم خدمات التحليل املالي -

 
ا
ا : ا ثالث  التجربة املصرية نحو التحول إلى حاضنات أكثر تطورا

تعمل الرقمنة املتزايدة على تغيير شكل  ريادة ألاعمال، وبالتالي الحواجز والعقبات املرتبطة التي يواجهها رواد    

ى تحسين جودة لذا يجب على الجهات املؤثرة  في دعم ريادة ألاعمال أن تبقى ذات صلة، وتعمل باستمرار عل. ألاعمال

لقد جعل ت الرقمنة ريادة ألاعمال أكثر سهولة ويسر ، وسرعة في الاداء ، وأنواًعا جديدة  تلقي  . الخدمات املقدمة  

ولتحقيق املزيد من النجاح، يحتاج رواد ألاعمال إلى معرفة املوارد املتاحة، و إلى أين يتجهون . املزيد من الدعم

من هنا ، تلعب الحاضنات دورامؤثًرا في النظام البيئي لريادة ألاعمال، . ملساعدة؟للحصول على النوع الصحيح من ا

 (،p6009). Anders Hjalmarsson.2019حيث تعمل كوسيط للخدمات للشركات الناشئة

  ألاعمالالتكنولوجي وريادة  إلابداعمركز  -1

، إلى دعم إلابداع وتعزيز ريادة TIEC يهدف مركز إلابداع التكنولوجي وريادة ألاعمال، واملعروف اختصاًرا باسم

. ألاعمال في قطاع الاتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ألامر الذي يسهم في رفع ُمعدالت نمو الاقتصاد الوطني

في القرية الذكية بهدف وضع مصر على خارطة الابتكار العاملية والتنافس في  2292سبتمبر -22وتأسس املركز في 

ويعتبر املركز هو ألاول من نوعه في مصر والثاني على مستوى القارة . يمة ُمضافة عاليةتقديم ابتكارات لها ق

ألافريقية والرابع على مستوى منطقة الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا من حيث كونه ُعضًوا ُمعتمًدا لدى الشبكة 

 .ألاوروبية لألعمال 

لى أن يكون مركز إقليمي ُينافس عاملًيا في مجال إلابداع إ TIECيسعى مركز إلابداع التكنولوجي وريادة ألاعمال      

 ( Mission.aspx-https://tiec.gov.eg/Arabic/Pages/Vision (.)التكنولوجي وريادة ألاعمال

 التكنولوجي  بداعإلا أهم برامج مركز  كأحدالرقمية   ألاعمالحاضنات  -2

بتدئة خالل مراحل التطوير املبكر لشركاتهم
ُ
. تقوم حاضنات التكنولوجيا برعاية رواد أعمال واملشروعات امل

مكان العمل واملرافق املشتركة ومجموعة من خدمات دعم ألاعمال من بين حزم الدعم التي /وتعتبر مساحة

يقدم مركز إلابداع التكنولوجي وريادة ألاعمال، في الهيئة، و . تقدمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا املعلومات

https://tiec.gov.eg/Arabic/Pages/Vision-Mission.aspx
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. برنامج حاضنات ُمتكامل ملساعدة رواد ألاعمال على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم إلى أعمال ناجحة

 .ويأتي الدعم في شكل التوجيه ومساحات مكتبية بأسعار في املتناول ورأس املال مبدئي

https://itida.gov.eg/Arabic/Pages/Incubation.aspx)) 

سهم في تغيير العالم من حولنا
ُ
عزز التنمية الاقتصادية وت

ُ
عد الحاضنات التكنولوجية أداة تحفيز استراتيجية ت

ُ
. ت

ومن مزاياها خلق املزيد من فرص العمل وتسخير التكنولوجيا في رفع وتحسين مستوى املعيشة كونها آلية 

 .وريادة ألاعمال التكنولوجيةللمشاريع الجديدة واملشتركة 

الشركات الناشئة وفرق العمل العاملة في مجال  TIECوُيساعد مركز الابداع وريادة ألاعمال التكنولوجي 

الاتصاالت وتكنولوجيا املعلومات على تحويل خطط أعمالهم ونماذج منتجاتهم ألاولية إلى أعمال ناجحة من 

ويقوم املركز كل ثالث أشهر بتقييم الطلبات . فرة على مدار العامخالل مجموعة متكاملة من الحاضنات املتو 

قدمة من الشركات الناشئة ويقوم بدعوة الفرق املقبولة بشكل مبدئي لطرح أفكار مشاريعها املقترحة
ُ
 .امل

ويستضيف حاضنات مركز إلابداع التكنولوجي فرق العمل والشركات الناشئة التي اجتازت مرحلة طرح أفكار 

تخصصة في . ريع لفترة عام كاملاملشا
ُ
ويحتضن املركز في الوقت الراهن العديد من الشركات الناشئة املحلية امل

الاتصاالت وتكنولوجيا املعلومات كما ُيتيح مجموعة من الخدمات تتراوح بين تجهيزات املعامل واملحاسبات وحتى 

 .الدعم الفني والاستشارات

 عملية الاختيار -

ونتلقى طلبات املتقدمين عبر إلانترنت مصحوبة . امج الاحتضان لدينا مفتوحة طوال العامنافذة التسجيل لبر 

 .بخطط أعمالهم

 .هناك أربع دورات مفتوحة كل ربع عام

ستلمة وعقد مقابالت مع من اجتاز معايير التأهل
ُ
 .نقوم بتقييم خطط العمل امل

لها لجنة من صناعة تكنولوجيا املعلومات تلتقي خال" طرح الفكرة"املرحلة ألاخيرة قبل الاحتضان وهي 

 .دقائق من ألاسئلة 92دقائق لطرح أفكار مشروعاتهم و 5والاتصاالت باملرشحين ملدة 

 .يقوم مركز إلابداع التكنولوجي وريادة ألاعمال باحتضان املرشحين الذين وقع عليهم الاختيار

 معايير القبول   -

جية املقدم من إيتيدا ومركز إلابداع، يجب أن تكون فكرتك ُمتعلقة لضمان مكان في برنامج الحاضنات التكنولو 

بتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت وُمبتكرة و جاهزة وقادرة على حل املشكالت وقابلة للتوسع ضمن معايير أخرى 

 v.eg/Arabic/Pages/Incubation.aspxhttps://itida.go). )كثيرة

 بعض الخطوات التمويلية الناجحة لشركات مصرية ناشئة في املجال التقني  -3

مليون  ٢٥٢تحقيق العديد من الشركات الناشئة املصرية، جوالت تمويلية ناجحة بأكثر من  ٠٢٠٢شهد عام 

س قائمة الشركات املصرية الناشئة ألعلى وعلى رأ. صفقة تم تنفيذها خالل العام الجاري  ٢١دوالر، وذلك في 

https://itida.gov.eg/Arabic/Pages/Incubation.aspx
https://itida.gov.eg/Arabic/Pages/Incubation.aspx
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مليون دوالر، والتي جمعتها بمساندة عمالق  ١٠للشحن الرقمي، برقم قياس ي  Trella" تريال"تمويل، تأتي شركة 

 Maxabوتضم القائمة كذلك العديد الشركات املصرية الناشئة املتميزة، ومنها مكسب . الشحن العالمي ميرسك

، واملنيوز (مليون دوالر ٥،،٢)للدفع إلالكتروني  Paymob، وباي موب (مليون دوالر ١٢)للتجارة إلالكترونية 

Elmenus  سويفل"كما استطاعت شركة . وغيرها( مليون دوالر ٦.٦)، بوسطة (ماليين دوالر ٢٢)لطلب الطعام "

SWVL  يتم (ليار دوالرم ٢،٥)للنقل التشاركي أول شركة مصرية وشرق أوسطية تتجاوز قيمتها املليار دوالر ،

مصر تدعم الشركات الناشئة بمليار جنيه عبر  ،2229عبدالحفيظ ،هيام ،.) إدراجها في البورصة ألامريكية

 https://www.albawabhnews.com/4409305): حاضنات تكنولوجية،متاح على الرابط 

التجربة املصرية تعتبر رائدة في مجال التحول الرقمي من خالل مساندة الحاضنات الرقمية نرى مما سبق أن 

للمشروعات الناشئة أو تطويرها ،ولكنها تحتاج إلى املزيد من الدعم واملساندة من قبل الاجهزة املعنية، وتقليل 

في املجال الرقمي، والذي يعتبر العقبات واملعوقات التي تعرقل دورها في دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

التي يحكمها ظاهرة عدم   91-بمثابة املتحكم الحالي في اقتصادات الدول ،وبصفة خاصة أثناء جائحة كوفيد

اليقين  في حصارها وانتهائها ، حيث أصبح التعامل عن بعد هو البديل الحالي لتيسير ألاعمال الاقتصادية 

 .  والتجارية 

 نتائج أهم الاستخالصات وال -

 : يمكن استخالص مجموعة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة ـ ومنها 

 . تمثل حاضنات ألاعمال ألاساس التي تقوم عليه نشأة وتطور املشروعات الصغيرة واملتوسطة  -

املشروعات الصغيرة  إنشاءأهم مصادر تنمية الاقتصاد القومي حيث أن التوسع في  ألاعمالتمثل حاضنات  -

 . وسطة له مردود ايجابي على كافة الانشطة الاقتصادية املرتبطة بتلك املشروعات واملت

الرقمية دور كبير في مواكبة التطورات التقنية ،وبصفة خاصة بعد اجتياح جائحة  ألاعمالتلعب حاضنات  -

لرقمية املعمورة ،والحاجة إلى التعامل عن بعد ،ولن يوفر ذلك سوى دعم الحاضنات ا أنحاءكورونا كافة 

 . بأدواتها التقنية املتنوعة للمشروعات املعنية 

التكنولوجي  إلابداعالرقمية ،وهو مركز  ألاعمالمصر ألاساس الذي ينطلق من خالله حاضنات  لدى أصبح -

وريادة ألاعمال والذى قام بدعم العديد من املشروعات ذات التعامل التقني ،ولكنها مرحلة تأسيس لم 

ع والانتشار ،وهي مرحلة تحتاج املساندة من قبل أجهزة الدولة املعنية ،وتكثيف تتجاوز مرحلة التوس

 . نحو أهمية تلك الحاضنات بصفة عامة ،والحاضنات الرقمية بصفة خاصة  إلاعالميةالحمالت 

 : توصيات الدراسة  

 من خالل لن يكون هناك حاضنات رقمية فعالة تقدم الدعم التقني للمشروعات الصغيرة واملتوسطة إلا  -

خالل اقامة الشراكات بين مؤسسات البحث العلمي ،وبين  إال منالتكنولوجيا وامتالكها ولن يتم ذلك  إنتاج

 . لتلك التكنولوجيا  الفعلياملؤسسات الكبرى  التي تملك التطبيق 

جرته  إلى دون ه والحيلولةتعظيم الاستفادة من العنصر البشري ،وتقديم الحوافز املجزية له لضمان بقائه  -

 . الخارج و،استفادة دولة أخرى منه 

https://www.albawabhnews.com/4409305
https://www.albawabhnews.com/4409305
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العقبات والعوائق التي تحول دون تقديم الحاضنات الرقمية للخدمات الفعالة للمشروعات الصغيرة  إزالة -

 . واملتوسطة 

 . ودورها الكبير في دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة  ألاعمالالضوء على أهمية  حاضنات ريادة  إلقاء -

روعات الصغيرة واملتوسطة وجديتها في تقديم منتجات وخدمات للمجتمع ذات نفع مزدوج على جودة املش -

 . الحاضنات واملشروعات 

 : املراجع 

بحق مقدم إلى امللتقى الدولي حول متطلبات .دور الحاضنات الانتاجية في تنمية املؤسسات الصغيرة ( . 2222)ادريس وعارف  -

  . أبريل 99-92طة ،جامعة حسيبة بوعلي ،الجزائر خالل الفترة من تأهيل املؤسسات الصغيرة واملتوس

 و الاقتصاديةاللجنة الاجتماعية . املمارسات املثلى والابتكار " التكنولوجيا الرقمية والتوظيف"ورشة عمل ( . 2222.)الاسكوا  -

 . 92/2222-95-94وزارة العمل ،بيروت، .  آسيالغربي 

مجتمع معرفي ،املكتب إلاقليمي  إقامةنحو . 2223العربية للعام  إلانسانيةتقرير التنمية (. 2223)ي برنامج ألامم املتحدة إلانمائ -

  . للدول العربية ،عمان ألاردن

في مرافقة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،دراسة حالة مشتلة  ألاعمالدور حاضنات (. 2222)بن الشيخ ،الحسين وهاني  -

 . العلوم الاقتصادية والتجارية وتيسير الاعمال ،جامعة محمد خيضر ،الجزائر كلية .املؤسسات لوالية بسكرة 

،حاضنات ألاعمال التقنية ودورها في دعم ومرافقة املشاريع الناشئة ،جامعة العربي ( ب)،وآخرون  عبد السالمزايدي ،  -

 . ،الجزائر  التبس ي

 . رة القاه. دار النهضة العربية .حاضنات ألاعمال (.2225)السالوس  -

دور الحاضنات التكنولوجية في دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كلية (. 2292)سماي،على  -

 . ، الجزائر  التسيير العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

 ( .242،ص2292شحتة ،حازم ، -

ة وامكانية استفادة الجامعات العراقية منها في الحاضنات التكنولوجية والحدائق العلمي(. 2292.)عامر  جميلعبود،محمد  -

 .  23العدد . مجلة الاقتصادي الخليجي. خدمة املجتمع والتطور الاقتصادي 

صيغة مقترحة لتفعيل الشراكة بين الجامعات واملؤسسات :الحاضنات التكنولوجية (.2222)عثمان ،السعيد وعاشور ،هشام  -

 جامعة ألازهر ،كلية التربية بنين ،القاهرة .املعرفة إلانتاجية بمصر في ضوء متطلبات مجتمع 

 92،ع2مجلة العلوم الاقتصادية ،مجموعة.أثر حاضنات املشروعات في تعزيز ريادة ألاعمال بمدينة عنابة (. 2295)مهدي ،جابر  -

 . ،عمادة البحث العلمي ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،السودان 

جامعة حلوان ،كلية التجارة ، . ألاعمال ودورها في دعم رواد ألاعمال ودعم التنمية الاقتصادية حاضنات (. 2222)هاشم ،أمل  -

 . مصر 

 املواقع الاليكترونية  -

،متاح على الرابط  -
ً
السيد ،منال ،حاضنات ألاعمال ودورها في تدعيم ريادية ألاعمال للشباب في الوطن العربي، مصر نموذجا

 (http://www.acrseg.org/42223: التالي 

: ألاكبر على مستوى العالم، متاح على الرابط« Station F»موقع الريادة ،حاضنة ألاعمال الفرنسية  -

https://alriyadamags.com/?p=2344) 

: ، مصر تدعم الشركات الناشئة بمليار جنيه عبر حاضنات تكنولوجية،متاح على الرابط 2229عبدالحفيظ ،هيام ، -

)https://www.albawabhnews.com/4409305 

https://www.albawabhnews.com/4409305


"مصر في واملتوسطة الصغيرة املشروعات ي دعمف الرقمية ألاعمال حاضنات دور  " 
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: ،حاضنات ألاعمال الافتراضية الخدمات واملزايا ،متاح على الرابط التالي 2222علواني ،محمد  -

https://www.rowadalaamal.com/) 

- https://tiec.gov.eg/Arabic/Pages/Vision-Mission.aspx 

- https://itida.gov.eg/Arabic/Pages/Incubation.aspx 

- https://itida.gov.eg/Arabic/Pages/Incubation.aspx 

 : املراجع ألاجنبية  -

- Anders Hjalmarsson,(2019). Digital Innovation and Incubators: A Comparative Interview 

Study from the Perspective of the Automotive Industry . Proceedings of the 52nd Hawaii 

International Conference on System Sciences 2019. 

-  

- Gianluca Elia،(2021). Digital Society Incubator: Combining Exponential Technology and 

Human Potential to Build Resilient Entrepreneurial Ecosystems . administrative  

sciences.Mdpi. Switzerland. 

-  

- Lia M.M. Hewitt )، 2020). he role of business incubators in creating sustainable  small and 

medium enterprises . The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small 

Business Management.  
 

 

 

https://www.rowadalaamal.com/
https://www.rowadalaamal.com/
https://tiec.gov.eg/Arabic/Pages/Vision-Mission.aspx
https://itida.gov.eg/Arabic/Pages/Incubation.aspx
https://itida.gov.eg/Arabic/Pages/Incubation.aspx
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 :امللخص

 ألاولى، دور حاضنات ألاعمال  :في الجزائر من زاويتين همااملؤسسات  نات ألاعمال ومراكز تسهيلهذه الورقة واقع حاض عالجت

حتضنة على النمو  ومراكز تسهيل املؤسسات
ُ
في بعث املشاريع الصغيرة واملتوسطة وأهم الخدمات التي تقدمها ملساعدة املؤسسات امل

ة واملتوسطة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التجسيد وبداية النشاط لتحقيق والتطور باعتبارها بمثابة جسر عبور للمؤسسات الصغير 

وآلافاق املستقبلية الرامية للنهوض بقطاع ألاهداف املسطرة، والثانية، أهم املشاكل الكابحة واملعرقلة للقيام بهذا الدور كما يلزم، 

 .املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتطوير حاضنات ألاعمال في الجزائر

نت ولو بشكل متأخر ألهمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة : خلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها وقد
ًّ
أن الجزائر تفط

واعتمدت في إطار دعم وترقية هذا ، على مواجهة الصعوبات ومواكبة التحوالت الاقتصادية اقتصادي متين قادروإسهامها في بناء صرح 

توتب ،جموعة من آليات الدعمالقطاع مجهودات جبارة في إنشاء م
ّ
ومراكز  جملة من البدائل املستحدثة التي تعد حاضنات ألاعمال ن

مركز تسهيل، ساهما في خلق أكثر  71حاضنة و 71، حيث بلغ عددها أبرزها وأنجعها على إلاطالق خالل آلاونة ألاخيرة تسهيل املؤسسات

 .منصب شغل جديد 78162ن مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة، واستحداث أكثر م 1867من 

 .حاضنات ألاعمال، مراكز تسهيل املؤسسات، املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ريادة ألاعمال، الجزائر:املفتاحيةالكلمات 

Abstract: 
This paper deals the reality of business incubators and enterprise facilitation centers in 

Algeria from two angles: First, the role of business incubators and enterprise facilitation centers 
in launching small and medium enterprises (SMEs) and the most important services they 
provide to help incubated enterprises grow and develop as a bridge for small and medium 
enterprises (SMEs) from the idea stage to the embodiment stage and the beginning of the 
activity to achieve the established goals, and the second, the most important inhibiting problems 
and obstacles to carrying out this role as necessary, and the future prospects for the 
advancement of the sector of small and medium enterprises (SMEs) and the development of 
business incubators in Algeria. 

The study concluded several results, the most important of which are: that Algeria 
became aware, albeit belatedly, of the importance of small and medium enterprises (SMEs) and 
their contribution to building a solid economic edifice capable of facing difficulties and keeping 

https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/small+and+medium-sized+enterprises
https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/small+and+medium-sized+enterprises
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pace with economic transformations. A number of developed alternatives, which are business 
incubators and institutions facilitation centers, the most prominent and most effective in recent 
times, as there were 17 incubators and 27 facilitation centers, which contributed to the creation 
of more than 4,681 new small and medium enterprise (SMEs), and the creation of more than 
26,739 new jobs. 
Key words: Business Incubators, Enterprise Facilitation Centers, Small and Medium Enterprises 
(SMEs), Entrepreneurship, Algeria 

 :مقدمة

شهد العالم مع بداية القرن الواحد والعشرين جملة من التحوالت العاملية السريعة والعميقة في آثارها 

وتوجهاتها املستقبلية الناتجة عن ظاهرة العوملة؛ والتي أصبحت تمثل تحديا كبيرا أمام الدول املتقدمة والنامية على 

النظر في هيكلة القطاع املؤسساتي الذي كان يعتمد بدرجة كبيرة  حد السواء، وهو ما دفع بمتخذي القرار إلى إعادة

على املؤسسات الكبيرة الحجم، التي لم تستطع التحدي أمام هذه التحوالت، وهنا كان البد من التطلع إلى دور آخر 

ؤسسات للمؤسسات يكون أكثر فعالية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأكثر شمولية، لهذا دعت امل

الدولية وإلاقليمية املختصة إلى ضرورة وأهمية تشجيع املشروعات الصغيرة واملتوسطة وذلك من خالل فتح املجال 

أمام مبادرة القطاع الخاص الذي تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املمثل الرئيس ي له، ملالها القدرة على التأقلم 

 .العالم والنشاط الاقتصادي اليوم السريع مع التحوالت والتغيرات التي يشهدها

وألن نمو املؤسسات الصغيرة واملتوسطة خاصة في املرحلة ألاولى من دورة حياتها يحتاج إلى حضانة 

كاإلنسان خالل فترة الطفولة، كونها تفتقر إلى العديد من مقومات النمو الذاتي، فكثير من املؤسسات يصيبها الفشل 

، وهذا بسبب أن آليات الدعم التقليدية عادة ما تنحصر ''الحضانة''نعدام الرعاية في أولى مراحل حياتها بسبب ا

ومن هذا املنطلق برزت . مهمتها في مرحلة واحدة على ألاكثر من حياة املؤسسة، أو نشاط واحد كالتمويل أو التسويق

ة، واملساعدة على ترجمة ألافكار حاضنات ألاعمال في العقدين ألاخيرين كأنسب آلية مستحدثة لتنمية النزعة الريادي

إلى بيان اقتصادي على أرض الواقع، من خالل تقديم حزمة متكاملة من آليات الدعم وأشكال املساعدات، بدًءا 

بدراسات الجدوى ومصادر التمويل، مرورا باالستشارات الصناعية والتسويقية، وصوال إلى خدمات التسويق 

داعمة ومشجعة لتفعيل دورها في  ،سات من خالل متابعتها ومراقبة نشاطهاكخطوة لحماية هذه املؤس ،والتصدير

العملية التنموية واحتوائها وتطوير عملها بالشكل الذي يجعلها ترتقي إلى مكانة املؤسسات الناجحة، ولقد أثبتت 

من املؤسسات وزيادة حاضنات ألاعمال مكانتها في الدول املتقدمة، حيث نجحت في توفير الرعاية والدعم لهذا النوع 

 .حظوظها في النجاح

 إشكالية الدراسة 

في إحداث تنمية ودورها الكبير أهمية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أدركت الجزائر ولو بشكل متأخر 

مستلهمة ذلك من تجارب الدول املتقدمة الرائدة في هذا املجال، وبغية تحقيق هذا اقتصادية واجتماعية شاملة، 

على توفير إلاطار املالئم لتنمية هذا النوع من املؤسسات، من خالل إيجاد العديد  الجزائرية الحكومة عملتاملسعى 

وفقا للمرسوم )مشاتل أو حاضنات ألاعمال ومراكز التسهيل : من الهيئات والهياكل التي تعمل على دعمها، تمثلت في

 (. انون ألاساس ي ملشاتل املؤسساتالذي يتضمن الق 7336فيفري  72املؤرخ في  16-36التنفيذي رقم 
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تجربة الجزائر في مجال حاضنات ألاعمال متأخرة نوعا ما مقارنة بالدول النامية والدول العربية  وتعد  

باستثناء القانون  ،7336خصوصا، حيث لم يتم صدور أي قانون أو مرسوم ينظم نشاط الحاضنات إلى غاية سنة 

والذي أشار إلى  7337يهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الصادر في سنة املتضمن القانون التوج 76 /37رقم 

 .مشاتل املؤسسات

لديتجسو 
ّ
 لذلك، تكل

ً
،حيث تم املشروع في إقامة مشاتل وحاضنات املؤسسات ومراكز التسهيل في الجزائر ا

 لتسهيل املؤسسات و 71إنشاء حتى آلان 
ً
 .ياتحاضنة أعمال موزعة على عدة وال  71مركزا

 : إلاجابة على السؤال الرئيس التالي ومن هذا املنطلق، تحاول هذه الدراسة

الصغيرة واملتوسطة  املؤسساتفي بعث  مراكز تسهيل املؤسسات/ما مدى إسهام حاضنات ألاعمال

 الجزائر؟ودعم ومرافقة ريادة ألاعمال في 

 أهداف الدراسة 

 :مثل فيتسعى هذه الدراسة إلى بلوغ جملة من ألاهداف، تت

تبيان الخلفية النظرية لكل من املفاهيم املتعلقة بموضوع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، ريادة ألاعمال،  

 ؛وحاضنات ألاعمال

 ؛تسليط الضوء على واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر 

هما في دعم ومرافقة الكشف عن مكانة حاضنات ألاعمال ومراكز تسهيل املؤسسات في الجزائر، وإبراز دور  

 ؛املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 أمام النهوض بقطاع املؤسسات الصغيرة  
ً
الوقوف على أهم الصعوبات والعراقيل التي تقف حاجزا

 ؛واملتوسطة، وتطوير حاضنات ألاعمال في الجزائر

حلول واملتوسطة، ومحاولة الوصول إلى  الكشف عن بعض آفاق النهوض بقطاع املؤسسات الصغيرة  

 .مجدية لتطوير عمل حاضنات ألاعمال في الجزائر

 فرضيات الدراسة 

 :ضمن متطلبات إلاجابة على إشكالية الدراسة، وبلوغ ألاهداف املسطرة، تم صياغة الفرضيات التالية

 بإنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
ً
 كبيرا

ً
 ملا لها من دور فعال في ترقية الاقتصاد ،تولي الجزائر اهتماما

 ؛الوطني

 ؛كبير من طرف الدولةفي الجزائر بدعم  ومراكز تسهيل املؤسسات تحظى حاضنات ألاعمال 

داعمين للمشروعات الصغيرة فّعالين و ومراكز تسهيل املؤسسات في الجزائر هيكلين  لتعتبر حاضنات ألاعما 

 .واملتوسطة من النواحي التمويلية، الفنية، والاستشارية

 منهج وهيكل الدراسة 

السيما في الشق النظري املنهج الوصفي اتبعنا ل املطروح واختبار فرضيات البحث دف إلاجابة على التساؤ به

، باإلضافة إلى املفاهيم املستخدمة، وقد كان ل التحليل البسيط ملختلف من خالمن الدراسة 
ً
املنهج ألاكثر استعماال
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لف الجداول أو ألاشكال البيانية املستمّدة من مصادرها املنهج التحليلي من خالل تحليل إلاحصائيات وألارقام ملخت

ألاولية واملتمثلة في النشرات إلاحصائية املقدمة من طرف وزارة الصناعة واملناجم حول املؤسسات الصغيرة 

ى لنا إلاملام بالجوانب املختلفة ملوضوع البحث.في الجزائر مراكز التسهيل/واملتوسطة وحاضنات ألاعمال ، وحتى يتسنَّ

 :محاور رئيسية، كاآلتي( 31)فقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة 

 ؛إلاطار النظري ملفاهيم الدراسة 

 واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر؛ 

 ؛حاضنات ألاعمال في الجزائر/مكانة ودور مراكز التسهيل 

 .تحديات وآفاق تطوير حاضنات ألاعمال في الجزائر 

 اهيم الدراسةالنظري ملف إلاطار  :أوال

ريادة  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة،: سنحاول في هذا الجزء من الدراسة تبيان الخلفية النظرية لكل من

 .حاضنات ألاعمالألاعمال، و 

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة-1

 لقد أفرزت التحوالت الاقتصادية الدولية نمط جديد في مجال ألاعمال، يتمثل مضمونه في تزايد ألاهمية

وهذا ملا لها من دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي لكل النسبية لقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، 

تعد املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة العمود حيث ، (Manzoor, Wei, & Siraj, 2021, p. 1)دولة

ص العمل توليد الدخل وفر  ، ملساهمتها فيأنحاء العالمالفقري للعديد من الاقتصادات التي تقدم خدماتها في جميع 

، وبالتالي تساعد ذوي الدخل املنخفض واملتوسط (Shafi, Liu, & Ren, 2020, p. 1)العالملعدد كبير من الناس حول 

 .(Chatterjee & Kumar Kar, 2020, p. 2)كمصدر لكسب العيش والتخفيف من حدة الفقر

باختالف قدراتها على تخصيص امتيازات خاصة باملؤسسات الصغيرة ولهذا فقد عكفت معظم الدول 

 .وغيرها... واملتوسطة في تشريعاتها وقوانينها املرتبطة بالتجارة والاستثمار 

 تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة-1-1

ا قبل تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وجب التعريف باملؤسسة الاقتصادية عموما، حيث يعرفه  

كل تنظيم اقتصادي مستقل مالي في إطار قانوني واجتماعي معين هدفه دمج عوامل : "بأنها( 7226)ناصر دادي عدون 

إلانتاج من أجل إنتاج أو تبادل سلع وخدمات مع أعوان اقتصاديون آخرون، بغرض تحقيق نتيجة مالئمة، وهذا 

دادي )"الذي يوجد فيه، وتبعا لحجم ونوع النشاط ضمن شروط اقتصادية تختلف باختالف الحيز الزماني واملكاني 

 .(77، صفحة 7226عدون، 

أما تعريف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة فقد تعّددت التعريفات املقّدمة، ويمكن إرجاع صعوبة وضع 

ة به، وكذلك إلى التركيبة املعقدة لهذا القطاع وإلى طبيعة النظرة التي تتبناها ألاطراف املهتم ودقيق لهاتعريف محدد 

 :ومن بين أهم التعريفات املقّدمة نذكراختالف ألاماكن ومجاالت النشاط وغيرها، 



ومعضلة بين مهّمة مرافقة وتسهيل ريادة ألاعمال: حاضنات ألاعمال في الجزائر  

 بعث املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
 

 

 املانيا  - برلين /إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية  55 

 

0202 

  تعريف البنك الدولي(WB:) ( 36)يميز البنك الدولي في تعريفه للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة بين ثالثة

 :(27، صفحة 7378مهديد و عامر، )أنواع، وهي

 733موظفين، وإجمالي أصولها أقل من  73يكون فيها أقل من وهي التي : املؤسسة املتناهية الصغر -

 ؛ألف دوالر أمريكي 733ألف دوالر أمريكي، وكذلك حجم املبيعات السنوية ال يتعدى 

موظف، وكل من إجمالي أصولها وحجم املبيعات  23وهي التي تضم أقل من : املؤسسات الصغيرة -

 ؛ماليين دوالر أمريكي 6السنوية ال يتعدى 

موظف، أما كل من أصولها وحجم مبيعاتها  633عدد موظفيها أقل من : سسة املتوسطةاملؤ  -

 .مليون دوالر أمريكي 72السنوية ال يفوق 

  تعريف الواليات املتحدة ألامريكية(USA :)فإن 7226سات الصغيرة واملتوسطة لعام حسب قانون املؤس ،

التي يتم امتالكها أو إدارتها بطريقة مستقرة، ذلك النوع من املؤسسات : "املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

وقد تم تحديد مفهوم . (6، صفحة 7376رقاني، )"نطاقه حيث ال تسيطر على مجال العمل الذي تنشط في 

 :(12، صفحة 7378مهديد و عامر، )باالعتماد على معيار حجم املبيعات وعدد العمال، كاآلتي (م ص م)

 ؛مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية 32إلى  37من : تجزئةاملؤسسات الخدماتية والتجارة بال -

 ؛مليون دوالر أمريكي كمبيعات سنوية 72إلى  32من : مؤسسات التجارة بالجملة -

 .عامل أو أقل 723عدد العمال : املؤسسات الصناعية -

  توسطة على ملحاول املجتمع ألاوروبي تعريف املؤسسات الصغيرة وا 7228قبل سنة :ألاوروبي الاتحادتعريف

: عمال، املؤسسات الصغيرة 2إلى  7عدد عمالها من : الصغيرة جدا املؤسسات: كالتالي أساس عدد العمال

وما بعدها فُعّرفت على  7228أما في سنة . عامل 122إلى 733من : عامل، املؤسسات املتوسطة 22إلى 73من 

مليون يورو، والتي  13أعمالها ال يتجاوز  عامل أو تلك التي رقم 723املؤسسات التي تشغل أقل من : "أنها

تراعي مبدأ الاستقاللية وتضم كل املؤسسات التي ال تتجاوز نسبة التحكم في رأس مالها أو في حقوق 

 .(86، صفحة 7336شعباني، )%" 72التصويت 

  دالاتحااعتمد املشرع الجزائري في تعريف املؤسسات الصغيرة على تعريف  :تعريف املشرع الجزائري 

الخاص بترقية  7371/ 73/37املؤرخ في  37-71 ألاوروبي، حيث استند في القانون التوجيهي رقم

والجدول التالي ،املؤسساتالصغيرةواملتوسطة على معيار عدد العمال، رقم ألاعمال، مجموع امليزانية السنوية

 .(78، صفحة 7336محمد و بن يعقوب، )يوضح طريقة التصنيف
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 .التشريع الجزائري  واملتوسطة فينيف املؤسسات الصغيرة تص(: 11)جدول رقم 

 مجموع امليزانية السنوية رقم ألاعمال عدد العمال املؤسسة

 مليون دينار 73ال يتجاوز  مليون دينار13ال يتجاوز  73إلى  7من  (TPE)مؤسسة صغيرة جدا 

 مليون دينار 733الى 73من  مليون دينار 133الى 13من  فرد 12إلى  73من  (PE) مؤسسة صغيرة

 فرد 712إلى  23من  (ME)مؤسسة متوسطة 
مليون  1333الى 133من

 دينار

مليون  7333إلى  733من 

 دينار

 (8، صفحة 7371، 37-71القانون رقم ):املصدر

وأيضا  ،(European Union)د مع التصنيف الذي قدمه الاتحاد ألاوربي يإلى حد بعوهذا التصنيف يتوافق 

 .(Karadag, 2015, p. 180)كياملشرع التر 

مؤسسات ذات حصة صغيرة : "أّن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بشكل عام هي Karadag H. (2015)ويرى 

نسبًيا من السوق، يديرها مالكوها أو املالكون الجزئيون بطريقة شخصية، وليس من خالل هيكل إداري رسمي؛ 

 .(Karadag, 2015, p. 180)"ا من مؤسسة أو مجموعة كبيرةوتتصرف كيانات منفصلة، بمعنى أنها ال تشكل جزءً 

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة خصائص-1-2

ألن تلعب دورا مهما في  بالعديد من الخصائص تؤهلهاعلى اختالفها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  تتسم

، 7378مهديد و عامر، ؛ 83، صفحة 7336عثمان، )في آلاتي، ويمكن تلخيص هذه الخصائص العالم اقتصاديات

 :(21-26الصفحات 

فهي ال تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، ويمكن أن تكون على شكل مؤسسة أفراد أو شركة : إلانشاءسهولة  -

، ولدى نجد هذا النوع منتشر بكثرة في معظم دول تضامن، كما أن إلاجراءات املرتبطة بتكوينها تكون مبسطة

 .(Ndubisi, Zhai, & Lai, 2020, p. 7)(من مجموع الشركات %22)العالم 

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الغالب طرق للتسيير ال تتميز بالتعقيد بل  تنتهج: الفعالية في التسيير -

بالسهولة فيما يخص الهيكل التنظيمي، كما يمكن لهذه املؤسسات من استخدام أساليب التسيير الحديثة 

 .(72، صفحة 7337أبو ناعم، )شاركةاملإلادارة بخاصة إلادارة بالتجول، 

الفروق الناتجة عن ميزة الحجم الاقتصادي التي تستفيد منها املؤسسات  إّن تالش ي: الكفاءة الاقتصادية -

بلعزوز و اليفي، )من العمل بكفاءة مثل املؤسسات الكبرى  املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مكنت، الكبرى 

الشركات الصغيرة واملتوسطة جزًءا كبيًرا من النشاط  ، وفي الوقت الراهن تمثل(16، صفحة 7338

، حيث (Asai, 2019, p. 298)الاقتصادي من حيث عدد الشركات والناتج املحلي إلاجمالي في كل بلد في العالم

الشركات الصغيرة واملتوسطة تسمح بتحسين القدرة التنافسية لألعمال، وإنشاء عمليات أكثر كفاءة، أن 

 .(Rojas, Arias, & Renteria, 2021, p. 189)٪13٪ و 63الشركة تكون بين وزيادة إنتاجية 
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املؤسسات الصغيرة بشكل فعال في نمو الاقتصاد من خالل تبنيها  تساهم: تقديم منتجات وخدمات جديدة -

من التطور % 26، حيث أن (والتطويرمن التكاليف في البحث % 22ما يقارب تنفق ) وتشجيعها لالختراعات

 .لمؤسسات الصغيرةلي للمنتجات الجديدة كانت نقطة انطالقة الجوهر 

تسعى هذه املؤسسات إلى توفير العمل للعمال الذين ال يلبون احتياجات املؤسسات : استحداث الوظائف -

وتدفع في العادة أجور ، (Manzoor, Wei, & Siraj, 2021, p. 1)وبالتالي تؤدي إلى التخفيف من الفقر الكبرى، 

العلمية أدنى من تلك التي يتحصل  املتوسط مؤهالتهمدفعه املؤسسات الكبرى، حيث تكون في أقل مما ت

التي تدخل في إطار  املبتكرةعليها الذين يعملون في املؤسسات الكبرى في الغالب، إال أن املؤسسات 

 .املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تعتمد على املؤهالت العلمية الفريدة في اختيار عمالها

تعتبر املؤسسات الصغيرة واملتوسطة سندا أساسيا للمؤسسات الكبرى : فير احتياجات املؤسسات الكبرى تو  -

فإلى .فهي من خالل التعاقد من الباطن تقيم ارتباطات وثيقة باملؤسسات الكبرى، سواء املحلية أو الخارجية

الخاصة بالعمالء، وعادة ما جانب دورها كمورد، فهي تقوم بدور املوزعين وتقديم خدمات ما بعد البيع 

باالعتماد على املوردين الخارجين الصغار والذين يتصفون بدرجة عالية  الكبيرة استراتيجيتهاتبني املؤسسات 

 .من الاعتمادية واملرونة

إن تلبية الحاجات الخاصة باملستهلك ال تتم عبر املؤسسات الكبيرة، فهناك طلبات : تقديم السلع الخاصة -

ملستهلك، ال تلبيها املؤسسات الكبرى العتمادها على ألانشطة التي تحقق وفرات إلانتاج الكبير، خاصة جدا با

 .وبالتالي يجد املستهلك نفسه أمام مؤسسات صغيرة تقوم بتوفير هذه الخدمات

 ألاعمال ريادة-2

 استعمل ألول مرة في اللغة الفرنسية في بداية القر 
ً
 قديما

ً
، وهو مستمد من 78ن ُيعذ مفهوم الريادة مفهوما

، وقد تضمن املفهوم آنذاك معنى املخاطرة وتحمل الصعاب التي رافقت "القّيام"بمعنى " Entreprendre"الفعل 

حمالت الاستكشاف العسكرية، ومع تطور املنظمات وممارستها ألنشطتها في بيئة تتميز بدرجة عالية من التعقيد 

 7112في عام "Richard Cantillon"تم تقديمه أول مرة بواسطة حيث  والسرعة انتقل هذا املفهوم إلى ألاعمال،

 ،(Zeb & Ihsan, 2020, p. 2)( والذي كان في وقت الحق محل بحث من طرف كل من ريكاردو وآدم سميث وميل)

 . التفوق أي الشخص الذي يتعهد أو ينجز ألاشياء من منظور الريادة أو " الريادي"أو " رائد ألاعمال"ليصبح ُيشير إلى 

 ريادة ألاعمال تعريف-2-1

، وردت تعريفات عدة لهذا "ريادة ألاعمال"بمعنى " Enterpreneurship"بعدما تّم الاتفاق على ترجمة 

من ألاوائل الذين أعطوا تعريفا دقيقا لريادة ألاعمال  j. Schumpeter (1979)املصطلح، ويعّد الخبير جوزيف شومبيتر 

، بحيث تؤدي ريادة "ل هو الشخص الذي لديه الرغبة والقدرة على تحويل فكرة إلى ابتكار ناجحرائد ألاعما: "ووفًقا له

ألاعمال إلى الكثير من التغييرات في ألاسواق وقطاعات الاقتصاد، ألن املنتجات الجديدة تصل لتحل محل املنتجات 

 .(Schumpeter, 1979, p. 479)القديمة
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 لـ
ً
 وفقا

ّ
العملية التي يدرك الناس من خاللها أن امتالك : "ريادة ألاعمال هي Fayolle and Filion (2006) أما

أعمالهم الخاصة هو خيار أو حل قابل للتطبيق، ويفكر هؤالء ألاشخاص في ألاعمال التجارية التي يمكنهم إنشاؤها، 

 .(Filion & Fayolle, 2006, p. 254)"ويتعلمون كيف يصبحون رواد أعمال ويبدأون في التأسيس وبدء عمل تجاري 

 على الاهتمام وتوفير الفرص، وتلبيةمجموعة من ألانشطة التي تقوم : "يعرفها على أنها Burchكذلك نجد 

الحاجات والرغبات من خالل إلابداع، والاستحداث لتحقيق السبق في قطاع معين، أو إدارة نشاط أو عمل جديد في 

 
ً
 جديدا

ً
سم باإلبداع ويّتصف  ميدان محدد، حيث يبتكر الريادي شيئا

ّ
 يت

ً
 جديدا

ً
بشكل علمي وشمولي، ويمارس عمال

عملية خلق منظمة اقتصادية مبدعة، من أجل تحقيق الربح : "فقد عرف ريادة ألاعمال بأّنها Dollingأما ".باملخاطرة

 .(782، صفحة 7373ثامر و باهي، )"أو النمو تحت ظروف املخاطرة وعدم التأكد

عملية خلق القيمة عن طريق استثمار الفرصة من : "تعني ريادة ألاعمال( 7377)وحسب محمد وسلمان 

 .(16، صفحة 7372حديد و هريكش، )" خالل موارد متميزة

النشاط إلاداري الذي يهدف إلى التطوير والتميز، من خالل الاستفادة : "كما يمكن تعريف ريادة ألاعمال بأنها

رق استباقية ومبتكرة، مع تحمل املخاطر، بهدف تقديم ش يء جديد يتم من الفرص املتاحة ومواجهة التهديدات بط

 .(68، صفحة 7373قرايري و محمد، )"فيه التركيز على املعرفة والعميل وليس على املنتج

 ريادة ألاعمال خصائص-2-2

، والتقييم ترتبط سلوكيات ريادة ألاعمال بالتوجه نحو الفرص، وأخذ املبادرة، والاستقاللية، وإدارة التغيير

وهي تشمل أيًضا مجموعة من القدرات املفيدة في التحديد والتحجيم والاستحواذ، بكل . وقبول املخاطر وآثارها

ويمكن تفصيل النقاط السابقة بإيجاز باعتبارها من أهم خصائص . الوسائل، على املوارد الالزمة لتحقيق املشروع

 :(Berreziga & Meziane, 2019, pp. 10-11)و (626حة ، صف7377قوفي و خالدي، )العمل الريادي كاآلتي

 تتسم ريادة ألاعمال باملخاطرة العالية، وهي الثمن املتوقع لرائد ألاعمال أن يدفعه مقابل تحقيق  :املخاطرة

 
ً
 صغيرا

ً
 .الثراء، وبغياب املخاطرة فإن الريادة تزول وتكون مشروعا

 ي املنظمات الريادية فهي ال تقتصر على املراحل ألاولى هي عملية ديناميكية وشاملة، وف :روح املبادرة

 .للمشروع الجديد، بل تتميز باالستدامة والتكّيف مع املتغيرات البيئية للمنظمة

 دة ألاعمال بخلق ألافكار الجديدة، حيث ُيؤكد أغلب الاقتصاديين أّن رائد تتصف ريا :الابتكار وإلابداع

 Karami)ر، أو تراكم املوارد، أو إشراك آلاخرين في إدراك فكرته وطموحه ألاعمال بمثابة مركز لتوليد ألافكا

& Read, 2021, p. 7) مبتكرة وأساليب إدارية إلى منتجات وخدمات ، ليتم فيما بعد تحويل هذه ألافكار

 .مربحة

 ال أي استغالل الفرص التي يخلقها التغيير، بحيث يبحث رجل ألاعم :ريادة ألاعمال قائمة على الفرص

الريادي عن التغيير ويستجيب له ويستغله كفرصة، من خالل املراقبة املستمرة لحاجيات الزبائن ورغباتهم، 

 .(61، صفحة 7373قرايري و محمد، )كذلك توقعاتهم 
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 ريادة ألاعمال أهمية-2-3

، الصفحات 7377عاللي و عاللي، )تساهم ريادة ألاعمال بجملة من املنافع، نورد أهمها في النقاط التالية 

 :(Berreziga & Meziane, 2019, p. 4; Gupta & Dharwal, 2021, p. 2)و  (182-188

عد ألاعمال واملشروعات الريادية اللبنة ألاولى في تأسيس منظمات ألاعمال على مختلف مستوياتها  -
ُ
ت

ار املنافسة وأحجامها، واملحرك الاقتصادي الذي يقود العديد من اقتصاديات الدول التي تعمل في إط

 ؛العاملية

 ؛آلية للتغيير والتطوير والتجديد الاستراتيجيمفتاح لتعزيز أبعاد التنمية املستدامة، و النشاط الريادي يعتبر  -

 ؛تساهم في تطبيق مبادئ إلادارة الحديثة في تسيير املنظمات، وتشجع على التجديد وإلابداع والابتكار -

عد ريادة منظمات ألاعمال سمة هامة و  -
ُ
فرصة لجني ألارباح واملساهمة في تنمية الاقتصاد وتطور املجتمع، ت

 ؛من خالل ما تقدمه املنظمة من منتجات وخدمات مبتكرة ومتطورة

 ؛ريادة ألاعمال هي وسيلة الستيعاب البطالة، وتعتبر مصدرا محتمال لخلق فرص العمل والحفاظ عليها -

ستخدام ألافضل للموارد املتاحة للوصول وتطوير طرائق تعد إحدى مدخالت عملية اتخاذ القرار املتعلق باال  -

 .وأساليب جديدة للعمليات

 ألاعمال ودورها في الريادة وبعث املشروعات الصغيرة واملتوسطة حاضنات-3

تعد  حاضنات ألاعمال مجموعة متكاملة من الخدمات والتسهيالت وآليات املساندة والاستشارة التي توفرها  

قانوني لديها الخبرات الالزمة والقدرة على الاتصاالت والحركة الضرورية لنجاح مهامها، وتقدم مؤسسة ذات كيان 

حاضنات ألاعمال خدمات لألفراد الذين يملكون مواهب العمل الحر، والذين يرغبون البدء بإقامة مؤسساتهم 

ترك الحاضنة بعد انتهاء الفترة الصغيرة بهدف تخفيف أعباء مرحلة الانطالق، ويشترط على املؤسسات املحتًضًنة 

 .الزمنية املحددة

ولقد أثبتت حاضنات ألاعمال أنها وسائل مفيدة في معالجة البطالة، ونشر الاقتصادات، وتوليد الثروة في  

العديد من البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك من خالل تقديم املساعدة والتمويل في الوقت املناسب 

 .(Al-edenat & Al hawamdeh, 2020, p. 4)الجديدةللمشاريع 

 حاضنات ألاعمال تعريف-3-1

إن فكرة الحاضنة مستوحاة من الحاضنة التي يتم وضع ألاطفال بها ممن يحتاجون فور والدتهم إلى دعم 

ومساندة أجهزة متخصصة تساعدهم على تخطي صعوبات الظروف املحيطة بهم والتي يحتاجون فيها إلى رعاية 

خاصة، ثم يغادر الوليد الحاضنة بعد أن يمنحه أخصائيو الرعاية الطبية شهادة تؤكد صالبته وقدرته على النمو 

والحياة الطبيعية وسط آلاخرين، كذلك فإن املؤسسات الجديدة في مراحل تأسيسها ألاولى تحتاج إلى حضانة 

اتية ولذلك فإن العديد من املؤسسات تفشل في ورعاية، فهي تفتقر إلى املقومات التي تسمح لها بالنمو بصورة ذ

 .مراحل انطالقها ألاولى بسبب عدم توفر آليات تزودها بمقومات البقاء والنمو
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National Business Incubation Association( "NBIA ) "تعرف الجمعية الوطنية لحاضنات ألاعمال و   

ممة لتسريع نمو ونجاح منشآت ألاعمال من خالل منظومة من أداة للتنمية الاقتصادية مص'' : حاضنات ألاعمال بأنها

مصادر وخدمات دعم ومساندة ألاعمال، والهدف الرئيس ي لحاضنات ألاعمال هو إنتاج مؤسسات ناجحة، تترك 

 .(17، صفحة 7376قرود و كزيز، )''الحاضنة املؤسسة املحتضنة قادرة ماليا على النمو والاستمرار 

حزمة متكاملة من الخدمات : "فإن حاضنات ألاعمال عبارة عن''  ESCWA'' نظمة الاسكوا وحسبم  

والتسهيالت وآليات املساندة والاستشارة التي توفرها ملرحلة محددة من الزمن، فهي بذلك مؤسسة قائمة لها كيانها 

تخفيف أعباء وتقليص  القانوني ولها خبرتها وعالقاتها للرياديين الذين يرغبون في إقامة مشروعاتهم الصغيرة بهدف

 .(62، صفحة 7331معراج، )''تكاليف مرحلة الانطالق

 لـ   
ً
مركز تساعد الشركات الناشئة على النمو في : "فإن حاضنة ألاعمال Allen and Rahman (1985)ووفقا

والخدمات مراحلها ألاولى، من خالل توفير مساحة إيجار، ومكتب مشترك، وتقديم املساعدة حول ألاعمال التجارية 

 .(Albort-Morant & Ribeiro-Soriano, 2016, p. 1775)"استشارية

منشأة توفر مساحة ميسورة التكلفة، ": حاضنة ألاعمال بأنها افقد عّرف Allen & McCluskey (1990)أما   

على البقاء  وخدمات مكتبية مشتركة، ومساعدة في تطوير ألاعمال في بيئة مواتية إلنشاء مشاريع جديدة، ومساعدتها

، وبحسبهما توفر حاضنة ألاعمالبيئة خاضعة للرقابة من أجل املساعدة في التصور، والتفقيس، "والنمو املبكر

والتطوير املبكر للمؤسسات الجديدة، إنها تقدم إيجارات ميسورة التكلفة، وخدمة مريحة، ومساعدة في ألاعمال 

 .(Hutabarat & Pandin, 2014, p. 374)التجارية، وتمويل في بيئة مرنة وداعمة

تعمل على توفير جملة من الخدمات ( لها كيانها القانوني)مؤسسات قائمة بذاتها '': بأنهاكما يمكن تعريفها   

والتسهيالت للمستثمرين الصغار الذين يبادرون إلى إقامة مؤسسات صغيرة، بهدف شحنهم بدفع أولي يمكنهم من 

، ويمكن لهذه املؤسسات أن تكون تابعة للدول أو مؤسسات خاصة أو (ة أو سنتينسن)تجاوز أعباء مرحلة الانطالق 

 .(786، صفحة 7336رحيم، )''مختلطة

املؤرخ في  16-36وفقا للمرسوم التنفيذي رقم في املادة الثانية أما بالرجوع إلى املشرع الجزائري فقد عرفها 

مؤسسات عمومية ذات طابع : "شاتل املؤسسات بأنها، والذي يتضمن القانون ألاساس ي مل7336فيفري  72تاريخ 

، الصفحات 7336، 16-36املرسوم التنفيذي رقم )"املالية تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالليةصناعي وتجاري، 

تأخذ من املرسوم السابق،  78وحسب املادة .(77-77، الصفحات 7336، 16-36املرسوم التنفيذي رقم )(77-77

 :(78، صفحة 7336، 16-36املرسوم التنفيذي رقم )ل التاليةاملشاتل ألاشكا

 . هيكل دعم يتكفلبأصحاب املشاريع في قطاع الخدمات: املحضنة 

 . هيكل دعم يتكفل بأصحاب املشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة واملهن الحرفية: ورشة الربط 

ان البحث، كما يمكن إنشاء مشاتل هيكل دعم يتكفل بأصحاب املشاريع املنتمين إلى ميد :نزل املؤسسات 

 .مؤسسات أيضا في شكل شركة ذات أسهم تخضع للقانون التجاري 
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نوع من أنواع املشاتل ( املحضنة)واملالحظ من هذا التعريف أن املشرع الجزائري اعتبر حاضنات ألاعمال 

ورة التفرقة بين حاضنات يختص بدعم املستحدثين في مجال الصناعات والتجارة، إال أنه تجدر إلاشارة إلى ضر 

، فهي الحضانة التي "حضانة ألام لولدها"مستوحى من املعنى اللغوي " املحضنة"ألاعمال ومشاتل املؤسسات، فلفظ 

تبدأ قبل الوالدة وتستمر إلى مرحلة الاعتماد على الذات مثلما هو الحال بالنسبة لحاضنات ألاعمال التي توفر الدعم 

ضنة قبل انطالقها ويستمر عادة مدة ثالثة سنوات إلى غاية تمكن املؤسسة من الاعتماد والرعاية للمؤسسات املحت

 . على نفسها في إدارة وتسيير شؤونها

، أين املكان الذي توضع فيه النبتة بعد "مشتلة النبات"أما لفظ املشتلة فهو أيضا مستوحى من املعنى اللغوي 

 .       نموها ألاولي

 عمالحاضنات ألا  أنواع-3-2

تعمل الحاضنات باختالف أنواعها وتخصصها على ترسيخ صورة ذهنية للنجاح أمام صاحب املشروع   

لزيادة معدالت ألاداء وتحقيق النجاح للمشاريع امللتحقة بها، والقضاء على  الدعم الالزمالناش ئ، من خالل توفير 

رجب، زروقي، )ومن بين أنواع حاضنات ألاعمال نجد  املشاكل التي قد تؤدي إلى فشلها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها،

 :(16، صفحة 7331؛ ميسر، 126-121، الصفحات 7378؛ بن نعمان، 72-71، الصفحات 7373و يحي باي، 

 تنشأ بمبادرة محلية عمومية غالبا، وتعتمد في بداية نشأتها على التمويل العمومي  :حاضنة ألاعمال املحلية

 إلى تنمية وتنشيط الاقتصاد املحلي، وذلك من خالل تسهيل إنشاء املحلي بشكل كبير، تهدف 
ً
أساسا

مؤسسات وخلق مناصب شغل، إضافة إلى استقبال املؤسسات ألاجنبية ومساعدتها على التكّيف 

 . والاستقرار وربطها بعالقات مع الشركاء املحليين

 افية معّينة بهدف تنميتها، وذلك هذا النوع من الحاضنات يخدم منطقة جغر  :حاضنة ألاعمال إلاقليمية

 .العاطلةمن خالل استخدام املوارد املحلية من الخامات والخدمات واستثمار الطاقات الشبابية 

 تسهيل استقطاب رأس املال ألاجنبي و )تركز على التعاون الدولي املالي والتكنولوجي  :حاضنة ألاعمال الدولية

شركات القومية واملحلية من خالل الشركات الدولية ودفعها ، بهدف تأهيل ال(نقل التقنية ذات الجودة

 .(Blackburne & Buckley, 2017, p. 2)للتوسع اتجاه ألاسواق الخارجية

  وهي تلك الحاضنة التي تتعامل مع املشاريع الصغيرة ذات  (:غير التقنية)حاضنة ألاعمال العامة

عية والخدماتية دون تحديد مستوى تكنولوجي لهذه التخصصات املختلفة في كل املجاالت إلانتاجية والصنا

املشاريع، حيث تركز غالبا على جذب املشاريع الزراعية أو ذات املهارات الحرفية املتميزة أو الصناعات 

 .الهندسية الخفيفة من أجل توجيهها نحو ألاسواق إلاقليمية بدرجة أولى

 دات الدعم العلمي والتكنولوجي التي تقام داخل هي حاضنات تكنولوجية ذات وح :حاضنة ألاعمال التقنية

الجامعات ومراكز ألابحاث، تهدف إلى استثمار تصميمات متقدمة ملنتجات جديدة مع امتالكها ملعدات 

 . وأجهزة متطورة، وأيضا الاستفادة من ألابحاث والابتكارات التكنولوجية وتحويلها إلى مشاريع ناجحة
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 قا :حاضنة ألاعمال الصناعية
ُ
م داخل منطقة صناعية معّينة بعد تحديد احتياجات هذه املنطقة من ت

الصناعات والخدمات املساندة، حيث يتم تبادل املنافع بين املصانع الكبيرة واملشروعات الصغيرة 

 .واملتوسطة املنتسبة للحاضنة

  كز متكامل تقام في أماكن التجمعات الصناعية لتعمل كمر  (:بدون جدران)حاضنة ألاعمال املفتوحة

لخدمة ودعم املشاريع املحيطة، حيث تقوم بكافة أنشطة الحاضنات التقليدية من حيث العمل كجهة 

وسيطة بين املشروعات، واملراكز البحثية والجامعات، ومعامل البحث، كما تعمل على توفير الدعم 

 . الالزمة لنمو املشروعات تالتسويقي وإلاداري والفني وتقديم الاستشارا

 ُينشئها مستثمرون خواص، تهدف إلى الربح، وتسير من قبل أفراد  :(الخاصة) نة ألاعمال املستقلةحاض

لديهم خبرة في مجال ألاعمال ورأس املال، حيث يستخدمون خبرتهم وعالقاتهم ووقتهم ملساعدة أفراد آخرين 

 .(Grimaldi & Grandi, 2005, p. 113)جدد في مجال ألاعمال

ات السابقة، هناك أنواع أخرى كحاضنات ألانترنيت، الحاضنات املكتبية، حاضنات إضافة إلى الحاضن  

 .متخصصة في مجاالت تصنيعية وإنتاجية وخدمية متنوعة، حاضنات قطاع محدد، حاضنات بحثية

 احتضان املشاريع الصغيرة واملتوسطة مراحل-3-3

عبر سلسلة من املراحل، يمكن إيجازها تتم رعاية ومتابعة املشروعات املصغرة واملتوسطة املحتضنة،   

 :(18-12، الصفحات 7376؛ قرود و كزيز، 72، صفحة 7373رجب، زروقي، و يحي باي، )كاآلتي

تمثل هذه املرحلة نقطة الانطالق، حيث أنه من خالل املقابالت  :مرحلة الدراسة الابتدائية والتخطيط (7

وفحص ن إلنشاء مشاريعهم الجديدة، يتم التحقق الشخصية بين املؤسسة الحاضنة واملستثمرين املتقدمي

 :(Aerts, Matthyssens, & Vandenbempt, 2007, p. 256)حيث مناملستفيد 

جّدية صاحب املشروع ومدى تطابق معايير وشروط الاختيار على املستثمرين املستفيدين  

 ؛تقديمها للحاضنة عليهمالقيمة املضافة التي يجب على ، و ومشاريعهم

املشروع من املؤسسة الحاضنة، وقدرة هذه ألاخيرة على  يحتاجهاونوعية الخدمات التي طبيعة  

 ؛الالتزام بها وتوفيرها

 .قدرة فريق العمل املقترح على إدارة املشروع الجديد 

كمرحلة ثانية وعلى ضوء نتائج املقابلة الشخصية التي تم التوصل  :مرحلة إعداد خطة املشروع الجديد (7

حلة ألاولى أثناء إعداد دراسة جدوى املشروع من الناحية الفنية والاقتصادية والتسويقية، يقوم إليها في املر 

 .املستثمر املستفيد بإعداد خطة املشروع الخاص به

في هذه املرحلة يتم التعاقد مع املستثمر  :مرحلة تبني املشروع من طرف حاضنة ألاعمال وبدء النشاط (6

 .ّمه للمؤسسة الحاضنة ويخصص له مكان مناسب وفقا لخطتهصاحب املؤسسة الجديدة، ويتم ض
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يتم خالل هذه املرحلة متابعة أداء املؤسسة الجديدة  :مرحلة تطوير ومتابعة نمو املشروع الجديد (1

املحتضنة، ومرافقتها من أجل معاونتها على تحقيق معدالت نمو عالية من خالل املساعدات الاستشارية من 

 .صصة للمؤسسة الحاضنةألاجهزة الفنية املتخ

تعد املرحلة النهائية بالنسبة للمشروع داخل حاضنة ألاعمال،  :مرحلة التخرج من املؤسسة الحاضنة (2

 ( 36) ثالث إلى (37) وتكون عادة بعد فترة زمنية تتراوح من سنتين
ً
سنوات من قبول املشروع، وذلك طبقا

 على  ملعايير محددة للخروج، حيث يتوقع أن يكون املشروع قد
ً
حّقق قدرا من النمو والنجاح وأصبح قادرا

 . متابعة نشاطه بمعزل عن املؤسسة الحاضنة

 ريادة ألاعمالفي  الحاضنات دور -3-4

إّن العالقة بين الحاضنات وريادة ألاعمال متبادلة، إذ تعزز الحاضنات دور الريادة من خالل عملية توليد   

فر العديد من العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تساعد وتنمية مشروعات مختلفة محليا في ظل توا

على تنمية روح إلابداع والرغبة في إحداث تنمية حقيقية للمجتمع، والتي تساهم حاضنات ألاعمال بدورها في خلقها، 

 يادة ألاعماللر وفيما يأتي سنعرض أهم الخدمات التي تقدمها الحاضنات والتي تساهم في توفير البيئة التحتية 

 :(Bøllingtoft, 2012, p. 306; Davies & Wei, 2011, p. 130; Hernández & Carrà, 2016, pp. 719-720)وهي

 توفير حيز لإلدارة في املوقع لتطوير وتنظيم العمل؛ 

 ؛وأساليب إنجاز ألاعمال التدريب على املهارات الفنية 

 العمل ومجاالت إدارية أخرى؛على القوانين الخاصة ب ألافراد املتخصصينتدريب  

 ؛"مال جديدرأس تأسيس "دعم أموال املغامرين الخاصة  

 تقديم وسائل البحث وربط الشبكات باملختبرات املختلفة؛ 

 املشاركة في املكتب من خالل وسائل مثل الفاكس وآالت الاستنساخ وغرف لالجتماعات؛ 

وى الاقتصادية للمشروعات وتنفيذ استشارات دراسات الجد :فيما يتعلق بـ تقديم الخدمات الاستشارية 

إعداد البرامج التنظيمية ، تخطيط وإدارة العمل، ربط وتسويق العالقات، الجودة الشاملة، الجانب التشغيلي

املحاسبية، وخدمات )، الخدمات إلادارية (تكوين وتأهيل ألافراد)خدمات تنمية املوارد البشرية ، والتحفيزية

والخدمات املتخصصة  (العامة، نظام للعالقات ألامن)ات التمويلية، والخدمات العامة والخدم( السكرتارية

 .(71-76، الصفحات 7377آل فيجان، )الخ....  (التسعيروالتغليف،  التعبئة)استشارات تطوير املنتجات )

 حاضنات ألاعمال في بعث املشروعات الصغيرة واملتوسطة دور -3-5

ل التي تصيب املؤسسات الجديدة، ظهرت فكرة حاضنات ألاعمال والتي قصد التقليص من معدالت الفش

تهدف إلى احتضان ورعاية أصحاب ألافكار الجديدة واملشروعات ذات الحجم الصغير بتقديم خدمات أساسية لدعم 

ومعايير  املبادرين ورواد ألاعمال من أصحاب ألافكار الجديدة، وتسهيل فترة البدء في إقامة املشروع وذلك على أسس
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الاستشارات الفنية املتخصصة واملساعدات  وتقديم، ومواجهة املخاطر العاليةاملالية  توفير املواردو متطورة، 

 .(771، صفحة 7331بن قطاف، )التسويقية تبعا لطبيعة املشروعات

 :يتجلى دور حاضنات ألاعمال فيبعث املشروعات الصغيرة واملتوسطة من خاللوتبعا ملا تقدم، 

  من أهم شروط التحاق املشروع بالحاضنة هو مدى احتياجه  :املؤسسات الصغيرة واملتوسطةدعم

ويجب أن تكون تلك املشاريع مبنية على ألاشخاص املؤهلينأصحاب ألافكار الجيدة والتي تساعده  ،للدعم

 .(8، صفحة 7371بولحية و مرابط، )على النمو السريع والتخرج بأسرع وقت ممكن

 تتخصص حاضنات ألاعمال  :ت الصغيرة واملتوسطة على املستوى الاستراتيجي والتنظيميتأهيل املؤسسا

عادة في قطاعات مختلفة، حيث تعمل على تنمية ألافكار إلابداعية وتحويلها من مجرد فكرة إلى مرحلة 

التنفيذ من خالل مساعدة أصحابها على إقامة مشروعات صغيرة ناجحة وتساعدها على النجاح وتخفض 

لتكاليف الثابتة، وبذلك فهي تشكل جسر النقل وتطوير املشاريع الناشئة إلى السوق مرورا بمرحلة ا

-Al)الاحتضان والتي تتخرج منها املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الرائدة لتصبح مؤسسات ذات آفاق كبيرة

edenat & Al hawamdeh, 2020, p. 3). 

 تعمل حاضنات ألاعمال على دعم نشاط الابتكار في  :ملتوسطةدعم نشاط الابتكار في املؤسسات الصغيرة وا

 
ًّ
 في ذلك عدةبع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل تقديم املوارد التكنولوجية واملوارد العلمية لها، وتت

الابتكار في املنتج، الابتكار في أساليب صنع  :(87، صفحة 7332غياط و بوقموم، )أساليب للقيام بذلك منها

 .نتج، تطوير وتحسين الطرق وألاساليب التنظيمية إلدارة العمل، تطوير تقنيات أدوات العملامل

 وهذا من خالل التركيز على جملة من املحاور تتمثل في: دعم تنافسية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: 

دمات التأكد من احتياجات تلك املشروعات لبرنامج الاحتضان ومدى مالئمة هذه الاحتياجات للخ 

 والبنية ألاساسية للحاضنة؛

 التقييم املستمر لبرنامج الحاضنات ومن ثم ضمان تطوير املستثمر وتحسين ألاداء؛ 

 الاستعانة ببيوت الخبرة العاملية املتخصصة لتسويق خدمات تلك املشروعات؛ 

 ناسبة؛خلق فرص تدريبية لتخريج دفعات من العمالة املاهرة والكفاءات إلادارية والتنظيمية امل 

 تقديم قاعدة بيانات مناسبة لالطالع على ألافكار الجديدة واملتطورة للمشروعات؛ 

 .تقديم الحاضنات لتسهيالت بنكية وائتمانية للمشروعات املحتضنة 

 واقع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر :ثانيا

تعتبر الجزائر من الدول السائرة في طريق النمو لذلك فهي تواجه العديد من التحديات املتعلقة بإنشاء   

ه رغم ذلك شهد قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة تطورا ملحوظا في 
ّ
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، إال أن

انون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الثمانينات ال سيما بعد إصدار القأواخر بداية من )السنوات ألاخيرة 

 لجهود الدولة املبذولة في إطار تهيئة الجو املالئم لهذا (37-66رقم 
ً
، هذا التطور لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتاجا



ومعضلة بين مهّمة مرافقة وتسهيل ريادة ألاعمال: حاضنات ألاعمال في الجزائر  

 بعث املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
 

 

 املانيا  - برلين /إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية  65 

 

0202 

 حجمهاعدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر حسب والجدول املوالي يوّضح تطور  .النوع من املؤسسات

 :وفقا لبيانات النشرات إلاحصائية لوزارة الصناعة واملناجم (7372-7372)الفترة  خالل

-2115)خالل الفترة  حجمهاتطور عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر حسب (: 12)جدول رقم 

2111.) 

 السنوات
 (ME)مؤسسة متوسطة  (PE) مؤسسة صغيرة (TPE)مؤسسة صغيرة جدا 

 املجموع
 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

2115 231828 21.77 71321 7.21 7622 3.67 261282 

2112 226713 21.77 78767 7.21 6713 3.67 7377877 

2112 7317777 21 76766 7.8 1321 3.1 7311236 

2112 7731831 21 72866 7.8 1281 3.1 7717686 

2111 7721262 21 67371 7.8 1116 3.1 7726662 

Source :(Ministère de l’Industrie et des Mines) 

بشكل أفضل، تم  7372وإلبراز مقارنة عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب حجمها خالل سنة 

 :الاستعانة بالشكل البياني أدناه

 .2111حجمها لسنة عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر حسب  املقارنة بين(: 11)شكل رقم 

 
Source :(Ministère de l’Industrie et des Mines) 

أن تعداد املؤسسات الصغيرة جدا تستحوذ على النسبة  (37)الشكل رقم /( 37)رقم  نالحظ من خالل الجدول 

، تليها في املرتبة الثانية %21العظمى مقارنة بباقي املؤسسات، حيث يرتكز عليها النشاط الاقتصادي في الجزائر بنسبة 

، لتأتي في ذيل الترتيب املؤسسة املتوسطة والتي تمثل نسبة ضئيلة جدا في الاقتصاد %7.8الصغيرة بنسبة املؤسسات 

 .%3.1الجزائري تقدر بـ 

ويمكن تفسير ذلك أن املؤسسات املصغرة ال تحتاج إلى رأس مال كبير، إضافة أنها تسير من طرف عدد قليل 

معدات إنتاج ذات تكنولوجية عالية، بل يكفي أن تسير بمواد خام من العمال، وال تحتاج إلى مواد أولية ضخمة و 
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: محلية رخيصة الثمن ومعدات عمل بسيطة، ومن بين أهم ألانشطة التي تعمل تحت هذا النوع من املؤسسات

 . الخ...صناعات الحرف، وشركات البيع بالجملة والتجزئة، 

 (طبيعة ملكيتها)شكلها القانوني في الجزائر حسب  تطور عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة(: 13)جدول رقم 

 (.2111-2114)خالل الفترة 

 البيان
 القطاع الخاص

 املجموع القطاع العام
 أشخاص طبيعية أشخاص معنوية

2114 128262 722283 217 627326 

2115 261237 628768 267 261282 

2112 212238 118672 623 7377877 

2112 832611 181627 781 7311236 

2112 816126 126732 787 7717686 

2111 817781 277672 716 7726662 

Source :(Ministère de l’Industrie et des Mines) 

 :ولتوضيح نتائج الجدول أكثر تم ترجمة البيانات الجدولية في الشكل البياني املوالي

طبيعة )شكلها القانوني ي الجزائر حسب عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ف تطور (: 12)شكل رقم 

 (.2111-2114)خالل الفترة  (ملكيتها

 
 (36)باالعتماد على نتائج الجدول رقم  :املصدر

أن تعداد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التابعة ( 37)والشكل رقم ( 36)نالحظ من خالل الجدول رقم 

 817781خلق أو استحداث  7372ث شهدت سنة للقطاع الخاص في تزايد مستمر طوال سنوات الدراسة، حي

، كما سجل عدد 7371مقارنة بسنة ألاساس %  62.38مؤسسة تابعة لألشخاص املعنوية، أي بزيادة تقدر بنسبة 
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قفزة نوعية وتطور كبير قدر بـأكثر من ( أشخاص طبيعية)املؤسسات الصغيرة واملتوسطة التابعة للقطاع الخاص 

، وهذا راجع إلى تسهيل إجراءات تأسيسها من جهة وتطور ثقافة 7371ة بسنة ألاساس مقارن 7372سنة %  733.78

من مجموع %  21.21حيث يستحوذ القطاع الخاص على نسبة  ،املقاولة لدى خريجي الجامعة من جهة ثانية

د مؤسساته املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، أما بالنسبة للمؤسسات التابعة للقطاع العام، فقد شهد تراجع في عد

 من سنة إلى أخرى وهذا راجع إلى عمليات الخوصصة التي انتهجتها الدولة الجزائرية، حيث يساهم هذا القطاع بنسبة

 .من مجموع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة%  7.36 ضئيلة جدا تقدر بـ

                               خالل  حسب القطاعات الاقتصاديةاملؤسسات الصغيرة واملتوسطة  توزيع(: 14)جدول رقم 

 (.2111-2114)الفترة 

 البيان
 الزراعة

محروقات، الطاقة، 

 املناجم

البناء وألاشغال 

 العمومية
 الخدمات الصناعة

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد (%) العدد (%) العدد

2114 2366 7.37 7162 3.12 722112 67.72 16736 72.17 727872 23.86 

2115 2632 7.36 7811 3.12 786222 67.67 66687 72.26 711271 27.21 

2112 8677 7.7 7113 3.16 711618 63.61 62821 72.28 637812 27.27 

2112 8861 7.7 7623 3.11 712678 72.17 22373 72.22 672826 26.16 

2112 1786 7.77 7262 3.18 762761 76.18 22266 72.27 616278 21.71 

2111 1167 7.77 6388 3.18 723713 76.67 736826 72.11 681733 21.81 

Source :(Ministère de l’Industrie et des Mines) 

 :ولتوضيح نتائج الجدول أكثر تم ترجمة البيانات الجدولية في الشكل البياني املوالي

الفترة خالل  حسب القطاعات الاقتصاديةاملؤسسات الصغيرة واملتوسطة  عتوزي(: 13)شكل رقم 

(2114-2111.) 

 
 (31)باالعتماد على نتائج الجدول رقم  :املصدر
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 أّن قطاع الخدمات استحوذ على ( 36)ومن الشكل رقم ( 31)من قراءة بيانات الجدول رقم 
ً
نالحظ جليا

ى دعم من العدد إلاجمالي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، الش يء الذي تبرزه مراهنة الدولة الجزائرية عل %22قرابة 

القطاع الخدماتي بكافة تخصصاته ملا له من عوائد كبيرة على املدى القصير واملتوسط وحتى الطويل، كالسياحة التي 

تزخر الجزائر بمقوماتها، وقطاع الاتصاالت السلكية والالسلكية، يليه في املرتبة الثانية والثالثة كل من قطاع البناء 

على التوالي، يليهم قطاع الزراعة بنسبة ضئيلة جدا  %76.67و %72.11سبة وألاشغال العمومية وقطاع الصناعة بن

، وذلك راجع الستحواذ %3.18، ليأتي قطاع املحروقات واملناجم في املرتبة ألاخير بنسبة شبه منعدمة تقدر بـ 7.77%

 .الدولة على هذا القطاع وتأميمها له باعتباره من القطاعات الاستراتيجية

 (.2111-2114)خالل الفترة  حسب الجهاتاملؤسسات الصغيرة واملتوسطة  توزيع (:15)جدول رقم 

 البيان
 الجنوب الهضاب العليا الشمال

 (%) العدد (%) العدد (%) العدد

2114 611132 82.6 736277 77.27 16817 6.12 

2115 616661 82 776362 77 18272 2 

2112 133872 82.28 772828 77.66 12222 6.87 

2112 171822 82.82 766711 77.68 27236 6.12 

2112 111671 82.22 717182 77.26 21777 6.17 

2111 663166 82.22 787613 77.26 733287 6.16 

Source :(Ministère de l’Industrie et des Mines) 

تضم أكبر سد حيث للجزائر نالت حصة ألا أن املنطقة الشمالية  يتبّين(32)رقم من خالل معطيات الجدول 

وهي في ، 7371خالل سنة من املجموع إلاجمالي  %82.6عدد من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وذلك بنسبة تقدر بــ 

خالل سنوات الدراسة، هذا راجع  %6و 8يتراوح ما بين تزايد مستمر من سنة إلى أخرى بمعدل سنوي متوسط 

طرق، موانئ، مطارات، شبكات الاتصال، قنوات ) ةتحتية مهيأ نيةلطبيعة املنطقة التي تتوفر على مناخ مالئم وب

في املرتبة الثانية منطقة الهضاب العليا بنسبة بعدها جاذبية، وتأتي  أكثر تجعل عملية الاستثمار فيها  (الخ...املياه، 

منطقة الجنوب  أما. سنويا % 6و  %6أنها أيضا تتطور من سنة ألخرى بنسب تتراوح ما بين  يتبّين، حيث 77.27%

من مجموع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، وهذا راجع  %6.12فجاءت في ذيل الترتيب مشتملة على 

لصعوبة التضاريس وقساوة املناخ والافتقار إلى الُبنى التحتية، كما أّن أغلب املناطق الصحراوية مصّنفة ضمن 

 .مناطق الظل والتي تنعدم فيها التنمية

هو القفزة النوعية لعدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظرف  7372ما يلفت النظر خالل سنة  كما أّن 

سنة واحدة، حيث زاد عددها بالضعف في جميع الجهات، وهذا يعود لزيادة اهتمام الدولة بهذا النوع من املؤسسات 
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وزيادة الوعي املقاوالتي لهؤالء آلاخرين  ومنح العديد من املزايا الضريبية وإلاعانات البنكية للمستثمرين الخواص،

 .  السيما بعد ربط الجامعة بالقطاع الاقتصادي

 حاضنات ألاعمال في الجزائر/ودور مراكز التسهيل مكانة: ثالثا

تعد تجربة الجزائر في مجال حاضنات ألاعمال متأخرة نوعا ما مقارنة بالدول النامية والدول العربية 

باستثناء القانون رقم  ،7336ينظم نشاط الحاضنات إلى غاية سنة  نص قانونير أي خصوصا، حيث لم يتم صدو 

والذي أشار إلى  7337املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الصادر في سنة  37/766

ومراكز التسهيل، في مشاتل املؤسسات، كما يمكن أن نالحظ أن املشرع الجزائري قد أخذ بمفهوم مشاتل املؤسسات 

حين تقتصر املحضنة كشكل من أشكال املشاتل على دعم ومساعدة املشاريع القائمة على تقديم الخدمات فقط، 

بينما يشمل مفهوم الحاضنات في الدول املتقدمة والنامية كل أنواع املشاريع وخصوصا املشاريع القائمة على 

 .املبادرات التكنولوجية املتميزة

رافقة واملنجزة املتعلقة بمراكز التسهيل في الجزائر املشاريع-1
ُ
 امل

 63املؤرخة في  666- 36و 668-36فيما يخص مراكز التسهيل، وتنفيذا ألحكام املراسيم التنفيذية رقم 

، املتعلقة بإنشاء ورشات ربط ومراكز التسهيل، فقد أنشأت وزارة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 7336أكتوبر 

الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، : والية وهي 71مركز تسهيل ملرحلة أولى على مستوى  71لتقليدية والصناعات ا

البليدة، الشلف، وهران، تيزي وزو، سطيف، قسنطينة، الوادي، جيجل، ألاغواط، سيدي بلعباس، غرداية، ثم في 

  71مركز تسهيل ليبلغ العدد إلاجمالي للمراكز  76 مرحلة ثانية تم إنشاء
ً
، 7336الجريدة الرسمية الجزائرية، )مركزا

، إضافة (7372-7377)خالل الفترة  مراكز تسهيل املؤسساتوالجدول املوالي يوضح تطور عدد . (77-76الصفحات 

رافقة إلى عدد املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
ُ
نشأة، وكذا عدد مناصب الشغل املستحدثةامل

ُ
 :وامل

رافقة واملنجزة من طرف مراكز التسهيل في الجزائر وعدد املشروعات ال(: 12)جدول رقم 
ُ
صغيرة واملتوسطة امل

 (.2111-2111)املناصب املستحدثة خالل الفترة 

 املجموع 2111 2112 2112 2112 2115 2114 2113 2112 2111 السنوات

 - 71 78 78 77 78 72 72 77 73 عدد مراكز تسهيل املؤسسات

َرافقة
ُ
 11514 177 686 7727 7728 7223 7162 7122 7323 117 املشاريع امل

 4112 762 686 777 716 221 812 688 261 732 املؤسسات الجديدة

 22322 7886 6111 7723 1672 6176 6776 7723 7218 683 مناصب الشغل املستحدثة

Source :(Ministère de l’Industrie et des Mines, 2011-2019) 
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 71ظ أّن عدد مراكز التسهيل في تزايد مستمر من سنة ألخرى ليبلغ عددها إلاجمالي من الجدول أعاله نالح

 سنة 
ً
ًقة خالل الفترة املدروسة 7372مركزا

ً
راف

ُ
  77271، حيث قدر عدد املشاريع الصغيرة واملتوسطة امل

ً
مشروعا

رافقة خلق 
ُ
، حيث تمخض من عملية امل

ً
 77661خلق أكثر من  مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة، وأيضا 1737ناشئا

منصب شغل جديد، وعن القطاعات التي تم في إطارها خلق هذه املراكز  ملؤسسات جديدة فيترأسها قطاع 

الخدمات، يليه قطاع الصناعة، ثم قطاع الحرف، ثم قطاع البناء وألاشغال العمومية، ثم قطاع التجارة، وفي ألاخير 

 
ً
 .(72، صفحة 7373رجب، زروقي، و يحي باي، )بعض القطاعات ألاخرى ولكن بنسب ضئيلة جدا

حتضنة واملنجزة املتعلقة بـ مشاتل املؤسسات املشاريع-2
ُ
 حاضنات ألاعمال في الجزائر/امل

و  613-36د مشروع إقامة مشاتل ومحاضن املؤسسات في الجزائر بصدور املرسومين التنفيذيين رقم تجّس 

سعت وزارة املؤسسات الصغيرة  ، حيثاملؤسسات مشاتلبإنشاء  يناملتعلق، 7336أكتوبر  63املؤرخين في  36-661

الجريدة الرسمية )في كل من الواليات التالية  أعمال حاضنة 77إلى إنشاء بموجبهما واملتوسطة والصناعة التقليدية

ر تلمسان، سطيف، عنابة، قسنطينة، وهران، الوادي، تيزي وزو، الجزائ: (71-77، الصفحات 7336الجزائرية، 

ورشات ربط في كل من الجزائر العاصمة، سطيف، قسنطينة، وهران وفي إطار البرنامج  31العاصمة، باإلضافة إلى 

مليار دينار لدعم قطاع النمو خالل الفترة  31التكميلي لدعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، تم تخصيص مبلغ 

 زيادة عدد املحا(7332-7332)املمتدة من 
ً
  73ضن ليبلغ ، حيث كان مبرمجا

ً
والجدول املوالي يوضح . حاضنة مستقبال

، إضافة إلى عدد املشروعات الصغيرة (7372-7377)حاضنات ألاعمال خالل الفترة /تطور عدد مشاتل املؤسسات

نشأة، وكذا عدد مناصب الشغل املستحدثة
ُ
حتضنة وامل

ُ
 : واملتوسطة امل

 (: 12)جدول رقم 
ُ
حتضنة واملنجزة من طرف حاضنات ألاعمال في الجزائر املشروعات الصغيرة واملتوسطة امل

ستحدثة خالل الفترة 
ُ
 (.2111-2111)وعدد مناصب الشغل امل

 2111 2112 2112 2112 2115 2114 2113 2112 2111 السنوات
 املجموع

 71 78 78 78 76 76 1 1 1 ألاعمال حاضناتعدد 
- 

حتضنة
ُ
 727 768 787 726 762 761 61 72 66 املشاريع امل

1125 

 87 26 66 13 61 731 61 76 72 املؤسسات الجديدة
521 

 186 262 218 218 621 7372 612 686 86 مناصب الشغل املستحدثة
4352 

Source :(Ministère de l’Industrie et des Mines, 2011-2019) 

ليبلغ عددها إلاجمالي  من الجدول أعاله نالحظ أّن عدد حاضنات ألاعمال في تزايد مستمر من سنة ألخرى 

حتضنة خالل الفترة املدروسة 7372حاضنة سنة  71
ُ
 7372، حيث قدر عدد املشاريع الصغيرة واملتوسطة امل

، حيث تمخض من عملية الاحتضان خلق 
ً
 ناشئا

ً
مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة، وأيضا خلق أكثر  212مشروعا



ومعضلة بين مهّمة مرافقة وتسهيل ريادة ألاعمال: حاضنات ألاعمال في الجزائر  

 بعث املؤسسات الصغيرة واملتوسطة
 

 

 املانيا  - برلين /إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية  71 

 

0202 

إطارها خلق هذه الحاضنات الحتضان املؤسسات الناشئة منصب شغل جديد، وعن القطاعات التي تم في  1627من 

فيترأسها قطاع الخدمات، يليه قطاع الصناعة، ثم قطاع ألاغذية، ثم قطاع البناء وألاشغال العمومية، وأدرجت إليه 

كل من قطاع السياحة، التكنولوجيا، البيئة والطاقة، وبعض القطاعات ألاخرى ولكن بنسب  7378بداية من سنة 

 ضئيل
ً
 .(63، صفحة 7373رجب، زروقي، و يحي باي، )ة جدا

 تحديات وآفاق تطوير حاضنات ألاعمال في الجزائر: رابعا

 تأخر انطالق حاضنات ألاعمال وعوائق انتشارها في الجزائر أسباب-1

 في الجزائر إلىوعوائق انتشارها ترجع أسباب تأخر انطالق مشاريع حاضنات ألاعمال ومشاتل املؤسسات 

الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي مرت بها الجزائر في السنوات املاضية،  ديد من الظروف، السيماالع

والتي لم تكن تسمح ببروز وعي سياس ي واقتصادي يعترف بأهمية هذه آلاليات الجديدة التي تساهم في تحقيق التنمية 

ألاسباب التي أدت إلى تأخر انطالق مثل هذه املشاريع في الاقتصادية والاجتماعية، وإجماال يمكن حصر العوامل و

 :(12، صفحة 7376؛ قرود و كزيز، 766-768، الصفحات 7331بن بوزيان، )النقاط التالية

 تتمثل فيو : أسباب قانونية وتشريعية: 

ومشاتل املؤسسات، إذ صدرت  ألاعمال تأخر صدور القوانين واملراسيم املنظمة لنشاط حاضنات 

قلة النصوص التشريعية والقانونية املسيرة واملسهلة إضافة إلى ،7336راسيم سنة أولى امل

 إلابداعية؛الابتكارية وللنشاطات 

خصوصا من الناحية القانونية  ومشاتل املؤسسات، غموض في مفاهيم حاضنات ألاعمالوجود  

 .والتنظيمية وعدم تحديد القانون الذي يحكم مثل هذه املؤسسات

 وتتمثل في:أسباب مالية: 

، شركات رأس استثمار وكالت، صناديق)قلة الهيئات املساعدة والداعمة ماليا لألفكار إلابداعية  

 ؛(إلخ...مال

عدم مشاركة القطاع الخاص في ، وكذا لرؤوس ألاموال العمومية وشبه املنعدمة التعبئة الضعيفة 

 ؛عمليات التمويل بشكل فعال

 ؛إلنشاء املشاريع املصغرة واملتوسطة ديناميكي مشجع ريبيوض عدم توفر محيط مالي ونظام جبائي 

 .ضعف ميزانيات البحث والتطوير والابتكار املتخصصة من طرف الدولة 

 وتتمثل في:أسباب تنظيمية: 

 الالزمة إلدارة وتسيير مثل هذه الحاضنات؛ البشرية عدم توفر إلاطارات والكفاءات 

 الت تعاني منها إلادارات والهيئات الحكومية في الجزائر؛العقبات والعراقيل البيروقراطية التي ماز  

 .ضعف مستوى العالقة بين الجامعة والشركات الصناعية، وعدم تسويق نتائج البحث العلمي 
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  مؤسسو التسيير،ففي ظل الوضعية الحالية للعقار التي تشهد فوض ى في : الصناعي أسباب خاصة بالعقار

عدم تنظيم القوانين الخاصة والتي من بينها إلقامتها،عقارية كليصطدمون بوجود مشاحاضنات ألاعمال 

الارتفاع الجنوني لألسعار يخلف صعوبة في الحصول على كما أن  العقار،بشروط الحصول والتنازل على 

 .العقار املالئم

  (76، صفحة 7331قدي، )يمكن حصرها في النقاط التالية:متعددة أسباب أخرى: 

قتصادي بأهمية حاضنات ألاعمال في تنمية ودعم املؤسسات الصغيرة ضعف الوعي السياس ي والا 

 واملتوسطة والدفع بها نحو تحقيق أحسن النتائج؛

وهذه املشاكل دفعت الهيئات الوصية إلى صرف  ،تواجه هذه املؤسسات مشاكل كثيرةأيضا  

 ؛اعد في الاقتصادودورها املساملجهودات في تأهيلها، دون الاهتمام الجدي بآلية حاضنات ألاعمال 

عدم تنامي النزعة الريادية وروح الابتكار وإلابداع، فاملهارات الريادية ال تزال حاملة وغير مستغلة،  

 .بينما تنتشر ذهنية الربح والاستثمار سريع املردود والذي يقض ي على روح إلابداع

 ل في الجزائرالنهوض بقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتطوير حاضنات ألاعما آفاق-2

 النهوض بقطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة آفاق-2-1

تأطير وتنظيم قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالجزائر من خالل وضع أساليب قانونية ومالية  إّن حتمية

 أصدرت الجزائر عدة مراسيم تشريعية وفي هذا الشأن، أصبح ضرورة ملحة لتوجيه وتحديد سبل دعم هذا القطاع

تهدف إلى دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من خالل تقديم التسهيالت وإلاعفاءات والتحفيزات التي تعتبر خالصة 

-36القانون رقم )لتجارب دول سابقة في هذا املجال، فنجد القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

لسد الفراغ  والذي جاء( املؤسسات الصغيرة واملتوسطة واملتضمن قانون توجيه 7337ديسمبر  77املؤرخ في  37

ة ترقيالسلطات العمومية في ميدان  استراتيجيةيهدف إلى تحديد املستفيدين من ، كان بدرجة أولى القانوني

، 7371عقبة، )، والذي يسمح بتوجيه رشيد لتدابير املساعدة والدعم والتي تمثل فياملؤسسات الصغيرة واملتوسطة

 :(723صفحة 

 روح املقاوالتية، وعصرنة إلادارة أو الدعم الحكومي إداريا؛ وتنظيمي يناسبترقية إطار تشريعي  

تشجيع بروز محيط اقتصادي، تقني، علمي، وقانوني يضمن للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الدعم والدفع  

 الضروريين لترقيتها وتطويرها في إطار منسجم؛ 

 املتوسطة ضمن ديناميكية التحول والتكيف التكنولوجي؛إدراج تطوير املؤسسات الصغيرة و  

 إنعاش النمو الاقتصادي وتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛ 

ترقية توزيع املعلومة ذات الطابع الصناعي، التجاري، الاقتصادي، املنهي والتكنولوجي الخاص بقطاع  

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛

 بيقها مع نظام املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛وتط ضريبيةالحث على وضع أنظمة  
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 املسيرين؛ ورسكلة تكوين 

تحسين الخدمات البنكية في معالجة ملفات تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وتقديم الدعم املالي     

 وكذا تحسين بيئة ألاعمال؛

وسطة التي تدخل إنشاء صندوق ضمان القروض البنكية لتمويل اقتناء أصول املؤسسات الصغيرة واملت 

 .مباشرة في إنجاز الاستثمار

 ترقية تصدير املنتجات والخدمات املوفرة من طرف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة؛ 

 ترقية إنشاء مشاتل املؤسسات ومراكز املساندة؛ 

 تطوير حاضنات ألاعمال في الجزائر آليات-2-2

في دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في نتيجة للنجاح الكبير وامللموس الذي حققته حاضنات ألاعمال 

 منها لتنمية ثقافة العمل 
ً
الدول التي أخذت بمفهوم الحاضنات، فقد ارتأت الجزائر أن تأخذ باملفهوم الجديد سعيا

الحر وترقية القطاع املقاوالتي الذي بات يمثل أهمية استراتيجية متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ومن 

املمارسات الجيدة، والتي يمكن أن تكون دليال يساعد في إنشاء حاضنات ن هذا املسعى فإننا ننوه على بعض أجل تثمي

 :(72-71، الصفحات 7377ريحان و هوام، )في العناصر التالية نلخصهاأعمال فعالة في الجزائر، 

  املنتسبة املنشآت الخبرة والرغبة والقدرة على دعم  م، يكون لديهاتللحاضن مدراء تنفيذيينتوظيف

 للحاضنة وأصحابها الخاصة؛

 من البداية، مع ألاخذ بعين الاعتبار توجيهات السوق ومتطلبات التنمية  الاستراتيجية تحديد ألاهداف

 الاقتصادية وعوائد املستثمرين، تفاديا ألي تعارض؛

 سويقية ملنتجاتها، وتكاملها وحنكة أصحابها وكفاءتهم وإلامكانات الت خبرةاختبار املؤسسات املنتسبة وفقا ل

 ؛بقية املنشآت املنتسبة للحاضنة مع

 تناسب مع كل مشروع على حدة؛تتطوير خطط عمل  دعم 

 ومهارات بحوث التسويق؛ ،اتخاذ القرار ،تطوير مهارات تخطيط ألاعمال 

 إعداد ورش عمل بمواصفات عاملية لتطوير املهارات الفردية للفرد املحتضن؛ 

 خدمات السكرتارية، واملحاسبة؛ ،ترنت، الهاتف، الفاكس، خدمات النسخ وألامن، البريدتقديم خدمات الان 

 مثل البنوك  ،يجب على الحاضنة أن تقوم بتوصيل املحتضن إلى العديد من قنوات املستثمرين واملمولين

 واملستثمرين من القطاع الخاص؛

 لة الانضمام إلى شبكة الحاضنات العربية التي إضافة إلى محاو  رائدة في املجال، الشراكة مع حاضنات عاملية

 :والتي تهدف إلى. وإلاماراتمصر كتضم حاضنات من أغلب البلدان العربية، 

 تشجيع نشاطات ريادة ألاعمال من خالل الحث على الابتكار ودعم وتنمية الشركات الجديدة؛  
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تعزيز شبكة رواد أعمال  وذلك من خالل ،دعم مركز حاضنات ألاعمال املوجودة في الوطن العربي 

 .إقليمية

 :خاتمة

ما القطاع املحوري في أي اقتصاد، في ختام هذه الدراسة تبّين أن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة أصبحت اليوم      

 بهذا النوع من املؤسسات وتضع خططا لتطويرها وترقيتها عن طريق  جعل
ً
 متزايدا

ً
مختلف دول العالم تولي اهتماما

، فعملت على استحداث هياكل دعم تمثلت في حاضنات ألاعمال لف وظائفها ومحاولة تأهيلها وتقويتهادراسة مخت

تساهم بدرجة كبيرة في ترجمة ألافكار الريادية إلى منتجات قابلة للتسويق على أرض الواقع، ومراكز التسهيل، كونها 

مراكز البحث من جهة، وعالم الصناعة من جهة  عن طريق مساهمتها الفعالة في هدم الهوة وبناء جسور التعاون بين

 .أخرى بتقديمها حزمة متكاملة من خدمات الدعم

إال أنه وبالرغم من هذه الجهود إال أنه ال يزال كل من قطاع املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وحاضنات  

املسؤولين وعدم جديتهم، ولهذا ألاعمال في الجزائر خطوة لم يتم جني ثمارها بعد نظرا لحداثة التجربة وعدم إدراك 

 .      وجب على الجزائر الاستفادة من التجارب الرائدة في هذا املجال سواء التجارب الدولية أو العربية

مراكز التسهيل ومدى إسهامها في دعم املؤسسات الصغيرة /وبعد استعراض واقع ومكانة حاضنات ألاعمال 

 :ى النتائج التاليةواملتوسطة في الجزائر، خلصت الدراسة إل

  
ً
 للمؤسسات الصغيرة واملتوسطةعلى ألاهمية البالغة  من طرف الاقتصاديين هناك إجماعا

ً
إلى  ، استنادا

الدور الذي تقوم به في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترقية الاقتصاد الوطني ككل، من خالل 

 ؛الخ...ناصب الشغل، املساهمة في زيادة الناتج الداخلي الخام، استحداث م

كانت بدايتها )تعتبر التجربة الجزائرية في مجال حاضنات ألاعمال ومراكز تسهيل املؤسسات تجربة حديثة  

، وعليه فهي تحتاج إلى املزيد من الدعم والاهتمام لكي تلعب دورها في تطوير وترقية (7336خالل سنة 

حتضنة و
ُ
را/املؤسسات الصغيرة واملتوسطة امل

ُ
ةأو امل

َ
ق

َ
 ؛ف

مراكز التسهيل في الجزائر، إذ تعّد /تقف العديد من العراقيل حاجزا أمام تطوير نشاط حاضنات ألاعمال 

البيروقراطية وضعف النظام املالي واملصرفي من أهم العوائق التي تكبح تنمية وتطوير الفكر الاستثماري 

 ؛تل املؤسساتبالبلد، وهذا ما أخر ظهور حاضنات ألاعمال أو ما يعبر عنه بمشا

 تتوقفالقيمةاملضافةالحقيقيةالتيتجلبهاالحاضناتللمؤسساتاملنتسبةلهاعلىنوعيةخدمات الدعم والاستشارة 

 أصحاب تدريب :املؤسسات املنتسبة أكثر وهي إلرضاء متطورة تكون  أن يجب مجاالت أربعة املقدمة،وهناك

التكنولوجي، وهذا ما  إلى التمويل والدعم الوصول  وسهولة طرق  لهم، املقدمة الاستشارة نوعية املؤسسات،

 ؛في الجزائرواملؤسسات الصغيرة واملتوسطة مراكز التسهيل /تفتقر إليه معظم الحاضنات

إن نجاح الحاضنة يقاس بعدد املؤسسات الجديدة املنبثقة منها خالل فترة محددة، والتي تستمر في التطور  

وتنمية روح املخاطرة وخلق فرص عمل جديدة، مع  بعد التخرج، وبما تحققه من تشجيع للمبادرات
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اجتذاب الصناعات املطلوبة وما ينتج عنه من أرباح مقبولة ملالكيها وعوائد إضافية للحكومة، وبالرجوع إلى 

الجزائر نجد أّن عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الجديدة قليل، كما أّن أغلبها تعاني من الفشل بعد 

 .لحاضنةمرحلة التخّرج من ا

َتوَصل إليها، توص ي هذه الدراسة بما يلي
ُ
 :تبعا للنتائج امل

التزال  الريادية املهارات أن الريادة،حيث روح تنميةالبد على الجزائر السعي نحو تطوير املشاريع الابتكارية ل 

 .املردود سريع والاستثمار تنتشر ذهنية التعويل على اقتصاد الريع مستغلة،بينما غير

 الدولة مؤسسات بين مشاركة مراكز تسهيل املؤسسات محل/تكون حاضنات ألاعمال أن ىعل العمل 

 .فاعلية وأكثر أيسر يصبح املطلوب واملادي املعنوي  الخاص، ألن الدعم القطاع ومؤسسات

 ومراعاة املحلية الظروف مع تتناسب الحتضانها، املشروعات/املؤسسات اختيار عند محددة معايير تحديد 

القدرة  ،وتحسين املحلية املضافة القيمة زيادة ذلك في بما املستقبلية توسعها وإمكانات قتصادية،الجدوى الا

 .البيئية الظروف ومراعاة والتحديث والتطوير للعمالة، أكبر فرص على التصدير،وتحقيق

مشروعات لل الحقيقية الاحتياجات مركز التسهيل مع/التي تقدمها الحاضنة والتسهيالت الخدمات موائمة 

تكون قريبة  أن الحاضنة،بحيث يجب نجاح في هام دور  املشروع له موقع اختيار الصغيرة واملتوسطة،كما أن

           طرقات من القاعدية على الهياكل وباملنطقة التي تتوفر ،البحوث ومراكز من مجتمع ألاعمال والجامعات

 .وغيرها...النقل والخطوط الهاتفية وسائل و

واملتوسطة في الجزائر، نظرا ملالها من دور في تحسين  املؤسسات الصغيرة ومساندة اسة فاعلة لدعمي سيتبّن   

لتحويل ألافكار إلى  ومتطلبات آليات وبعث إيجاد خالل من الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ألاوضاع

 العناصر الريادية يوتبن الكتشاف متكاملة وطنية منظومة بناء وتفعيل مشروعات منتجة، والبحث في كيفية

 .املستقبل تحمل مهام وأعباء التنمية في من وتمكينها

 :قائمة املراجع

 .مركز الدراسات الاقتصادية: املوصل، العراق .ألادوار إلاستراتيجية املرتقبة لحاضنات ألاعمال(. 7331. )إبراهيم أحمد وآخرون ميسر

: الجزائر .ة في دعم وترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة املبدعة في الجزائرأهمية حاضنات ألاعمال التقني(. 7331. )أحمد بن قطاف

 .مذكرة ماجستير، تخصص علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة محمد بوضياف املسيلة

ل تمويل املؤسسات بحوث الدورة الدولية حو . ماهية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة وتطويرها في العالم(. 7336. )إسماعيل شعباني

 .جامعة فرحات عباس، سطيف: الجزائر .الصغيرة واملتوسطة وتطويرها في الاقتصاديات املغاربية

. (81). املتعلقة بإنشاء مشتلة املؤسسات 661-36و  613-36املراسيم التنفيذية رقم (. 7336، 73 63. )الجريدة الرسمية الجزائرية

 .الجزائر

. ، املتعلقين بإنشاء ورشات ربط ومراكز التسهيل666- 36و  668-36املراسيم التنفيذية رقم (. 7336، 73 63. )الجريدة الرسمية الجزائرية

(81). 

 .111-122، (7)2مجلة التكامل الاقتصادي، . مخطط ألاعمال وتحقيق ريادة ألاعمال(. 7377. )الزهراء عاللي، و فتيحة عاللي
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رافقة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، الحاضنات ومراكز التسهيل، بورصات املناولة م(. 7377. )الشريف ريحان، و ملياء هوام

(. 72-71الصفحات ) امللتقى الوطني حول استراتيجية التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر. والاستشارة،

 .جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة: الجزائر

حاضنات ألاعمال كنموذج لتفعيل استدامة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، عرض تجارب (. 7371. )الطيب بولحية، و محمد مرابط

 امللتقى الوطني حول إشكالية استدامة املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر. عاملية رائدة مع إلاشارة لحالة الجزائر

 .جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي: الجزائر(. 8صفحة )

 .جريدة رسمية جزائرية: الجزائر. 7. القانون التوجيهي الخاص بترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة(. 7371، 37 73. )37-71القانون رقم 

الجريدة : الجزائر. (81العدد )7املادة . املتعلق بالقانون ألاساس ي ملشاتل املؤسسات(. 7336، 77 72. )16-36املرسوم التنفيذي رقم 

 .الرسمية الجزائرية

مذكرة : الجزائر .تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بالقروض البنكية، دراسة حالة بعض املؤسسات بورقلة(. 7376. )ة رقانيبوخط

 .ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

الدورة . ة بسطيفحالة املشروعات املحلي -تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر (. 7336. )بوهزة محمد، و الطاهر بن يعقوب

كلية : الجزائر(. 78صفحة ) التدريبية الدولية حول تمويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة وتطويرها في الاقتصاديات املغاربية

 .سطيف -العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 

مع إلاشارة إلى إلاطار القانوني : الصغيرة واملتوسطة حاضنات ألاعمال ودورها في تنمية قطاع املؤسسات(. 7378. )جمال بن نعمان

 .232 -166، (7)8أبعاد اقتصادية، . لحاضنات ألاعمال في الجزائر

ملتقى تمويل املشروعات الصغيرة . مفهوم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية(. 7336. )حسن عثمان عثمان

 .جامعة فرحات عباس، سطيف: الجزائر(. 83صفحة ) قتصاديات املغاربيةواملتوسطة وتطوير دورها في الا

-787، (7)7مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، . نظم حاضنات ألاعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجي(. 7336. )حسين رحيم

711. 

. -شركة زايرة إلدارة املزارع بتطبيقات تقنية نموذجا-عمال الابتكار ألاخضر كأحد مداخل ريادة ألا (. 7377. )سعاد قوفي، و فراح خالدي

 .131-623، (7)6مجلة الدراسات املالية واملحاسبية وإلادارية، 

حاضنات ألاعمال التكنولوجية ودورها في تطوير إلابداع والابتكار باملؤسسات الصغيرة (. 7332. )شريف غياط، و محمد بوقموم

 .88-17، (7)6حاث اقتصادية وإدارية، أب. حالة الجزائر –واملتوسطة 

امللتقى الوطني ألاول حول فرص . دور الاستثمار في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في مواجهة التحديات(. 7331. )عبد املجيد قدي

 .جامعة غرداية: الجزائر(. 76صفحة ) الاستثمار ودور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، الواقع والتحديات

، (63)مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة. دور حاضنات ألاعمال في تعزيز ريادة املنظمات(. 7377. )إيثار آل فيجان عبد الهادي

82-26. 

ملتقى دولي حول . 7إشكالية تمويل املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في ظل مقررات لجنة بازل (. 7338. )علي بلعزوز، و محمد اليفي

 .محمد راتول (. 16صفحة )، سسات الصغيرة واملتوسطة في الدول العربيةمتطلبات تأهيل املؤ 

-88، (2)مجلة اقتصاديات ألاعمال والتجارة. دور حاضنات ألاعمال في دعم املشاريع املقاوالتية املحلية(. 7376. )علي قرود، و نسرين كزيز

68. 

مجلة . في دعم إلابداع والابتكار باملؤسسات الصغيرة واملتوسطة دور حاضنات ألاعمال(. 7378. )فاطمة الزهراء مهديد، و حبيبة عامر

 .17-13، (6)الدراسات الاقتصادية املعمقة

اعتماد حاضنات ألاعمال في دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة مدخل أساس ي (. 7373. )لطيفة رجب، رياض زروقي، و نجاة يحي باي

 .67-72، (7)1النمو الاقتصادي واملقاوالتية،  مجلة. إلنجاز مسار التنمية الاقتصادية للدولة

 .711-787، (7)1مجلة الريادة القتصاديات ألاعمال، . آليات اعتماد ودعم الجامعات لريادة ألاعمال(. 7373. )محسن ثامر، و يوسف باهي
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ولي حول التنمية البشرية املؤسسات امللتقى الد. تكنولوجيا الحاضنات في العالم العربي، الفرص والتحديات(. 7331. )محمد بن بوزيان

جامعة قاصدي مرباح، : الجزائر(. 766-768الصفحات ) الصغيرة واملتوسطة الاندماج في اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية

 .ورقلة

مجلة . ية جيجلأثر رأس املال املعرفي على تحقيق ريادة أعمال الشركة الافريقية للزجاج بوال (. 7372. )مختار حديد، و مسعود هريكش

 .66-16، (72)7أداء املؤسسات الجزائرية، 

 .دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة، مصر(. 7إلاصدار ) إدارة املشروعات الصغيرة(. 7337. )مصطفى عبد الحميد أبو ناعم

امللتقى الدولي حول الجامعة . عةحاضنات ألاعمال ودورها في تشغيل الشباب من خالل احتواء مخرجات الجام(. 7376. )مفيد عبد الالوي 

 .جامعة يحي فارس، املدية: الجزائر(. 1صفحة ) (الاستشراف، الرهانات واملحك)والتشغيل، 

 .دار املحمدية العامة: الجزائر .، وظائفها وتسييرها7املؤسسة الاقتصادية موقعها في الاقتصاد، ط(. 7226. )ناصر دادي عدون 
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 :امللخص

بداية من الفكرة إلى غاية  جاءت فكرة هذه الدراسة بعنوان أثر اليقظة إلاستراتيجية و كآلية لنجاح املشاريع الريادية في الجزائر          

املمارسة، وذلك  ملعالجة الاشكالية املتمثلة إلى أي مدى تساهم اليقظة إلاستراتيجية في  نجاح وتطور املشاريع الريادية في الجزائر؟ 

ا املعلومات خصوًصا في ظل التحوالت الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية العاملية، فالعالم شهد تغيرات مذهلة نتيجة لتكنولوجي

ّمما أدى ساعد على ظهور مشاريع وأفكار جديدة، املعلومة أصبحت سريعة التنقل والحصول عليها  91بعد جائحة كوفيد  TIC والاتصال

أضحى سهل مع بروز الجيل الخامس، كما أن املنافسة ِاشتدت بين دول العالم القوية، وجب التفطن الدائم من خالل مواكبة كل 

حافظة على استمراريتها وضمان الحصة السوقية لها، ولإلجابة على إلاشكالية استخدمنا املنهج الوصفي في ذلك ألنه املستجدات للم

بصفة عامة وكيفية نجاح املشاريع الريادية  الاستراتيجيةيتناسب نسبيا مع املوضوع املطروح، الهدف يكمن في مناقشة مفهوم اليقظة 

التعرف الفكرة الريادية املتعلقة بنجاح املشاريع، ُمعالجة دور حاضنات ألاعمال في نجاح املشاريع بصفة عامة والجزائر على الخصوص، 

 :الريادية، تم التوصل إلى نتائج وتوصيات يمكن إجمالها في

حيط له اتصال مباشر بامل الاستراتيجيةعند إنشاء أي مشروع  البد من وضع ضمن هيكله التنظيمي وحدة أو قسم خاص باليقظة  -

 .الداخلي والخارجي للمؤسسة

 .وترقيتها في كافة املشاريع الريادية الاستراتيجيةضمان اليقظة  -

العليا ألي دولة من خاللها تزويد املشاريع الريادية باملعلومات و التي  تالهيئامن قبل  الاستراتيجيةيستدعي التركيز على اليقظة - 

 .تساعدها على الاستمرارية والنجاح والتميز

 .اليقظة الاستراتيجية، ريادة ألاعمال، املشاريع :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

   The idea of this study, entitled The Impact of Strategic Awakening and as a Mechanism 
for Successful Entrepreneurial Projects in Algeria, from the idea to the end of practice, came to 
address the problematic to what extent does strategic vigilance contribute to the success and 
development of entrepreneurial projects in Algeria? Especially in light of the global economic, 
political, and social transformations, the world has witnessed amazing changes as a result of 
information and communication technology (TIC) after the Covid 19 pandemic, which led to the 
emergence of new projects and ideas, information has become fast moving and access to it has 
become easy with the emergence of the fifth generation, and the competition intensified Among 
the powerful countries of the world, constant awareness must be made by keeping pace with all 
developments to maintain their continuity and ensure market share for them, and to answer the 
problem we used the descriptive approach in this because it is relatively compatible with the 

                                                           
1 :  ANSEJ Agence Nationale de Soutien à l’emploi des Jeunes.  



 بالجزائر 1ANSEJ ملشاريع في نجاح ريادة ألاعمال وإدارة اتفعيل اليقظة إلاستراتيجية 

 (من الفكرة إلى املمارسة)

 

 

0202 

 

 املانيا  -برلين  / إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية  80

topic at hand, the goal is to discuss the concept of strategic vigilance in general and how the 
entrepreneurial projects succeed in general. In general, and Algeria in particular, to identify the 
entrepreneurial idea related to the success of projects, to address the role of business incubators 
in the success of entrepreneurial projects, conclusions and recommendations were reached that 
can be summarized in: 

- When creating any project, a unit or department of strategic vigilance must be placed within its 

organizational structure that has direct contact with the internal and external environment of 
the institution. 

Ensure strategic vigilance and promotion in all pilot projects. 

- Focusing on the strategic vigilance of the higher bodies of any country through which the 

entrepreneurial projects are provided with information that helps them to continue, succeed 
and discrimination. 

Key words: strategy, strategic alertness, electronic system, entrepreneurship. 

 

 

 :قدمةم  

الاستراتيجية بصفة عامة عبارة عن تصور مستقبلي لوضع املؤسسة من خالل تحديد الطرق، ألادوات 

 اليقظةالوسائل التي تساعد على تحقيق ألاهداف املسطرة من خالل الاستخدام العقالني للموارد املتاحة أمامها، 

بعد أن  ،من التجارب الجديدة من أجل التمييز هي أداة للرفع من تنافسية املشاريع فهي تخلق جو  الاستراتيجية

املشاريع مسايرة لتطور التكنولوجيات الحديثة للمعــلومات والاتصال والذي يشهد تطورا متواصال ويهدف  تاصبح

 .الى ضمان ديمومة واستمرار املشاريع ودعم قدرتها على مزاحمة املشاريع املنافسة ألاجنبية التي بدورها ترغب بالتميز

تحقيق هذا التوجه أصبحت هذه املشاريع مدعوة الى وضع آليات لليـقظة تمكنها من استباق املؤشــرات الخاصة ول

بمحيطها بهــدف اقتـــناص الفرص قبل املنافسين والاستثمار في الوقـــت املناســـب واستقطاب الشركاء واملحافظة عليهم 

وأصبح من ألاساس ي  2ظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي،من خالل اكتساب تنافسية أكبر من خلل انظمة لليق

من مراقبة محيطها الاقتصادي  املشاريعالتحكم بتوزيع املعلومات والجمع الخارجي للمعطيات في إطار شبكات 

 .فضل على املستــوى الدوليأ موقعواكتــساب القدرة على التفــاعل في الوقــت املناســـب لضمان 

ميز بعدم الاستقرار ألاعمال تقوم املشاريع بدراسة تغيرات وأي تقلب يطرأ في املحيط الكلي والجزئي في ظل بيئة تتو

وقطاع املشاريع وانعكاسها على املحيط الداخلي وبناء بنك للمعلومات الذي يمدها باملعطيات والبيانات مما يساعد 

ظيمية وبالتالي استغالل فرص الاستثمار وتجنب أصحاب املشاريع على إتباع سياسة تسيير مرنة باتخاذ قرارات تن

 :على املعطيات السابقة يمكن أن نطرح السؤال التالي املخاطر لتحسين قدرتها التنافسية، بناءً 

                                                           

هو فرع من فروع   Intelligence Artificielذكاء االصطناعي تعددت المفاهيم واختلفت وجهات النظر التي تطرقت للمفهوم ال: 2
اإلعالم اآللي الذي يهتم بحل المشاكل المعقدة التي عجزت عن حلها الطرق التقليدية ومن بين ميادينه محاكاة وظائف اإلنسان كالتعلم 

 .مثال
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ؤثر اليقظة الاستراتيجية على نجاح املشاريع الريادية في الجزائر؟
 
 كيف ت

 :ألاسئلة الفرعية

 ما ملقصود باليقظة و الاستراتيجية؟

 آليات اليقظة الاستراتيجية؟ ما هي

 لها تأثير في نجاح املشاريع؟  ةالاستراتيجيهل اليقظة 

 : لإلجابة على الاشكالية وألاسئلة تم تقسيم الورقة البحثية إلى ثالث محاور هي

تعلق باإلطار   .ةالاستراتيجيلليقظة  املفاهيم  ألاول م 

 .ألادبيات النظرية لريادة ألاعمال: الثاني

 .و العالقة بين اليقظة الاستراتيجية ونجاح املشاريعالثالث ه

 
ا
 .ةالاستراتيجيلليقظة  املفاهيم  باإلطار : أول

 :البد أوال ان نتطرق إلى مصطلح اليقظة  قبل التعرف على مفهوم اليقظة إلاستراتيجية

 (https://www.startimes.com/?t=28122179) 

ر أول ش يء في فرنسا منذ الثمانينات حيث استعملوه في عملية إن مصطلح اليقظة ظه :نشأة مفهوم اليقظة/ 1

الرقابة بالرادار لحماية منطقة ما حيث توجد نوعين من الرادار ألاول يشعر ألاشخاص املسئولون عن وجود أي خطر 

ي دور الثاني يدهمهم بصفة مستمرة وسمي برادار اليقظة، أما الثاني فهو رادار املتابعة فإذا أطلق ألاول انذار ما يأت

 . بتتبع مصدر إلانذار من أجل الاملام باملعلومات الخاصة باإلنذار محاولة املعالجة

 :تعريف اليقظة/ 2

هي فن تحديد وجمع، تجهيز، تخزين املعلومات وإلاشارات في إطار القانون واحترام القواعد وألاخالق التي من شأنها  -

وكذلك ( التكنولوجي والتجاري )الربحية، وتساعد في توجيه املستقبل  أن تطلع أصحاب املشاريع على جميع مستويات

 .حماية الحاضر و مواجهة املستقبل من الهجمات املنافسين املحتملة والغير متوقعة

من خاللها باالستماع املسبق ملحيطها بهدف فتح نوافذ فرص وتقليل املخاطر   العملية الاعالمية التي تقوم املشاريع -

 .لعدم اليقينالعائدة 

 .تعرف على أنها النشاط الذي يمكننا من البقاء على علم بكل املستجدات في القطاع الذي نشغلهكما  -

 .اليقظة نشاط مستمر ومتكرر يهدف الى املراقبة الفعالة للمحيط من أجل التنبؤ بالتطورات -

مة التي تضمن مردودية ونجاعة على جميع اليقظة هي فن الكشف، جمع، معالجة وتخزين املعلومات وإلاشارات املالئ

وكذا ... مستويات املؤسسة التنظيمية، كما أنها تساعد على توجيه مستقبل املؤسسة التكنولوجي، التنافس ي، التجاري 

 .(Meingan & Lebo, 2004)حماية املشاريع من هجومات املنافسين الحالية واملحتملة 
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عبارة عن التفطن، الرصد، الحذر وإعداد خطة بديلة في حال  من خالل ما سبق يمكن أن نقول اليقظة هي

واجهت املشاريع أي حالة أو ما يسمى عدم التأكد لذا على متخذي القرارات واملسيرين الاستعداد الدائم ألي 

 .  تغيير قد يحدث

هناك اجماعا كبيرا  هناك أنواع متنوعة من اليقظة كل واحدة منها تستعمل في مجال معين إال أن :أنواع اليقظة /3

 :من قبل املؤلفين حول ألانواع التالية الذكر

 اليقظة التنافسية. 

 تهدف إلى جمع املعلومات من أجل الابتكارات التكنولوجية والاستثمار بأمان أو تشير: اليقظة التكنولوجية 

 دفبه املتخذة جراءاتوإلا  املسخرة، والوسائل املشاريع، طرف من املبذولة الجهود إلى التكنولوجية اليقظة

أصحاب  تهم والتي والتكنولوجية التقنية امليادين في الحاصلة واملستجدات التطورات كل الكشف عن

  .مستقبال أو حاليا املشاريع

 :وتركز اليقظة التكنولوجية على

 (.عمالؤهم ومورديهم)املشاريع وأصحاب املشاريع في نفس القطاع * 

 .دة لتصبح من الخصائصالبحث عن التكنولوجيا الجدي* 

 .تحديد براءات الاختراع* 

 .التكنولوجيا املعتمدة من طرف املوردين* 

 .املنتجات أو الخدمات، شكل املنتج، طرق الانتاج* 

 .التكنولوجية إلابداعات في الستغاللها والتكنولوجية التقنية، العلمية، املعلومة جمع* 

وأساليب  طرق  في التطور  والخدمات، السلع في إلابداع العلمية، الاكتشافات نم فيه بما التكنولوجي بالتطور  الاهتمام *

 .جديدة ومفاهيم مواد ظهور  الصنع،

 يقصد بها رصد وتتبع املعلومات املتعلقة بالزبائن، ألاسواق، املوردون مدى كفاءة القائمين  : اليقظة التجارية

حداث تفوق تسويقي فهي تتيح للمشاريع امكانية كشف باملهام التسويقية في املشاريع مقارنة باملنافسين إل 

 .تطور حاجيات وتطلعات الزبائن ومسايرة مصادر التموين الجديدة

 :اليقظة التجارية تركز أساسا على

باالهتمام بتطور حاجيات الزبائن على املدى الطويل باإلضافة إلى تطور العالقة بين املشاريع (: الاسواق)الزبائن* 

 .والزبائن

 .بتتبع تطور وعرض املنتجات الجديدة تطور العالقة بين املشاريع واملورد: املوردين *

  تتمثل في تحديد ومالحظة كل الظواهر الاجتماعية، كالصراعات التعارضات الدينية : اليقظة الاجتماعية

 . والعرفية سوء التفاهم بين ألاجيال التمسك بالعادات وللتقاليد

 :اعية علىكما تركز اليقظة الاجتم

 .الحركات والتيارات الاجتماعية* 
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 .سهولة معالجة املشاكل الداخلية كإعادة تنظيم العمل* 

 .إكتشاف مخاطر املحيطة* 

اليقظة البيئية، اليقظة التسويقية، اليقظة القانونية، يقظة الاختراعات، : هناك أنواع أخرى من اليقظة نذكر منها

كر من أنواع لليقظات مجمعة في يقظة واحدة وهي اليقظة اليقظة السياسية وغيرها من ألانوا
ُ
ع وكل ما ذ

 .إلاستراتيجية

لو نعود لتاريخ هذا املصطلح نجد أنه مصطلح عسكري مشتق من اللفظ اليوناني  Strategy: الاستراتيجية/ 4 

ميدان ألاعمال وعلى  يعني علم وفن قيادة وتوجيه الجيوش، وتم استخدام هذا املصطلح في( Strategiaاستراتيجيا )

مستوى ألاجهزة الحكومية وغيرها من املنظمات بمفهوم إلاستراتيجية وعليه يمكن عرض بعض التعريفات املتعلقة 

 :(0202أبو قحف، ) بمفهوم الاستراتجية كل حسب منظوره

التعريف حسب  هي تحديد وتقييم املسارات البديلة لتحقيق رسالة أو هدف محدد ثم اختيار البديل املناسب هذا

ويشير إلى أن إلاستراتيجية توضح للمنظمة كيفية التخطيط من أجل بلوغ  Brown And Connorبراون وأو كونر 

 .أهدافها

يعرفها على أنها خطة موحدة ومتكاملة، شاملة تربط بين املزايا التنافسية   Glueck And Jauchأما جلويك وجاوش

تصميمها للتأكد من تحقيق ألاهداف ألاساسية للمنظمة من خالل تنفيذها للمنظمة والتحديات البيئية والتي تم 

 .(0202أبو قحف، ) الجيد بواسطة املنظمة

هي تصور ملا تريد املنظمة أن تكون عليه في املستقبل، وليس كيفية وصول  الاستراتيجيةوجهة نظر أخرى تعرف 

ر املرشد لالختيارات التي تحدد طبيعية منظمة ما واتجاهها، على أنها إطا الاستراتيجيةاملنظمة إلى هذا الوضع، وتعرف 

وتتصل هذه الاختيارات بمجال املنتجات أو الخدمات وألاسواق والقدرات الهامة والنمو والعائد وتخصيص املوارد في 

 .(0202أبو قحف، ) املنظمة

مصطلح عسكري تدل على فن إدارة  من التعاريف أعاله نرى أن الاستراتيجية تعني علم وفن وأخالق باعتبار أنها

الحرب يعني كيفية التعامل مع كافة الظروف التي تؤدي إلى الاستعداد لحالة الحرب، أما في إدارة ألاعمال فهي 

تهيئة كل املوارد والظروف الداخلية والخارجية التي تسمح للمشاريع باملحافظة على حصتها السوقية وزيادة 

على أنها فيل واملفكرين الذين يحاولون تعريفها على أنهم  الاستراتيجيةمثال على   Minzbergتنافسيتها، وأعطى 

 .مكفوفين فكل عرفها حسب ما يراه مناسب

الفجوة الاستراتيجية البد علينا من التطرق إلى ما يسمى  الاستراتيجيةبما أننا تعرفنا على مفهوم اليقظة ومصطلح 

Strategic Gap  يير الاستراتيجي سواء الداخلي أو الخارجي يتطلب دائما استجابة استراتيجية، مما ال شك فيه أن التغ

جديدة أو إعادة صياغة وتعديل الاستراتيجية الحالية، فإذا  استراتيجيةتتطلب إما تصميم  الاستراتيجيةوالاستجابة 

ددة فإن اي تغير في الظروف حالية لتحقيق نتائج معينة خالل فترة زمنية مح استراتيجيةكانت املنظمة تعمل في ظل 

جديدة لتحقيق النتائج املرغوب فيها، وعليه يمكن القول أن الفرق بين النتائج التي  استراتيجيةقد يستلزم تصميم 

الحالية وتلك النتائج التي ترغب املنظمة في بلوغها من خالل  ةالاستراتيجيكان من املتوقع تحقيقها من خالل 
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أو فجوة ألاداء الاستراتيجي، يمكن تلخيص فكرة الفجوة  الاستراتيجيةفرق هو الفجوة جديدة، هذا ال استراتيجية

 .دناهأفي الشكل  الاستراتيجية

 .ُيمثل الفجوة الاستراتيجية: 11الشكل رقم 

 النتائج  املرغوب تحقيقها                    الجديدة  الاستراتيجية  

  يالاستراتيجفجوة ألاداء                                                   السابقة  الاستراتيجية

                 

 النتائج املتوقعة                     الحالية  الاستراتيجية                                

 .85، ص 0202نشر، الاسكندرية، ، دار الجامعة الجديدة للالادارة الاستراتيجية وإدارة ألازمات: عبد السالم أبو قحف: املصدر

دون الدخول في التفصيل  الادارة الاستراتجيةبعدما تعرفنا على املفاهيم أعاله البد من إلاشارة باختصار إلى مفهوم 

الكثيرة فحسب كوتلر إلادارة إلاستراتجية هي عملية تنمية وصيانة العالقة بين املنظمة والبيئة التي تعمل فيها خالل 

حديد الغايات وأهداف واستراتيجيات نمو وخطط للمحفظة ألاعمال لكل العمليات أو ألانشطة التي تنمية أو ت

 .كمرادف للفظ أو اصطالح الرسالة  Purposeاستخدم كوتلر لفظ الغرض .  (0202أبو قحف، ) تمارسها هذه املنظمة

 .أدناه يوضح الفرق بين الخطة، الرسالة، الرؤية، الهدف 11الجدول رقم 

 تساعد الخطة على تحقيق الاهداف هي أول واهم خطوة يجب أن تأخذ لبناء مشروع  خطةال

العوامل والفروع التي لها عالقة بتسيير املشروع داخليا، خارجيا، بوضع مخطط )تعني رسم إلاستراتيجية  التخطيط

مان العمال الاجانب رواتب تسديد الفواتير واشتراكات ض: لتعامل مع جميع املوجودات داخل املشروع، مثل

 (.النقابات)املنتدبين 

 الاستراتيجية

 

هي طريقة تقديرية لرسم مستقبل املشروع أي تهئ وتسمح باملرور إلى الهدف البعيد بعد الانطالق في تسيير 

 .هي التي تعطي للمشروع الاحتياجات، تعتبر كبوصلة يتم الاسترشاد بها. املشروع

 الغاية

Goal 

 .ل أو نتيجة قصير الاجلهي هدف قصير ألاج

 الهدف 

Objective 

 .هو النتيجة النهائية القابلة للقياس واملالحظة، وهو النتائج املتوقع تحقيقها ويجب تحقيقها

 الرؤية

Vison 

 .تحدد الحال الذي ترغب املشاريع بأن تكون عليه في املستقبل

 الرسالة 

Misson 

 

تنفيذه في الوقت الراهن، الرؤية والرسالة تعمل معا على توجيه تصف الحالة والهدف الذي ترغب املشاريع ب

 .العمال وألاعمال

 .هي عبارة عن جملة أو عدة جمل توضع ما يميز املشروع املميزات التنافسية لها مقارنة مع املشاريع ألاخرى 

 .من إعدادنا باالعتماد على مجموعة من املراجع: املصدر
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 :اليقظة الاستراتيجية/  5

جرس تعد بمثابة  :لقد تطرق العديد من املؤلفين في علم إلادارة إلى هذا املفهوم و نذكر من بين التعاريف:  يفهاتعر 

 .إنذار للمشاريع فهي تفيد في حالة عدم التأكد

  حسبJean Michel Ribault   اليقظة إلاستراتيجية هي املتابعة إلاجمالية والذكية ملحيط املشاريع لرصد

 .(0221بوتيفور و لكحل، ) حاملة لفرص املشاريعاملعلومات ال

   بجمع مركزها التنافس ياليقظة إلاستراتيجية  أسلوب منظم في إلادارة إلستراتيجية للمشاريع، تركز على تحسين ،

و معالجة املعلومات،  نشر املعرفة املفيدة للتحكم في املحيط الذي يتمثل في التهديدات و الفرص هذا املنهج الذي 

هم في أخذ القرارات يستعمل وسائل معينة يجند العمال و املوظفين يركز على نشاط الشبكات الداخلية و يسا

 (http://dr-ama.com/?p=4522 ،0202)  الخارجية

  اليقظة إلاستراتيجية هي العملية الجماعية املستمرة و التي يقوم بها مجموعة من ألافراد بطريقة تطوعية

يستخدمون املعلومة املتوقعة التي تخص التغيرات التي من املحتمل أن تحدث في املحيط  فيتتبعون و يتعقبون ثم

و قد عرفها دافيد  ،الخارجي للمشاريع بهدف إنشاء فرص ألاعمال و تقليل ألاخطار و حاالت عدم التأكد بصفة عامة

حيط العلمي، التقني، التكنولوجي و نظام يساعد في أخذ القرارات باملراقبة و التحليل للم)كولد و ستيفان قيز  هي 

املؤثرات الاقتصادية الحالية و املستقبلية اللتقاط التهديدات و الفرص التطويرية حيث يمكن من اليقظة 

 (.إلاستراتيجية الحصول على املعلومة التي لها صفة استراتيجية أو على القرارات املهمة

 (https://elajyale.yoo7.com/t75-topic ،0202) 

  تضم مجموع أنشطة اليقظة فهي سيرورة املعلوماتية التي تبحث املشاريع وأصحابها من خاللها جمع معلومات

تساعد على التنبؤ بالتغيرات التي تحصل في محيطها الاجتماعي والاقتصادي بهدف خلق فرصة للمشاريع وتقليص 

 .الاخطار

 شاريع لرصد املعلومات الحاملة لفرص املشاريعوحسب جون ميشال هي املتابعة الاجمالية والذكية ملحيط امل .

 :وتسمح هذه اليقظة بـ

 اختيار الاستراتيجية املثلى للمشاريع. 

 معرفة ألاسواق املستهدفة. 

 اتخاذ القرارات املناسبة و الصائبة . 

 ،قياس املخاطر  اغتنام واستغالل الفرص املتاحة في ألاسواق. 

 مالحظة املحيط الاستراتيجي لة ألاجل معالتنبؤ بالتغيرات سواء متوسطة أو طوي. 

 تحليل املعلومات التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ إلاستراتيجية. 

 .مفهوم حديث نسبيا في العلوم إلادارية وبيئة ألاعمالإّن اليقظة إلاستراتيجية 

حالت عدم اليقظة إلاستراتيجية هي عبارة عن نشاط جماعي الهدف منه هو تقليل حسب وجهة الباحثان فإن 

التأكد حيث يقوم بجمع البيانات واملعلومات الخارجية التي يحتاجها صناع القرار الاستراتيجي للتعامل مع 
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الفرص والتهديد هناك ايضا مصطلح يشبه اليقظة أل هو إلاندار الاستراتيجي هي عبارة عن خطوط مصيرية أي 

املوقع الحس أو الحدس، معادلة اليقظة  حالة من الشك، أول القاعدة في القيادة هي أن تتصرف من

 .الاستراتيجية تقض ي الذي يعرف نفسه ويعرف منافسه لن يعرف الخطر ولو في بيئة تمتاز بمنافسة شديدة

تلعب اليقظة إلاستراتيجية دورا متكامال في أي مشروع، حيث يمكن تلخيص دورها في  : دور اليقظة إلاستراتيجية/ 5

 : أربعة وظائف

 .توقعات أو الاحتماالت لنشاط املنافسين أو تغيرت املحيط التي قد تحدث: عالتوق/ 9

تعني اكتشاف منافسين جدد أو محتملين، املشاريع التي يمكن شرائها، أو التي يمكن إقامة معهم : الاكتشاف/ 0 

 .شراكة من أجل التطوير، و اكتشاف واقتناص فرص في السوق 

ملنتوجات في السوق، التطورات التكنولوجيا أو طرق إلانتاج التي تمس أو تستهدف مراقبة تطورات عرض ا: املراقبة/ 3

 .النشاط، التنظيمات التي تستطيع أن تغير في اطار النشاط

، مما يسهل إعادة تقدير املشاريع، (املنافسين)تعلم خصائص ألاسواق الجديدة، خطأ و نجاح آلاخرين  أي: التعلم/ 4

 .أو بناء نظرة موحدة للمسيرينوضع أسلوب جديد للتسيير 

إلانذار، و املتابعة، ألاول ينبه املسئولين للظواهر الجديدة أو البارزة،  : نظام اليقظة يجمع بين أسلوبين متكاملين/ 8

 .(http://waking-world.blogspot.com/2015/09/blog-post_62.html ،0202)  الثاني يسمح بتتبع التطورات

 :ستراتيجةأهمية اليقظة الا / 6

باعتبار أن عملية اليقظة إلاستراتيجية مستمرة من بحث وترصد املعلومات حول التغييرات التي تحدث في محيط 

 .املشاريع، تم معالجتها واستخدامها عند أو قبل الحاجة

ن كل من ، كما أGiladو  Kaishهناك عالقة قوية بين اليقظة الاستراتجية و نجاح املشاريع وهذا ما أكده كل من 

Subrabanian  وAl  أن أداء املشاريع مرتبط بقدرتها على ترصيف وتكييف استراتيجتها وهيكلها التنظيمي مع البيئة

املحيطة باملشروع، كما أن لليقظة الاستراتيجية فوائد كثيرة للمشاريع فهي تعمل على تحقيق مزايا تنافسية لها 

 (0292كرومي و عمرستي، ) :وتتمثل في

 .ملعرفة املعمقة لالسواق واملنافسةتسمح با 

 .اكتساب موقع قوة من أجل طرح سلعتها وخدمتها املبتكرة في ألاسواق 

 .الحصول على مورد كافي ووافر من املعارف والخبرات 

 .ضمان الاستجابة الجيدة للحاجات الزبون  

 .التوصل إلى حل املشاكل بصفة سريعة في الوقت املناسب 

 .ة وزيادة الوعياتخاذ القرارات املناسب 

 .التحسين الدائم واملستمر في عالقاتها مع الزبائن واملوردين 

 .التحسين املستمر في السلع والخدمات والقدرة على البحث والتطوير والابتكار 

 .اليقظة الاستراتيجية تعد وسيلة استشعار سريعة للتغيرات املفاجئة والغير متوقعة 
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 .اليقظة وسيلة الستباق التغيرات 

 .يقظة أداة إلعادة توجيه استراتيجية املشروع، بالشكل الذي يوافق متطلبات وضع الاستراتيجيةال 

 .وسيلة لرفع القدرة الابتكارية للمشروع 

 .تسمح للمشاريع بالتأقلم مع بيئتها ومع التغيرات 

 .تسعى إلى تفعيل الاقتصاد في استخدام املوارد ألن التأخر في ردة الفعل يكلف املشروع 

 .يض التكاليف وألاخطار الناتجة عن حالة عدم التأكد البيئي ورفع درجة الوعي وألامانتخف 

 .كسب املزيد من الزبائن وأسواق جديدة 

ميزات اليقظة الاستراتيجية/ 7  :لليقظة إلاستراتيجية العديد من املزايا يمكن اجمالها في التالي: م 

ني، بل يستخدم لإلشارة إلى أن املعلومات تستخدم مستقبال أي مدلول ال يعني الوقت الحالي وآلا: الاستراتيجية/ 9

املعلومات املزودة لليقظة إلاستراتيجية ليست مرتبطة بالعمليات الجارية والرائجة أو املذكورة، وكان لها نموذج 

بداع، الندرة مفحوص ومقيم بفعل التجربة، أي أن املعلومات املستعملة في اليقظة إلاستراتيجية يجب أن تتميز باإل 

 .وعدم التكرار، وذلك للوصول إلى اتخاذ قرارات لها تأثير كبير على تنافسية املشاريع

هو العنصر ألاساس ي لليقظة إلاستراتيجية، فمن خالله يمكن أن نجمع املعلومات واملواد ألاولى والخام : املحيط/ 0

 .لىلقيامة، وبحكم أنه مكون من عدة عوامل مؤثرة فيه بالدرجة ألاو 

اليقظة إلاستراتيجية ال يمكن حدها باملتابعة السلبية ولكنها إبداعية وتطوعية، أي ال تلجأ إلى املعلومات : تطوعية/ 3

البسيطة ولكن تستلزم اليقظة والانتباه الحاد والجيد وتنشيط كل الحواس، أي يمكن مقارنة اليقظة إلاستراتيجية 

 .لصواريخ على بعد مسافة أمان للتمكن من مراوغتهابرادار طائرة حربية فيجب عليها التفطن ل

يتركز مضمون اليقظة إلاستراتيجية على إلابداع في تفسير إشارات إلانذار املبكرة الضعيفة، وذلك : إنشاء إلابداع/ 4

بوضع فرضيات وانشاء رؤية تطوعية ادارية، وتكمن جودة هذه الفرضيات على جودة إلاشارات واملعلومات املنتقاة 

 .وكذا تجربة ألاشخاص الذين يتولون عملية التفسير وخبرتهم، وأيضا املعلومات املخزنة ضمن ذاكرة املشروع

يشير به أن اليقظة إلاستراتيجية تؤكد عملية التوقع والتنبؤ وكشف التغيرات املستقبلية التي يمكن أن : التوقع/ 8

 : للتوضيحات املستقبلية تحصل في محيط املشروع وفي هذا إلاطار نميز بين طريقتين

 من الفترات املاضية والقيام على ( املكتسبة)مبنية أساسا على املعلومات القبيلة للمشروع  :الطريقة ألاولى

 .أساسها بتقديرات استقرائية، إذا فهو ليس مكيفا للقيام بالتنبؤات للتغيرات الكبيرة

 عيفة التي قد تعلن عن التغيرات الجديدة تقوم على أساس البحث عن إلاشارات الض :الطريقة الثانية

 Dominique Cuvillier   Capter les tendances (Observer le présent, anticiperحسب ماجاء في كتاب 

l’avenir  ) فقد أوص ى كل منظمة أو مؤسسة بوضع صندوق احداث"boite a faits " ويقوم كل فرد في هذه

تجاهات املستقبلية التي يالحظها من خالل قراءاته أو معلومات املنظمة بوضع الاشارات الضعيفة والا

أخرى، فهذا يساعد ألافراد داخل املنظمة على الاحساس بكونهم عناصر فعالة باملنظمة ويتم في نفس 

 .(cuvillier ،0290) الوقت نسج شبكة راصدين للمنظمة
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 :خصائص اليقظة الاستراتيجية/ 8

 :وعة من الخصائص يمكن ادراجها فياليقظة الاستراتيجية لديها مجم

 .هي سيرورة إرادية تتطلب التزاما قويا وحركيا من قبل الادارة وفرقة التنظيم*

 .تعتبر معلومات مستقبلية تسمح للمشاريع بالفهم الجيد واستباق التغيرات التي قد تحصل لبيئتها*

 .ى اتم الاستعداد ملواجهتهابمثابة اشارة تدل على التغيرات البيئية بحيث تكون املشاريع عل*

 .تعد نظام معلومات منفتح على البيئة الخارجية للمشاريع*

 :اليقظة الاستراتيجية كآلية لنجاح املشاريع الريادية/ 9

بعدما تعرفنا على كل من اليقظة وإلاستراتيجية واملفاهيم املتعلقة بهما إبراز مختلف املصطلحات التي تتداخل     

ظة إلاستراتيجية عملية مستمرة ومتواصلة ال يمكن للمشاريع أن تتخلى عليها، فهي مصدر أساس ي فيهما، تعد اليق

للمعلومات التي تساعدها على مواجهة املنافسين الشرسة والقوية بشكل سلس وشريف، والتي تمس كل الجوانب 

الرغم من أن هذه املعلومات ، وب(فرص تهديدات، نقاط قوة نقاط ضعف)البيئة الداخلية والخارجية املحيطة بها 

مكلفة ويتم الحصول عليها بصعوبة لكنها معلومات ضرورية ويجب الحصول عليها نظرا ألهميتها للمشاريع من أجل 

تكيفها مع التغيرات البيئية السريعة واملتغيرة والتي تتصف بعدم التأكد كما تعمل على اكتشاف إلاشارات الضعيفة 

دوثها بغية اتخاذ القرارات املناسبة والصائبة واملناسبة وجعلها تتوافق مع ألاهداف والتقلبات والتغيرات قبل ح

املسطرة، وبتالي فاليقظة إلاستراتيجية لها دور فعال ومهم ورئيس ي في استمرارية املشاريع ونجاحها فهي املفتاح 

 .ألاساس ي واملثالي للتنافس

ا  .ألادبيات النظرية لريادة ألاعمال: ثانيا

 : يف ريادة ألاعمالتعر / 1

غويا ُيقصد بها  Entrepreneur shipريادة ألاعمال هي الترجمة لكلمة 
ُ
من يسعى أو يريد تحقيق عمل "باإلنجليزية، ول

 ". ما

 يعمل 
ً
 صغيرة

ً
رواد "اصطالًحا تعني عملية تصميم عمل جديد وإطالقه وتشغيله، غالًبا ما يبدأ ذلك العمل بذرة

 . ى تصبح قطًبا مؤثًرا سواء كان قطًبا محلًيا أو عاملًياعلى رعايتها حت" ألاعمال

  (02-02، الصفحات 0290زهدي الُقّبج، ) :نبذة تاريخية عن ريادة ألاعمال/ 2

أشار الباحثون إلى أّن ريادة ألاعمال هي إحدى أشكال النشاط إلانساني املتواصل، الذي يقع على إحدى نهاياته تلك 

قع على طرف النهاية ألاخرى الروتين بشكله الطبيعي في حين تعتبر الوظيفية الريادية إحدى ألانشطة إلابداعية فيما ي

أهم القوى الرئيسة املحركة القتصاد السوق فالريادي هو ذلك الوكيل الباحث عن تجاوز الروتين وإطار ألافكار 

 .املألوفة إجتماعًيا

ستخدم في أقرب تعريف ِبشكل زمني 
ُ
عتبرت ريادة ألاعمال Cantillon (9234)من ِقبل لفظ ريادة ألاعمال أ

ُ
عندما أ

 
ُ
ِبَع ذلك التوسع في مفهوم ريادة ألاعمال، وُمنذ

َ
 ت

ً
بمثابة عملية توظيف ذاتي بدون معرفة ألاجر املدفوع ُمستقبال

ال أو ضمن مفهوم الريادة والذي يظهر في عمليات ألاعم Innovationبدايات هذا القرن إلاهتمام بموضوع إلابداع 
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نتجات تّم التركيز في تعريف ريادة ألاعمال على عملية إنشاء مشروعات جديدة من طرف ألافراد 
ُ
ألاسواق أو امل

الرياديين، فتطورت الريادة مع تطور نظرة الدول إلى ألاهداف إلاقتصادية، إلاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها وبذلك 

 .أبعادها إلاقتصاديةبدأت تأخذ أبعاًدا ِاجتماعية باإلضافة إلى 

هناك مفاهيم ُمرتبطة بريادة ألاعمال كاإلستحداث والبدء بمشاريع جديدة وإدارتها وتحقيق السبق في نشاط ُمعين 

ولقد تعددت أبعادها وتعريفاتها في الدراسات الخاصة بقطاع ألاعمال، ويظهر في تعريفات ريادة ألاعمال تنوع واختالف 

 إلاقتصادية إلاهتمام وتعدد املنابع ال
ً
فكرية والخلفيات النظرية وإعتراف بدورها وأهميتها في ُمختلف املجاالت خاصة

جتمعات بجميع ُمكوناتها
ُ
 إلى توظيف مفاهيم الريادة وتمكينها في امل

ً
 .وإلاجتماعية ِمنها، ألامر الذي رفع الدعوات مؤخرا

 : تعريف ريادة ألاعمال تتضمن أربعة مفاهيم رئيسية وهي

 .ة عملية ِايجاد ش يء جديد ذو قيمة إّما للريادي نفسه أو للجمهور الذي يتعامل معهُ الرياد

كافآت املالية
ُ
كافآت وأهمها إلاستقاللية والرضا الذاتي وامل

ُ
 .يحصل الريادي على امل

 أّن النشاط سيستمر في ُمستقبل غامض، فهذا النشاط بط
ُ

رتبطة وحالة عدم التأكد، حيث
ُ
بيعته إفتراض املخاطر امل

 . غير مؤكد

 (0291تعرف على كل ما يتعلق بمصطلح ريادة ألاعمال، ) :العالقة بين ريادة ألاعمال وإدارة ألاعمال/ 3

هناك خلط بين مصطلح ريادة ألاعمال وإدارة ألاعمال نظًرا للتقارب اللفظي بينهما في اللغة العربية، ولكن  

أما إدارة  Entrepreneur shipن تماًما، فريادة ألاعمال ترجمتها املصطلحين مقتبسين من إلانجليزية، وهما مختلفا

 .Business Administrationألاعمال فهي 

هي تشغيل العمل من الناحية إلاشرافية والرقابية مثل الحسابات واملاليات وإدارة املشروعات  إدارة ألاعمال 

 ، فتهتم بتفاصيل العمل الداخلية ال سيما الفنية والتقنية، والتسويق واملوارد البشرية وأداء العمل واتخاذ القرارات

تتطلع إلى خارج تفاصيل العمل نفسه وإن كانت مهاراته الداخلية ضرورية أيًضا، وتنظر إلى الصورة  ريادة ألاعمال

ة أو الشؤون أما إدارة ألاعمال ؛ فليس ضرورًيا أن يكون رائد ألاعمال متخصًصا في املحاسب. ألاشمل وترسم له رؤيته

القانونية أو التسويق، كما أن املحاسب واملحامي واملسوق ليسوا بالضرورة على رؤية شاملة للعمل من منظور خارجي 

وألافضل أن يتمتع كل طرف بفكرة مبدئية عن عمل الطرف آلاخر مع إتقان تخصصه، تطبيًقا للمثل القائل أعرف 

 .كل ش يء عن ش يء، وشيًئا عن كل ش يء

 .طابق املهارات املطلوبة في املجالين، فهما وثيقا الصلة في ألاصل، وإن اختلفا في الفنياتوتكاد تت

يضع قدميه في السوق القائمة بالفعل سواء كانت منتجات أو خدمات متوفرة، أما رائد  Businessmanرجل ألاعمال 

 . و خدمة جديدةفقد يضع قدميه في السوق، أو يبتكر منتًجا جديًدا أ Entrepreneurألاعمال 

ُينظر إلى رواد ألاعمال على أنهم من ألاصول الوطنية التي يلزم رعايتها وتحفيزها،   :عالقة ريادة ألاعمال باإلقتصاد

فهم قادرون على تغيير أعمالنا وحياتنا، وقد تحسن ابتكاراتهم معايير الحياة، وتحقيق الثروات وتوفير فرص العمل، 

 :التي تحققها ريادة ألاعمال لالقتصاد أبرز الفوائد/ 4وفيما يلي 
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حدث ما ُيعرف باسم . 9 
ُ
تأثير "تعزيز نمو الاقتصاد بحيث أن ريادة ألاعمال توفر منتجات وخدمات جديدة قد ت

؛ أي أن هذه العناصر الجديدة تحفز ألاعمال أو القطاعات املتعلقة بها، ما يعزز النمو الاقتصادي في النهاية "الشالل

ملثال، مع ابتكار قطاع تكنولوجيا املعلومات وتوسعه توسًعا سريًعا، انتعشت معه قطاعات أخرى مثل على سبيل ا

مراكز الاتصاالت لخدمة العمالء وشركات صيانة الشبكات ومزودي ألاجهزة إلالكترونية، كما استفاد منه قطاع 

ما أدى إلى توفير  e-learning  ،zoomروني املؤسسات التعليمية والتدريبية التي استثمرت في منصات التعليم إلالكت

فرص عمل وزيادة فرص التعلم وتقليل إلانفاق على املواصالت وضياع الوقت في الانتقاالت وتوفير تلك الساعات 

وهذا املال ألمور أخرى باملثل استفادت منه شركات التطوير العقاري في بناء املساكن والامتداد العمراني مع هجرة 

 .املدن نظًرا لنمو فرص العمل بها العمال إلى

وفر ثروات جديدة فاملؤسسات القائمة بالفعل قد . 0 
ُ
رواد ألاعمال يزيدون الدخل القومي، مشروعات ريادة ألاعمال ت

مكن ّمن تطوير ألاسواق وتوفير 
ُ
حّسنة ت

ُ
تكون وصلت إلى أقص ى قدر لها في السوق والعائد، لكن املنتجات الجديدة امل

 .جديدةموارد رزق 

حسن الدخل القومي نظًرا لزيادة الضرائب وإلانفاق الحكومي وهذا العائد 
ُ
كما أن زيادة التوظيف والعوائد املرتفعة ت

 . بدوره يمكن أن تستثمره الحكومات في القطاعات التي تعاني من مشكالت أو في بناء إلانسان وحل مشاكله

خدمات ومنتجات جديدة، يكسر رواد ألاعمال العادات التي رواد ألاعمال يغيرون املجتمع من خالل تقديم . 3

عرفناها على مر الزمن وألانظمة والتقنيات القديمة، ما ُيحّسن جودة الحياة واملعنويات وحرية الاقتصاد قد تتوقف 

لية قادرة على الحياة وألاعمال في املناطق التي تعاني من ندرة املياه بسبب الانشغال بجمع املياه، آلان ابتكار مضخة آ

استخراج املياه من باطن ألارض سيجعل الناس قادرين على التركيز على أداء وظائفهم دون القلق من توفير مطلب 

أساس ي كاملياه، كما يوفر عدد ساعات كانت تضيع في جلب املياه، وهذا يعزز النمو الاقتصادي في هذا املجتمع املحلي، 

لي، ومثال الانترنت و الهواتف الذكية التي أحدثت ثورة في العالم ولم تترك بيًتا إال ويصب في مآل ألامر في الاقتصاد الك

دخلته ما أحدث تأثير دائًما في الدنيا كلها، وتلك التكنولوجيا ليست حصرية على العالم املتقدم فقط، فالدول 

الدول النامية قادرون على منافسة النامية آلان تتمتع باألدوات نفسها في الدول ألاغنية أي أن رواد ألاعمال من 

نظرائهم في الدول ألاغنية، ما يخلق تنافسية تؤدي إلى تحسين الخدمات واملنتجات وتقليل ألاسعار، وهذه كله يصب 

 . في صالح الاقتصاد

تمعية تطوير املجتمع، كثيًرا ما ُيمّول رواد ألاعمال املشروعات املنفتحة ألاخرى ويستثمرون في املشروعات املج. 4

ويوفرون دعًما مالًيا لألعمال الخيرية املحلية، ُمحققين بذلك نجاًحا يتجاوز مشروعهم فبعض رواد ألاعمال املشاهير 

 .مثل بيل جيتس مّول قضايا مجتمعية مثل التعليم والصحة

 :تأثير الحكومة في ريادة ألاعمال/ 8

عمال، فأي مجتمع يتسم بالفوض ى وغياب القانون أو وجوده للقوانين واللوائح التنظيمية دور مهم في تغذية ريادة ألا  

على الورق فقط، سيعرقل أي عمل بسبب املمارسات غير العادلة والفساد والنشاط إلاجرامي ولذلك فالدور 
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الحكومي والبرملاني مهم جًدا في توفير البيئة الصالحة النتعاش املشروعات الصغيرة الابتكارية من أهم مالمح الدور 

 : حكوميال

 سن القوانين التي تحمي امللكية الفكرية. 

 تيسير إنشاء املؤسسات توفير القروض الحسنة. 

 تشجيع ريادة ألاعمال وشن حمالت إعالمية لها . 

 :العديد من الباحثين والعلماء أجمعوا على أّن هناك أربعة أبعاد رئيسية لريادة ألاعمال وهي :أبعاد ريادة ألاعمال/ 6

 (09-95، الصفحات 0291الدليمي، )

هي اتخاذ إلاجراءات واملبادرة من خالل ِاكتشاف الفرص الـُمتاحة، والبحث عن : إلاجراءات الاستباقية . أ

ألاسواق تدعم املركز التنافس ي للمؤسسة، قدرتها وجاهزيتها على تقديم ُمنتجات جديدة التي تتميز بها 

قدرة املؤسسة على "ي هذا الصدد أشار كاظم املؤسسة عن باقي املؤسسات ألاخرى في ذات الصناعة وف

مواجهة الظروف الـُمحتملة والتفوق على املنافسين من خالل تهيئة العاملون فيها، وِاستخدام املوارد بكفاءة 

نافسين، والتحرك 
ُ
وفعالية، ودراسة السوق والعوامل املؤثرة فيه، ُيتيح لها القدرة على التنبؤ بتحركات امل

ا يتطلب إلاعتماد على التخطيط إلاستراتيجي ملعرفة ألاداء التشغيلي وألاداء التنافس ي على أساسها، وهذ

 ".وألاداء املالي لها

رص معينة بهدف الوصول : تحمل املخاطر . ب
ُ
عرف املخاطر بأنها عملية ِاتخاذ قرارات جريئة لغرض ِاغتنام ف

ُ
ت

مثل إطار للوصول إلى ريادة ألا 
ُ
خاطرة ت

ُ
غامرة، وتدل على لنتيجة ِايجابية، فامل

ُ
عمال الذي ُيشير للرغبة في امل

قدرة املؤسسة على تحمل املخاطر التي قد تتعرض لها والسرعة في عملية ِاتخاذ القرار السليم لذلك، وتتمثل 

أيًضا في إقدام املؤسسة على املخاطرة وتحمل نتائج ذلك من خالل إطار عمل ُمنظم هدفه التوجه لريادة 

أن املؤسسة في  Barringer and Irelandرباح في حال نجاح إلاطار املخطط له، وأضاف ألاعمال وتحقيق أ

 :الغالب تواجهها ثالث أنواع من املخاطر وهي

جازفة دون معرفة ِاحتمالية النجاح/ 9
ُ
 .مخاطر العمل الناتجة عن امل

خاطرة املالية الناتجة على ِاستخدام كم كبير من املوارد التي تمتلكها/ 0
ُ
املؤسسة دون إيجاد ِاحتياط  امل

 .لذلك

 .املخاطر الشخصية الناتجة عن موقف املدير تجاه ش يء ما أو إتباعه لطريقة ما دون النظر لالحتماالت/ 3

إّن تبني املؤسسات لألنشطة إلابداعية ُيؤدي إلى خلق قيمة لها، وُيساعدها في السعي : إلابتكار وإلابداع . ت

درة املؤسسة على إيجاد أفكار خالقة أو قدرتها للحصول إليجاد حلول غير تقليدية للُمش
ُ
كالت، وإلابداع هو ق

ساعدتهم في إنجاز ألاعمال بطرق إبداعية ويعتبر عامل إلابداع عنصًرا 
ُ
على املعلومات وإتاحتها لدى العاملين مل

 .مهًما لإلرتقاء بُمستوى املؤسسة وعمالها ودفعها نحو التوسع الخارجي

إنجاز ألاعمال بالطرق إلابداعية واملختلفة للتفوق "على أنه  Helleregel et alا أشار له وينص إلابداع كم

 ".بأدائها على املؤسسات ألاخرى 
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وهناك من يرى أن إلابداع هو ميل املؤسسة لإلستفادة من الخبرات والتجارب السابقة واملعرفة املتوفرة 

 .على تكنولوجيا حديثةإلستخدامها في تطوير إمكانات املؤسسة وباإلعتماد 

درة املؤسسة على إستغالل : إنتهاز الفرص . ث
ُ
ُيعد أمر ِانتهاز الفرص أو ِاستغاللها أمًرا في بالغ ألاهمية وهي ق

الظروف التي تواجهها في خلق ُمنتجات أو خدمات توافي ذلك، فعملية الريادة تتمثل في قدرة املؤسسة على 

نافسين، إشباع الحاجات الغير ُمشبعة للفرد ولل
ُ
سوق وإلاستحواذ على الفرص واستغاللها من قبل امل

والفرص تأتي لعّدة أسباب منها عدم تماثل املنافسة في ألاسواق وكذلك عدم تماثل عوامل إنتاج السلع 

تعلقة باملنافسة بين ألافراد واملؤسسات، ومن بين 
ُ
والخدمات إضافة إلى عدم تماثل توزيع املعلومات امل

همة أن تكون جذابة وقابلة للتحقيق وبفترة زمنية كافية لإلنتشار وأن خصائص وسمات 
ُ
ربحة وامل

ُ
الفرص امل

حقق منافع
ُ
 . تكون ذات قيمة وُمربحة وت

ساهم ريادة ألاعمال في تنمية ِاقتصاديات  (04-03، الصفحات 0292الجبوري، ) :دور ومميزات ريادة ألاعمال/ 7
ُ
ت

نتاجية الذي يتمثل في إلاستغالل ألامثل للموارد إلانتاجية، وِاستخدام ألاساليب البلدان من خالل تحسين ُمستوى إلا 

رص 
ُ
ساهم في تطوير إلاقتصاد وتنميته، وتوفير ف

ُ
الحديثة في إدارتها من خالل العمل على تطوير املشروعات التي ت

ساعد في تخفيض ُمعدالت البطالة، يقوم الرياديون بتأس
ُ
يس مشاريع جديدة وهذه العمل وعلى املدى الطويل ت

نافسة، مّما ُيؤدي إلى زيادة ُمعدالت إلانتاج، ُيساهم  
ُ
رص عمل جديدة وترفع القدرة على امل

ُ
املشاريع تعمل على إيجاد ف

تاحة، ريادة ألاعمال لها دور بارز في تطور ونمو إلاقتصاد من خالل 
ُ
في زيادة معدالت النمو من خالل إغتنام الفرص امل

قدمها املؤسسة ورواد إلابتكار وإلا  نتجات وخدمات التي تق
ُ
بداع اللذان يعمالن على ِايجاد قيمة ِاضافية وجديدة مل

ألاعمال لهم القدرة على ِاستغالل الفرص ُبغية ِابتكار أعمال جديدة وتحويلها إلى مكاسب مادية وِاجتماعية ملموسة، 

 .ُمنافسيهمبحيث يكون بإستطاعتهم تقديم ش يء جديد وُمختلف عما يقدمه 

جتمعه وُمنظمته وهذه املميزات نتاج إلابتكار وإلابداع 
ُ
كما يمتلك رائد ألاعمال الناجح مزايا ليس لنفسه فقط وإنما مل

 :لديه ومن بين هذه املميزات نذكر

 .الجهد املوجه نحو التنسيق بين إلانتاج والبيع -

رص يجب ِاستغاللها  -
ُ
وإلاستخدام ألامثل للموارد نحو تطبيق ألافكار املعرفة بالحاجات والرغبات التي تعتبر ف

 .الجديدة في املؤسسات

تاحة للوصول إلى منتج جديد أو خدمة ُمفيدة  -
ُ
تعلق باإلستغالل ألامثل للموراد امل

ُ
القدرة على ِاتخاذ القرار امل

 .من خالل تطوير طُرق وأساليب العمليات

تنفيذ ألاعمال والرؤية الايجابية تنقله نحو املسار امتالك رؤية ُمستقبلية ايجابية ذات ُبعد نظر ثاقب ل -

 .الريادي

 .القدرة على تقييم ألاهداف وتقييم ألاعمال بعد ِانجاز كل مهمة -

القدرة على ِاستخدام التكنولوجيا الحديثة وعلى جميع ُمستويات املؤسسات كالنمو في الانتاج وتقديم املزيد  -

 .من الخدمات
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 .والقدرة على تحقيق إنجازات كبيرة التحرر والاستقالل في العمل -

الامكانية تحمل املخاطر املرتفعة وهي الثمن الذي يتوقع لرائد ألاعمال أن يدفعه ُمقابل تحقيق الثراء وبغير  -

املخاطرة فإن الريادة تزول وتكون مشروًعا صغيًرا ويمكن القول بأن رائد ألاعمال لديه القدرة على تطوير 

تاحة محلًيا بشكل أفضل تجعل املؤسسة مميزة وقادرة على ألاوضاع الحالية للمؤسس
ُ
ة وِاستغالل املوارد امل

نافسة
ُ
 .امل

 

ا
ا
 :في املشاريع الريادية بالجزائر الاستراتيجيةواقع اليقظة : ثالث

على أرض الواقع من خالل صياغة  الاستراتيجيةلقد بدلت الجزائر العديد من الجهود من أجل تجسيد اليقظة    

ر القانوني لها أوال، فاملشرع الجزائري أهتم بموضوع اليقظة إلاستراتيجية من خالل اعتماده على تحقيق امليزة إلاطا

 :التنافسية للمؤسسات الاقتصادية وذلك من خالل سن العديد من القوانين والتي نذكر منها ما يلي

التي تنص على إنشاء الحساب  10ادة من قانون املالية امل 9111-90-03الصادر بتاريخ  99-11القانون رقم  -

 .يسمى صندوق تنمية القدرة التنافسية 920-320الاستثنائي رقم 

> وتحديد في الفصل 0292لسنة  0221في ديسمبر  32املوافق  9439محرم  93املؤرخ في  21-21القانون رقم  -

، 0221، 25الجريدة الرسمية، عدد )لي تنص من باب النفقات على ما ي 81، فاملادة <الحسابات الخاصة بامليزانية 

نفقات الاستثمار املادية و غير مادية التي تساهم في تحسين كفاءات و ترقية املؤسسات والخدمات املتصلة (: 09ص 

التقييس، الجودة، إلاستراتيجية الصناعية، امللكية الصناعية، البحث والتنمية، : بها، ال سيما تلك املتعلقة بما يلي

إلاعالم الصناعي والتجاري، ترقية الجمعيات املهنية، إعادة التأهيل، الابتكار، استعمال وإدراج  التكوين،

التكنولوجيات الجديدة لإلعالم و الاتصال، النفقات املرتبطة بعملية الذكاء الاقتصادي و اليقظة إلاستراتيجية في 

وين و املرافقة في مجال الخبرة واقتناء أدوات املؤسسات، واملتضمنة على الخصوص تنظيم ملتقيات التوعية و التك

جانب الابتكار و إعادة  -اليقظة، النفقات املرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي و إنجاز التحريات ألاساسية 

 .(0292عقون، ) -التأهيل و الذكاء الاقتصادي و اليقظة

فقط من املؤسسات  % 02 :خاصة بوزارة الصناعة أنال 0290وبالرغم من الجهود املبذولة تشير إحصائيات سنة    

تفتقر إلى  % 82: تتوفر على موقع انترنيت خاص بها، كما أن % 98: الناجحة بالجزائر تتوفر على أجهزة إعالم، و أن

، هذه إلاحصائيات تبين التأخر التي تشهده املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في (0292عقون، ) نظام محاسبي مالئم

نظام لليقظة إلاستراتيجية والذي يتطلب الاستثمار في مجال املعلوماتية حيث أن هذه املؤسسات ستبقى  تطبيق

معرضة للمخاطر الاقتصادية واملالية التسويقية طاملا لم تركز على نظام للمعلومات يسمح لها بتحقيق امليزة 

 مراريةالتنافسية و البقاء والاست

 :في الجزائر ANSEJلشباب أنماذج حول وكالة الدعم تشغيل ا
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 : صيغ التمويل املقدم من طرف الوكالة/ 1

 استحداث 
ً
للوكالة الوطنية لتشغيل الشباب صيغتي تمويل ألاول تمويل ثالثي والثاني تمويل ثنائي وقد تم مؤخرا

الوكالة، صيغة التمويل الذاتي من طرف املقاول نفسه لالستفادة فقط من إلاعفاءات الجبائية املقدمة من طرف 

 : ويمكن طرح صيغتي التمويل في الشكلين التاليين

 

 .الهيكل املالي للتمويل الثالثي(: 12)الجدول رقم 

مستويات 

 التمويل
 قرض الوكالة (دج)قيمة الاستثمار 

املساهمة 

 الشخصية
 القرض البنكي

  %22  %29  %01 000 000 5حتى  املستوى ألاول 

  %22  %20  %05 000 000 10لى إ 001 000 5من  املستوى الثاني

 معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :املصدر

 الهيكل املالي للتمويل الثنائي (:13)الجدول رقم 

 قرض الوكالة (دج)قيمة الاستثمار  مستويات التمويل
املساهمة 

 الشخصية

  %29  %01 000 000 5حتى  املستوى ألاول 

  %20  %05 000 000 10إلى  001 000 5من  انياملستوى الث

 معلومات مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :املصدر

 000 5حتى)في كال املستويين ألاول   %922وبالنسبة للتمويل الذاتي أو ألاحادي فتكون املساهمة الشخصية بنسبة  

، وتعتبر أكثر فئة مستهدفة لهذه الصيغة للتمويل هم أصحاب (دج 000 000 10إلى  001 000 5من )والثاني  ( دج 000

 .املهن الحرة

 في هذا السياق إبرام اتفاقية في إطار الشركة املبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة      
ً
وقد تم أيضا

صبت0292مارس  21العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 
ُ
لجنة وطنية مشتركة تشرف على  ، ومن خاللها ن

تنفيذ البرامج وتحقيق ألاهداف وكذا لجان محلية مشتركة مكلفة بتحديد البرامج وتنفيذها لفائدة الطالب الحامل 

 Source.ملشروع والناشط في دار املقاوالتي، وهذا ملرافقته وتكوينه وتعريفه باإلمكانيات املتاحة لتمويل مشروعه

spécifiée non valide. 

وبالنسبة للنشاطات التي قامت بها دور املقاوالتية في مختلف الجامعات الجزائرية منذ نشأتها إلى غاية ديسمبر      

 : أدناه، جاءت موجزة في الجدول 0295

 .0295ديسمبر  39طبيعة وعدد نشاطات دور املقاوالتية إلى غاية  (:14)الجدول رقم 
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 العدد طبيعة النشاط

 935 أيام إعالمية

 52 أيام دراسية

 023 ورشات تكوينية

 19 لقاءات وندوات وموائد مستديرة

 99 مسابقات

 22 حصص إذاعية وتلفزيونية

 93 املشاركة في تظاهرات خارج الجامعة

 93 الجامعة الصيفية

 20 الجامعة الخريفية

 824 املجموع

 .Source spécifiée non valide: املصدر

عاله النشاطات التي قامت بها دور املقاوالتية في مختلف الجامعات الجزائرية التي بلغت في مجملها ُيظهر الجدول أ     

 بأهمية 0295نشاط خالل سنة  085نشاط منها  824
ً
 وتحسيسيا

ً
 هاما

ً
حدث دورا

ُ
، هذه النشاطات من شأنها أن  ت

 قوية نحو ت
ً
نمية القطاع الخاص املؤسساتي الركيزة املقاوالتية وكذا نشر ثقافة هذا النشاط الذي يعتبر دفعة

 .ألاساسية لالقتصاد

 : مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في إنشاء املشاريع املقاولتية 2/

مشروع منذ نشأتها إلى غاية السداس ي ألاول  427 384مّولت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في الجزائر      

من إجمالي   %05دج، بغالبية لقطاع الخدمات بنسبة  925 651 545 225 1ية قدرت بـــ بقيمة اجمال 0291لسنة 

فيما كانت أضعف   %94.52فقطاع نقل البضائع بنسبة  %98عدد املشاريع املمولة يليها قطاع الفالحة بنسبة 

 .التاليالنسب للنقل املبرد، املهن الحرة، الصيانة  والطاقة واملناجم كما هو موضح في الجدول 

 .في إنشاء املشاريع املقاوالتية ANSEJمساهمة  (:15)الجدول رقم 

 قطاع النشاط
عدد املشاريع 

 املمولة
 (دج)قيمة املبالغ املستثمرة  %النسبة 

  913 975 629 211 98.22  183 57 الفالحة

  148 774 539 110 99.22  998 42 الصناعة التقليدية 

  477 167 999 131 21.22  282 34 البناء وألاشغال العمومية

  454 597 291 3 22.98  556 الطاقة واملناجم
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  992 489 739 125 22.22  740 26 الصناعة

  407 617 925 27 23.22  271 10 الصيانة

  851 507 499 7 22.32  131 1 الصيد البحري 

  125 593 928 29 23.22  356 11 املهن الحرة

  235 401 995 350 05.22  003 108 الخدمات

  812 158 767 33 23.82  385 13 النقل املبرد

  559 153 557 145 94.52  530 56 نقل البضائع

  955 214 672 46 28.22  992 18 نقل املسافرين

  925 651 545 225 1  922.22  427 381 املجموع

 .Source spécifiée non valide :املصدر

لة في إنشاء املشاريع املقاوالتية منذ نشأتها، وملعرفة مدى هذه املساهمة يمكن طرح إلاحصائيات وتساهم الوكا     

 :التي تبين ذلك خالل العشر سنوات ألاخيرة، املوضحة في الجدول التالي

 .خالل عشر سنوات ألاخيرة ANSEJتطور عدد املشاريع املمولة من قبل  (:16)الجدول رقم

 %نسبة التطور  التطور  ملشاريع املمولةعدد ا التطور التاريخي

 32.54 / 503 140 0292إلى غاية ديسمبر 

 99.03 832 42 335 183 0299إلى غاية ديسمبر 

 92.08 812 65 147 249 0290إلى غاية ديسمبر 

 99.05 039 43 186 292 0293إلى غاية ديسمبر 

 92.29 856 40 042 333 0294إلى غاية ديسمبر 

 22.09 676 23 718 356 0298ديسمبر إلى غاية 

 20.12 262 11 980 367 0292إلى غاية ديسمبر 

 29.92 406 4 386 372 0292إلى غاية ديسمبر 

 22.82 939 1 325 374 0295إلى غاية السداس ي ألاول لسنة 

 29.52 102 7 427 381 0291إلى غاية السداس ي ألاول لسنة 

 statistiques-http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos   :املصدر

وتحتل املشاريع املمولة من قبل الرجال على مستوى الوكالة الصدارة باملقارنة مع الجنس آلاخر، حيث بلغ مجمل      

مشروع ممول من طرف الوكالة أي ما نسبته  427 381من أصل مشروع  495 39املشاريع املنشأة من قبل النساء 

 تدل على ضعف توجه هذه الفئة للعمل في القطاع الخاص، وتتواجد هذه  92.38%
ً
فقط، وهي نسبة ضئيلة جدا

 : الفئة بشكل أكبر في قطاعي الخدمات والصناعة التقليدية كما تشير إليه إلاحصائيات في الجدول املوالي

http://www.ansej.org.dz/index.php/fr/nos-statistiques
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 .حسب جنس املستثمر ANSEJاملشاريع املمولة من قبل  (:17)الجدول رقم 

 املجموع املشاريع املنشأة من قبل النساء املشاريع املنشأة من قبل الرجال قطاع النشاط

 183 57 669 2 514 54 الفالحة

 998 42 331 7 667 35 الصناعة التقليدية 

 282 34 793 489 33 البناء وألاشغال العمومية

 556 25 531 واملناجمالطاقة 

 740 26 888 3 852 22 الصناعة

 271 10 173 098 10 الصيانة

 131 1 16 115 1 الصيد البحري 

 356 11 190 5 166 6 املهن الحرة

 003 108 831 17 172 90 الخدمات

 385 13 389 996 12 النقل املبرد

 530 56 709 821 55 نقل البضائع

 992 18 481 511 18 نقل املسافرين

 427 381 495 39 932 341 املجموع

 .Source spécifiée non valide:املصدر

يوضح الجدول التالي مساهمة الوكالة الوطنية      :مساهمة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في التشغيل/ 3

 : مؤسساتهم الخاصة لدعم تشغيل الشباب في تشغيل الشباب من خالل تمويل مشاريعهم ومرافقتها لهم إلنشاء

 .في التشغيل ANSEJمساهمة  (:18)الجدول رقم 

 معدل العمالة العمالة قطاع النشاط

 20 222 135 الفالحة

 23 245 126 الصناعة التقليدية

 23 590 99 البناء وألاشغال العمومية

 24 049 2 الطاقة واملناجم

 23 133 77 الصناعة

 20 663 23 الصيانة

 28 549 5 ي الصيد البحر 

 20 485 25 املهن الحرة



 بالجزائر 1ANSEJ ملشاريع في نجاح ريادة ألاعمال وإدارة اتفعيل اليقظة إلاستراتيجية 

 (من الفكرة إلى املمارسة)

 

 

0202 

 

 املانيا  -برلين  / إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية  98

 20 301 251 الخدمات

 20 132 24 النقل املبرد

 20 237 96 نقل البضائع

 20 691 43 نقل املسافرين

 20 297 910 املجموع

 .Source spécifiée non valide:املصدر

تشغيل الشباب ساهمت بتشغيل يتبين من إلاحصائيات املوضحة في الجدول أعاله أن الوكالة الوطنية لدعم      

عامل من خالل املشاريع التي مولتها منذ نشأتها، ويمثل كل من قطاع الخدمات وقطاع الفالحة وقطاع  297 910

 في التشغيل، وما يالحظ أن القطاعات ألاكثر مساهمة في التشغيل هي 
ً
الصناعة التقليدية أكثر القطاعات مساهمة

، 23، 24، 28، الصناعة، الصناعة التقليدية والبناء وألاشغال العمومية بمعدل الصيد البحري، الطاقة واملناجم

 .عمال لكل مشروع ممول  23و 23

نسبة املؤسسات املنشئة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من مجمل املؤسسات الصغيرة / 4

 : واملتوسطة الخاصة في الجزائر

شغيل الشباب في تطور تعداد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الخاصة في الجزائر تساهم الوكالة الوطنية لدعم ت     

 : من خالل تمويل ومرافقة املشاريع املقاوالتية، والجدول التالي يوضح نسبة هذه املساهمة

 .ئرمن املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الخاصة في الجزا( ANSEJ) نسبة املؤسسات املنشئة في إطار  (:19)الجدول رقم 

 %النسبة  العدد البيان

 922.22 701 171 1 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة الخاصة 

 381 427 30.82 (ANSEJ) املؤسسات املنشأة من قبل 

 .Source spécifiée non valide :املصدر

غيرة يبين الجدول أعاله أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تساهم في تطور تعداد املؤسسات الص    

وهي نسبة معتبرة تدل على أهمية  0291من املؤسسات إلى غاية السداس ي ألاول لسنة   %30.82واملتوسطة بنسبة 

 . هذه الهيئة في تنشيط تطور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر ونموها

 :خاتمة

املشاريع الريادية، فاتساع  لقد تبين بشكل واضح ألاهمية البالغة لليقظة إلاستراتيجية في نجاح واستمرارية

حجم املبادالت والعمليات التجارية والتطور التكنولوجي الكبير الذي شهده مجال إلاعالم والاتصال، وضع أصحاب 

املشاريع اليوم أكر من أي وقتا مض ى أمام تحديات وعقبات يجب التعامل معها بتسخير العديد من آلاليات 

اقتـــناص  التفطن الدائم، وضمان الحصة السوقية،: تي تسمح ألصحاب املشاريع بـــــــــــوامليكانيزمات إلاستراتيجيات، وال

حل حماية املشاريع من هجومات املنافسين الحالية واملحتملة، ، الفرص قبل املنافسين والاستثمار في الوقـــت املناســـب
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ير والابتكار، استباق التغيرات، التأقلم مع البيئة املشاكل بصفة سريعة في الوقت املناسب، القدرة على البحث والتطو 

ومع التغيرات، تخفيض التكاليف وألاخطار الناتجة عن حالة عدم التأكد البيئي ورفع درجة الوعي وألامان، كسب 

ولهذا فإن الاستثمار في وضع آلية . املزيد من الزبائن وأسواق جديدة فاليقظة إلاستراتيجية تسمح بتحقيق كل هذا

 .يقظة إلاستراتيجية داخل أي مؤسسة يحقق أرباح و نتائج مضاعفة لها آلان ومستقباللل

 :النتائج والتوصيات

 البد من وضع ضمن هيكله التنظيمي وحدة أو قسم خاص باليقظة إلاستراتيجية له   عند إنشاء أي مشروع

 .اتصال مباشر باملحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة

 في كافة املشاريع الريادية وترقيتها ةإلاستراتيجي اليقظة ضمان. 

  يستدعي التركيز على اليقظة إلاستراتيجية من قبل الهيئات العليا ألي دولة من خاللها تزويد املشاريع الريادية

 .باملعلومات و التي تساعدها على الاستمرارية والنجاح والتميز

 ية واستدعاء ألاساتذة والخبراء وأصحاب إقامة مؤتمرات وندوات وأيام دراسية حول اليقظة إلاستراتيج

 . املشاريع الريادية لطرح أفكار ومواضيع إلثراء النقاش حول املوضوع

  نظًرا للدور الكبير الذي تلعبه املشاريع الريادة فقد قامت الدولة الجزائرية بإنشاء وزارات خاصة باملؤسسات

 .الناشئة وحاضنات ألاعمال

  البحث بإحداث دار مقاوالتية أو دار للتشجيع املشاريع الريادة في كل جامعة على قامت وزارة التعليم العالي و

 .مستوى دولة الجزائر

 تحفيز الشباب الريادي لتجسيد أفكارهم على أرض الواقع. 

 :آفاق الدراسة

o  (.الحرف والصناعات اليدوية)ُمساهمة املرأة املقاوالتية في الحفاظ على تقاليد البالد 

o  عمال في دعم املشاريع الرياديةدور حاضنات ألا . 

o مدى إدراك التعليم الريادي في الجزائر. 

o تبني اليقظة الاستراتيجية في نجاح املشاريع. 

o  (.أنموذج 91كوفيد )ريادة املشاريع ما بعد الجائحة 

 :قائمة املراجع

: فرصة ، من موقع0209، 24 24تاريخ الاسترداد (. 0291، 92. )تعرف على كل ما يتعلق بمصطلح ريادة ألاعمال .2

https://www.for9a.com/learn/ 

0. http://dr-ama.com/?p=4522( .21 22 ،0202.) 

3. http://waking-world.blogspot.com/2015/09/blog-post_62.html( .21 22 ،0202.) 

4. https://elajyale.yoo7.com/t75-topic( .21 22 ،0202.) 

5. Denis Meingan و ،Isabelle Lebo( .septembre, 2004 .)Maitriser la Veille pour préparer 

l’Intelligence Economique .knowledge consult ،20. 
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6. Dominique cuvillier( .0220 .)capter les tendances (Observer le présent, anticiper l’avenir.) 

Belgique: DUNOD. 
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 الجزائر-مغنية

The impact of entrepreneurial accompaniment on the continuity of the 
activity of small and medium enterprises in Algeria A case study of the 

institutions funded by the National Agency for Entrepreneurship Support 
and Development ANADE - Maghnia Branch - Algeria 

 2بوشيخي فاطمة، 1أوبختي نصيرة 
Oubakhti nassira . Bouchikhi fatima 

 تقييم واستشراف السياسات الاقتصادية واستراتيجية التنميةاملركز الجامعي بمغنية، مخبر  1

 nassiraoubekhti@yahoo.fr ،(الجزائر)
 fati_ge@live.com، ا(الجزائر)جامعة تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية  2

 

 :امللخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على املرافقة املقاوالتية وكيفية تأثيرها على استمرار نشاط املؤسسات الصغيرة لدى 

اسة على فرع مغنية، تمت هذه الدر  -ANADE الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية الشباب املقاول واملدعم من طرف

مقاول مدعم من طرف الوكالة، حيث اعتمدنا في جمع البيانات على الاستبيان وفي تحليلها على البرنامج  04عينة مكونة من 

حيث توصلت الدراسة إلى أن . ، باإلضافة إلى املقابلة التي أجريت مع املرافق الرئيس ي للوكالةIBM SPSS STATISTICSإلاحصائي 

فرع مغنية تقدم مرافقة مقاوالتية، ولكن ليس هناك ارتباط بين املرافقة  - ANADE وتنمية املقاوالتيةالوكالة الوطنية لدعم 

املقاوالتية واستمرار نشاط املؤسسات الصغيرة من وجهة نظر الشباب املدعم من طرف الوكالة، وكذلك الدعم املالي ال يعتبر 

 .ت الصغيرةاملحدد الرئيس ي الذي يؤثر على استمرار نشاط املؤسسا

الوكالة صغيرة، الدعم املالي، الاستشارات والتكوين، الدعم اللوجستيكي، مشاريع مرافقة مقاوالتية،  :الكلمات املفتاحية

 .ANADEالوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية

Abstract : 
This studyaims at identifying the entrepreneurial accompaniment and how it affects the 
continuity of smallenterprisesamongyoung entrepreneurs and supported by the National 
Agency for SupportingYouthEmployment (NASYE) in Maghnia. This studywascarried out on a 
sample of 40 entrepreneurs supported by the agency, wherewerelied in data collection on the 
questionnaire and in analysingthem on the IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
STATISTICS statistical programme; in addition to the interview conductedwith the agency main 
companionwhere the studyconcludedthat the National YouthEmployment Support Agency 
(NYESA) in Maghniaprovides entrepreneurial accompaniment, but thereis no linkbetween 
entrepreneurial accompaniment and the continuation of the activity of smallenterprisesfrom the 
point of view of the youthsupported by the agency, as well as financial support is not considered 
to be the main determinantthat affects the continuation of the activity of smallenterprises. 
 

Key Words : entrepreneurial accompaniment, consultancy and training courses, 
financial support, logistical support, smallenterprises, The National Agency for 
YouthEmployment Support. 
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 :مقدمة 

من أحدث الاساليب والسياسات التي تتبعها الدولة من أجل محاربة البطالة ، أسلوب املرافقة املقاوالتية الذي يرافق 

لواقع، من خالل إلامتيازات والتحفيزات املشروعات الصغيرة في الجزائر من مجرد أفكار وآراء إلى حقيقة مجسدة في ا

 .املمنوحة ،باالضافة إلى وصاية الدولة على هذه املشروعات حتى تتمكن من كسب الخبرة الالزمة في السوق 

وقد عملت العديد من الدول على إنشاء هيئات وأساليب من شانها دعم ومرافقة املقاوالتية وإنشاء املؤسسات وتبني 

 .ن البيئة املناسبة إلستمرار هذه املؤسساتبرامج لرعايتها وضما

سنحاول من خالل هذا املشروع تبيان دور املرافقة املقاوالتية كأسلوب فعال الاستمرارية نشاط املؤسسات الصغيرة 

و املتوسطة، ومنها القضاء على ظاهرة البطالة في الجزائر،و يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل إلاشكالية 

 :يةالرئيسية التال

ماهو أثر املرافقة املقاوالتية على استمرارية نشاط املؤسسات الصغيرة في الجزائر؟مع دراسة حالة  

 .ANADEالوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتيةاملؤسسات الصغيرة و املتوسطة املمولة من طرف 

 سات الصغيرةألادبيات النظرية لدور املرافقة املقاوالتية في انشاء املؤس: املحور ألاول 

 1تعريف املرافقة املقاوالتية. 

مصطلح جد مستعمل يشار إليه في التدريب، الاستشارة،إلارشاد، حيث "   aller avec"  يعتبر مصطلح املرافقة أو   

و جاء تعريفها  (Mouloud, 2009) 1.تعمل على نقل شخص ما من حالة ألخرى والتأثير عليه من اجل اتخاذ القرارات

 (9، صفحة 4400بن داود، )2 :كما يلي

André le towskia* : تجنيد الهياكل والاتصاالت والوقت من اجل مواجهة املشاكل املتعددة التي تعترض املؤسسة

 .     ومحاولة تكييفها مع ثقافة وشخصية

 2001Gerard A.koukouDoukou* :3ين أو تأخذ املرافقة املقاوالتية شكل تحقيق مصلحة بين املنشئين الفعلي

املحتملين من جهة واملؤسسات املحلية من ناحية أخرى حيث يتمتعون بموارد تقنية وبشرية ومالية لضمان تطور 

 .املؤسسات املنشئة

 : من خالل ما سبق يمكن استخالص تعريف شامل

لية املرافقة هي عبارة عن خدمة تقدمها هيئات متخصصة تهدف إلى مساعدة أصحاب املشاريع الجديدة في عم -

 .بإنشاء التي تعتبر مرحلة حساسة في حياة املشروع وتحتاج إلى الكثير من الخبرات

 :هيئات املرافقة املقاوالتية في الجزائر2.

 ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب -1.2

سبتمبر  8ي ، املؤرخ ف499-99تم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بموجب املرسوم التنفيذي رقم      

، وقد وضعت تحت سلطة رئيس الحكومة، ويتولى الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية لجميع نشاطات 0999

                                                           
1
 Mouloud, A. (2009). climat institutionnel de l’investissement des PME Maghrébines étude comparative Algérien, 

Maroc, Tunisien. Revue d'ECONOMIE et de MANAGEMENT, 08(01),.p23. 
2

(. ،49الصفحات ص) جامعة قاصدي مرباح. اثر املرافقة املقاوالتية في إنشاء مؤسسة مصغرة ابتكاريه(. 4400. )دفاطمة الزهراء بن داو  

 .،مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي طور ثاني،علوم اقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح: ورقلة،الجزائر

3
 Turker, D. O. (2005). Entrepreneurial propensity: a field study on the Turkish university students. International 

Journal of Business, Economics and Management, 01(03). 
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الوكالة، وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية والاستقالل املالي، وتسعى لتشجيع كل الصيغ 

زيتوني، جايز، ). نشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع والخدماتاملؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشباني من خالل إ

 5، صفحة 4404

  (ANDI)الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار -2. .2

ية املعنوية الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار هي عبارة عن مؤسسـة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخص     

ل . والية على مستوى الوطن 08شكل شبـاك وحيد غير ممركز موزع عبر ، في 4440أنشئت سنةوالاستقالل املالي  ُيخوَّ

للوكالة القيام بجميع إلاجراءات التأسيسية للمؤسسات وتسهيل تنفيذ مشاريع الاستثمار، والتي قد تكون في شكل 

ستثمر في إطـار هذه ويستفيد امل. إنشاء مؤسسات جديدة، أو توسيع قدرات إلانتاج، أو إعادة تأهيل وهيكلة املؤسسات

 الوكالـة من تخفيض الرسوم الجمركيـة 

على السلع والخدمات التي  املضافة املفروضةاملطبقة على التجهيزات املستوردة، وكذا من تسديد الرسم على القيمـة 

 (044، صفحة 4400بوخمخم، سايبي، ).تدخل مباشرة في تجسيد الاستثمار

 (:FGAR)الصغيرة واملتوسطة  صندوق ضمان القروض للمؤسسات -3.2

املؤرخ في  44/373أنش ئ صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة بموجب املرسوم التنفيذي رقم    

املتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة  4444نوفمبر  00املوافق لـ  0043رمضان  49

، 4404حميداتو ، غــربـي، ). ان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطةاملتضمن للقانون ألاساس ي لصندوق ضم

 1(9صفحة 

وصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة هو مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة املؤسسات   

ية، انطلق الصغيرة واملتوسطة والصناعة التقليدية، ويتمتـع هذا الصندوق بالشخصية املعنوية والاستقاللية املال

 .4440مارس  00الصندوق في النشاط بصورة رسمية في 

 (:ANGEM)الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر  -4.2

نشاط في مختلف 00444، حيث سمح آنذاك بإنشاء أكثر من 0999ظهر القرض املصغر ألول مرة في الجزائر سنة    

لذي كانت تتوخاه السلطات الجزائرية منه، بسبب ضعف القطاعات، إال أنه لم يعرف في صيغته السابقة النجاح ا

 .(04، صفحة 4404حميداتو ، غــربـي، ) .عملية املرافقة أثناء مراحل إنضاج املشاريع ومتابعة إنجازها

املؤرخ في  00-40مثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض املصغر آلية جديدة أنشأت بموجب املرسوم التنفيذي رقم ت  

إال أنه لم ينطلق نشاط الوكالة فعليا على أرض الواقع إال  لترقية الشغل الذاتي ودعم املؤسسات، 4440جانفي  44

الوطنية لتسيير القرض املصغر أداة لتجسيد سياسة الحكومة فيما يخص  ، وتشكل الوكالة4440في منتصف سنة 

 .محاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية

 ( CNAC)لبطالة الصندوق الوطني للتأمين عن ا2.5. 

 املؤرخ 94 1/ رقم التشريعي للمرسوم تطبيقا، 0990تم إنشاء الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في جويلية    

 إرادية غير  بطريقة العمل مناصب بفقدان املهددون  عليها يرتكز  التي ألاساسية الركيزة ويعتبر  م،1994 ماي 11 في

 من مجانية وأخرى  مالية مساعدات عن عبارة وهي املهام من مجموعة داءأ على الصندوق  اقتصادية،يعمل ألغراض

 عن العاطلين السن لكبار  املؤسسات إنشاء في املساعدة أيضا يوفر  حيث الاقتصادية، البطالة خطر  تقليص أجل

                                                           
كلية العلوم . ،املرافقة املقاوالتية كأسلوب فعال للنهوض باملؤسسات املصغرة في الجزائر(. 4404. )كريم زيتوني، كمال جايز 1

 .40، صعة املسيلة،الجزائرالاقتصادية،جام



-دراسة حالة-املرافقة املقاوالتية على استمرارية نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر أثر   

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتيةاملؤسسات املمولة من طرف   ANADE الجزائر-فرع مغنية      
 

 

 برلين –المانيا / واالقتصادية  إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 104 

 

0202 

 وفالظر  جميع وتوفير  ضمان على CNAC تعمل ،.الدولة ومؤسسات وزارات مع بالشراكة عاما،50 و 30 بين العمل

 ما بعيد حد إلى تشبه مالية مساعدات أو  خدمات أيضا توفر  كما املشاريع، من املزيد إنجاز  من للتمكن

 .املشروع مراحل جميع في املرافقة وكذلك ،(والبنك CNAC املقاول، بين ثالثي قرض ANSEJتقدمه

و ليست مستهدفة، فجاءت وقد لوحظ أن مهمة هذا الجهاز في مجال دعم إنشاء املؤسسات الصغيرة كانت جزئية 

، عملت الجهات املعنية من خاللها على ترقية أكبر لهذا الجهاز فيما يخص إنشاء 4440تعديالت جديدة في جـانفي 

 1(093، صفحة 4400قوجيل، ).  سنة 04و  30املؤسسات لفائدة البطالين ذوي املشاريع البالغين ما بين 

 :ماهية املشاريع الصغيرة و املتوسطة -3

رى الكثير من الاقتصاديين أن تطوير املشاريع الصغيرة وتشجيع إقامتها وكذلك املشاريع املتوسطة من أهم روافد ي

عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام،والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطقا 

ولذلك . معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى  أساسيا لزيادة الطاقة إلانتاجية من ناحية واملساهمة في

أولت دول كثيرة هذه املشاريع اهتماما متزايدا، وقدمت لها العون واملساعدة بمختلف السبل ووفقا لإلمكانيات 

 .املتاحة

 :مفهوم املشاريع الصغيرة واملتوسطة1.3.

ن، ففي الحقيقة ليس هناك تعريف واحد يمكن ان يثير مفهوم املشاريع الصغيرة واملتوسطة جدال بين الاقتصاديي

 2(00، صفحة 4404القهيوي، الوادي، )يسري على جميع املشاريع وفي كل املناطق وتحت ظل كل الظروف 

برنامج ألامم املتحدة للتنمية والتجارة ألاونكتاد يستند في تعريفه الى حجم العمالة حيث يعرف املشروع الصغير انه 

 عامل 044-044عامل فاقل، ويعرف املشروع املتوسط انه ما زاد عن  044-44ي يعمل به من ذلك املشروع الذ

عامل وان املشروع املتوسط  04أما الاتحاد ألاوربي فيصف املشروع انه صغير إذا كان عدد العاملين اقل من 

 .عامل 404هوالذي يعمل به اقل من 

 2001/12/12املؤرخ في  01-18رة واملتوسطة حسب قانون رقم أما في الجزائر فتصنف املؤسسات املصغرة والصغي -

 :املتضمن القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسط واملوضح في الجدول التالي

 تصنيف املؤسسات حسب القانون الجزائري (: 01)جدول رقم 

 عدد العمال املعايير/ املؤسسة 
رقم ألاعمال السنوي 

 (مليون دج)
 (مليون دج)السنوية  الحصيلة

 10 20 9إلى  1 املؤسسة املصغرة

    

 100 200 10-49 املؤسسة الصغيرة

 500إلى  100 200-2000 50-250 املؤسسة املتوسطة

 ).4440-04-04املؤرخ في  08-0القانون رقم  (القانون التوجيهي لترقية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة : املصدر

 

 :ف املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حسب القانون السابق كما يليويمكن استخالص تعري -

                                                           
مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، جامعة قاصدي . ،سياسات دعم المقاوالتية في الجزائر(. 5102. )محمد قوجيل -يوسف قريشي 1

 .061، (7)مرباح، ورقلة، الجزائر
 .01.ص.مد للنشر والتوزيعالحا: عمان، االردن .المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة،(. 5101. )ليث عبد هللا القهيوي 2
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مليون دج أو ال  200شخصا وال يتجاوز رقم أعمالها  49و 10فاملؤسسة الصغيرة هي كل مؤسسة تشغل ما بين  -

مليون دج، في حين أن املؤسسة املتوسطة حسب هذا القانون هي كل مؤسسة  100تتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 

مليار دج، أو يكون حصيلتها  2مليون دج و  200شخص ويكون رقم أعمالها السنوي ما بين  250إلى  50من  تشغل

 .مليون دج 500و  100السنوية ما بين 

، والذي يتضمن القانون التوجيهي لتطوير املؤسسات 4407يناير سنة  04مؤرخ في  44-07وحسب قانون رقم 

إلى تعريف املؤسسة الصغيرة واملتوسطةو تحديد تدابير الدعم وآلاليات  هذا القانون الصغيرة واملتوسطة ويهدف

الجريدة ) :املخصصة لها فيما يتعلق باإلنشاء و إلانماء و الديمومة، و يحدد هذا القانون ألاهداف العامة آلاتية

 (4407يناير سنة  04مؤرخ في  44-07الرسمية، قانون رقم 

 بعث النمو الاقتصادي،-

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، تحسين بيئة-

 تشجيع إنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة السيما املبتكرة منها والحفاظ على ديمومتها،-

 تحسين تنافسية املؤسسات الصغيرة واملتوسطةوقدراتها في مجال التصدير،-

 ترقية ثقافة املقاولة،-

 . تحسين معدل الاندماج الوطني وترقية املناولة-

 :ؤسسة الصغيرة واملتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية، حسب هذا القانون كما يليوتعرف امل

شخصا، ال يتجاوز رقم ( 250)إلى مائتين وخمسين ( 1)تشغل من واحد : أو الخدمات/ بأنها مؤسسة إنتاج السلع و"

دينار جزائري، ( 1)وية مليار ماليين دينار جزائري، أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السن( 4)أعمالها السنوي أربعة 

 ".وتستوفي معيار الاستقاللية

 أهمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة2. 3.

إن أهمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة تمكن من قدرة هذا القطاع على إلاسهام الفعال في عملية التنمية 

، 4404القهيوي، الوادي، ): بروتحقيق مجموعة من ألاهداف الاقتصادية والاجتماعية، فهذه املشاريع تعت

 1(30-33الصفحات 

 .النواة التي تمحورت حولها غالبية الصناعات الكبرى  -

تتميز بسهولة التأسيس وصغر حجم الاستثمار املطلوب مما يجعلها وعاءا جيدا لجذب مدخرات صغار -

 .املستثمرين

الجغرافي،وعدم حاجتها ملتطلبات بنية  تساهم في توزيع الدخل وتحقيق التنمية متوازنة من خالل انتشارها-

 .تحتية معقدة

إذا ما أحسن التخطيط لقيامها واحتضانها ودعمها فان املشاريع الصغيرة أقدر على املنافسة على املستوى -

 .املحلي وإلاقليمي وربما العالمي،وهذا من شانه زيادة الصادرات

 (حرفية،يدوية)تحافظ على ألاعمال التراثية -

 

 

                                                           
 (.10-11الصفحات . ، نفس المرجع السابق5105القهيوي، الوادي، ) 1
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أن تكون مصدرا للتجديد والابتكار وتساهم في خلق كوادر إدارية وفنية يمكنها الانتقال للعمل في املشاريع يمكن -

 .الكبيرة

 .تنتج سلعا ال تستطيع أو تقدر املشروعات الكبيرة على إنشائها العتبارات اقتصادية-

لدعم وتنمية الوكالة الوطنيةصغيرة عبر أثر املرافقة املقاوالتية على استمرارية نشاط املؤسسات ال:املحور الثاني

 .بمغنية ANADEاملقاوالتية

 .الطريقة وأدوات الدراسة.1

 ..بمغنية ANADEالوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية للوكالةتقديم عام . أ

تعتبر الوكالة الوطنية لدعم الشباب إحدى الهياكل التي أنشأتها الدولة بهدف تنمية وتطوير املؤسسات 

، وتحقيق ألاهداف الاقتصادية والاجتماعية املرجوة منها، وأهمها تخفيض معدالت البطالة، وأنشأت الوكالة املصغرة

، حيث 0999سبتمبر  48املؤرخ في  499-99بموجب املرسوم التنفيذي رقم ANSEJالوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 00-99من ألامر  09عمال بأحكام املادة :" ما يلي وجاء فيها. نصت املادة ألاولى من املرسوم صراحة على إنشاء الوكالة

تحدث هيئة ذات طابع خاص تسري عليها بأحكام هذا املرسوم، تسمى الوكالة الوطنية  0999جوان  40املؤرخ في 

 "".الوكالة"لدعم تشغيل الشباب، وتدعى في صلب النص 

الاستقالل املالي، وجدد مقر الوكالة وتعرف بأنها هيئة وطنية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخصية املعنوية و

بمدينة الجزائر العاصمة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناءا على تقرير من 

 .الوزير املكلف بالتشغيل، كما يمكن للوكالة أن تحدث أي فرع جهوي أو محلي بناءا على تقرير مجلسها التوجيهي

 1.(99صفحة  ،4449روقال، )

وكان عدد العامل فيها  4404ماي  00وأنشأت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ملحقة مغنية بتاريخ 

من طرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفي سنة  4408مارس  04وقد تم تدشينها في . عاملين فقط

الطابق ألارض ي مغنية  40ملعدلة الخدمات الاجتماعية رقم وتقع في عمارة الصندوق الوطني . تم ترقيتها إلى فرع 4444

 .تلمسان

وفي هذا الصدد يجب أن ننوه بأنه قد تم تغيير اسم الوكالة وعليه فإن الوكالة ستحمل تسمية الوكالة الوطنية لدعم 

والذي يعّدل  4444نوفمبر  44املؤرخ في  349-44، حسبما ورد في املرسوم التنفيذي رقم ANADEتنمية املقاوالتية

واملتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل  0999سبتمبر  8املؤرخ في  499-99ويتمم املرسوم التنفيذي رقم 

الوثائق واملعلومات املقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع )الشباب وتحديد قانونها ألاساس ي

 (،4440مغنية

 :- ANADEالوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية عبر املرافقة في إنشاء املؤسسات-ب

 .تكمن مراحل املرافقة في إلاعالم وإعداد املشروع وتجهيز املؤسسة املستحدثة ومتابعتها-

 حول مختلف مراحل إنشاء مؤّسسته( صاحب املشروع)إعالم املترشح -

 .تسييرها وتركيبها بما في ذلك املنافسة فيما يخص إعداد املشروع، يتعين املباشرة في دراسة السوق ومعرفة-

 

                                                           
: بسكرة، الجزائر .تمويل المؤسسات المصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بسكرة،(. 5112. )إلياس روقال 1

 .66ص .مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر،بسكرة
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فيما يتعلق بالدراسة التقنية الاقتصادية فإنها تتجلى في عرض املتوج والسوق والسياسة ووسائل إلانتاج والتنظيم -

 وتكلفة وتمويل املشروع وملفه املالي

 مصداقيته عند انقضاء هذه الفترة يعرض املشروع على لجنة الانتقاء والاعتماد التي تبث في-

في حالة العكس يخطر البطال صاحب املشروع بالنقائص امللحوظة من طرف أعضاء اللجنة التي تتيح له فرصة -

 تقديم املشروع من جديد

 ثم تسلم شهادة القابلية مع التبليغ باملوافقة املبدئية في شان منح السلفة غير املكافأة-

أشهر للفصل في مسالة تمويل  43ملشروع حيث ال ينبغي أن يتعدى يودع طلب القرض لدى البنك املخول له تمويل ا-

 املشروع

في حالة الحصول على القرض املصرفي تسلم شهادة القابلية في شان الامتيازات الضريبية مع إصدار قرار نهائي خاص -

 .بمنح السلفة غير املكافأة

ط العامة املتعلقة بمنح املساعدات املقررة في دفتر في مرحلة انطالق النشاط ومتابعته يتم التدقيق في تطابق الشرو -

ألاعباء ويتم تكوين صاحب املؤسسة املصغرة عن طريق الاستشارة في مجال الضرائب واملحاسبة وتسيير املوارد 

 .سنوات 43البشرية ومتابعة النشاط مدة 

 ANADE -2212/2222الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتيةعرض وتحليل حصيلة -ج

 2212/2222تطور عدد املشاريع الصغيرة واملتوسطة املمولة للفترة  -

 مغنية- ANADEالوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية 2212/2222تطور عدد املشاريع للفترة (: 2)الجدول رقم 

 النسبة عدد املشاريع الصغيرة واملتوسطة السنوات

2212 22 0,08% 

2211 35 4,76 

2212 222 18,68% 

2215 222 25,69% 

2212 222 21,56% 

2213 113 10,32% 

2212 32 4,85% 

2212 11 1,7% 

2212 52 2,87 

2211 22 4,22% 

2222 25 3 ,86% 

 122% 1115 املجموع

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية بناء على املعلومات املقدمة من طرف من إعداد الباحثتين : املصدر

 مغنية- ANADE املقاوالتية
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سجلت الوكالة مشروعين صغيرين فقط في السنة ألاولى الفتتاح الوكالة، والسبب راجع لنقص دراية  :التحليل

املواطنين والشباب بها، وهذا طبيعي في السنتين ألاوليتين من بدأ النشاط، إذ بدأت الحصيلة في الازدياد خالل السنة 

إال أن الحصيلة بدأت في  4400إلى غاية سنة 2012ل السنة الثالثة الثانية لنالحظ ارتفاع ملموس للمشاريع خال

= العرض)نجارة ألاملنيوم : وهذا يعود لتشبع السوق بحيث تم تجميد بعض النشاطات مثل 4409التراجع خالل سنة 

 (.الطلب

ع للفترة توزيع عدد املشاريع املمولة عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع مغنية حسب القطا -

2212/2020: 

 - ANADEالوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتيةتطور عدد املشاريع حسب القطاعات (: 3)الجدول رقم 

 2212/2220بمغنية للفترة 

 النسبة عدد املشاريع الصغيرة واملتوسطة قطاع النشاط

 %70 783 الخدمات

 %15 167 الزراعة والصيد

 %8 88 املقاولة والري 

 %5,6 63 اعةالصن

 % 0,4 4 الحرف

 %1 8 ألاعمال الحرة

 %100 1113 املجموع

 ،مغنية- ANADEالوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتيةبناءعلى املعلومات املقدمة من طرف من إعداد الباحثتين : ملصدرا

قطاع آخر ومثال  من خالل الجدول نالحظ أن هناك إقبال شديد على قطاع الخدمات أكثر من أي :التحليل

 .إلخ...خدمات، نقل البضائع، الفنادق واملطاعم واملقاهي: ألانشطة التي تدرج وفق هذا القطاع

. إلخ...صناعة املواد الغذائية: وأمثلة ألانشطة املتعلقة بهذا القطاع %9يليها قطاع الزراعة ثم الصناعة بنسبة 

من إجمالي املشاريع وتتمثل في ألانشطة املتعلقة بنجارة  %4سبته وفي املرتبة ألاخيرة قطاع الحرف والذي لم تتجاوز ن

 . إلخ...ألاملنيوم والخشب

 مغنية- ANADEالوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتيةعدد املناصب املستحدثة من طرف  -

 :2212/2020خالل الفترة 

 مغنية- ANADE م وتنمية املقاوالتيةالوكالة الوطنية لدععدد املناصب املستحدثة من طرف (: 4)الجدول رقم 

 2212/2211خالل الفترة 

 النسبة العدد 

 %6 77 إناث

 %94 1159 ذكور 

 %100 1236 املجموع

 مغنية- ANADEاملقاوالتية الوكالة الوطنية لدعم وتنميةبناء على املعلومات املقدمة من طرف من إعداد الباحثتين : املصدر

. 
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 4444منصب شغل سنة  93إضافة إلى هذا تم خلق 

من بين ألاهداف املسطرة للوكالة هي خلق مناصب جديدة وهذا ما تم مالحظته من خالل الجدول  :التحليل

منصب جديد ليصبح إجمالي املناصب  409مشروع أفاق ما عدده 0003فباإلضافة إلى عدد املشاريع املتمثلة في 

الذكور وهذا راجع إلى العوامل والخصائص التي ينفرد بها منصب، غير أن نسبة إلاناث أقل بكثير من نسبة  0349

 .املجتمع

 .مجتمع وعينة الدراسة. د

يعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي تدرس من قبل الباحث، بذلك فإن مجتمع الدراسة        

اسم املجتمع إلاحصائي أي أن املفردات  وجميع ألافراد أو ألاشياء الذين يمثلون مشكلة الدراسة، كما يطلق عليه أيضا

التي تسمى باملجتمع والتي سيتم دراستها وجمع املعلومات والبيانات لها تكون مختلفة من حالة ألخرى أو من دراسة 

 (00، صفحة 4404عزوز، ) .ألخرى 

املؤسسات الصغيرة املمولة كون الظاهرة املدروسة تتعلق بأثر املرافقة املقاوالتية وعالقته مع استمرارية نشاط       

من طرف الوكالة لدى سيكون مجتمع دراستنا مبني على املقاولين املدعمين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

 .الشباب بوالية تلمسان

اختيار عينة الدراسة تم بصفة عشوائية خاصة وأنها تعتبر من الخطوط الهامة إلجراء دراستنا :عينة الدراسة. ه

ية، وعلى هذا ألاساس فقد وزع الاستبيان على مجموعة من املقاولين املدعمين من طرف الوكالة الوطنية لدعم امليدان

 .مقاول  40تشغيل الشباب بوالية تلمسان أخدنا عينة عشوائية قدرها 

على وفي بحثنا هذا صممنا الاستبيان وفقا لطريقة مبسطة حسب سلم ليكرت الخماس ي، واحتوى : منهجية البحث. و

 : أسئلة واضحة، حيث تكون الاستبيان مما يلي

مقدمة الاستبيان حسب العديد من الدراسات وألابحاث ضرورية في الاستبيان، وكانت  تعد: مقدمة الاستبيان

 .مقدمتنا عبارة عن رسالة وجهت للمقاولين املدعمين من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمغنية

 :ن قسمينويتكون الاستبيان م

الجنس، العمر، مكان إلاقامة، نوع النشاط خاص باملعلومات الشخصية املتعلقة بأفراد العينة وتشمل  :القسم ألاول 

 .املستوى التعليمي، الخبرة

 : خاص باألسئلة املتعلقة بمتغيرات الدراسة، حيث تضمن محورين :القسم الثاني

 قاوالتية، وقد قسم هذا املحور إلى ثالث محاور فرعية يقيس هذا املحور أثر املرافقة امل: املحور ألاول 

 فقرات  4ويشتمل على : محور الاستشارات والدورات التكوينية

 فقرات  4ويشتمل على  :الدعم املاليمحور 

 فقرات  4ويشتمل على  :محور الدعم اللوجيستيكي

 .عبارات 10شتمل على يقيس هذا املحور استمرارية نشاط املؤسسات الصغيرة وي :املحور الثاني

 .النتائجتحليل 2 .

 :صدق وثبات أداة الدراسة 1.2.

ويقصد به الاتساق الداخلي بحيث تكون كل فقرة من الاستبانة متسقة مع املجال الذي تنتمي إليه الفقرة، 

املعامل لقياس مدى تناسق عبارات الاستبانة وانسجامها، حيث يعتبر  (Cronbach’s Alpha)وقد استخدمنا اختبار 
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ونتائج الاختبار . وكلما كانت هذه النسبة كبيرة كلما كان ثبات الاستبانة قوي  % 94مقبول إذا كانت نسبته أكبر من 

 .موضحة في الجدول آلاتي

 لقياس ثبات الاستبانة (Cronbach’s Alpha)نتائج اختبار معامل (: 05)جدول رقم 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات املجال

 0.708 12 املرافقة املقاوالتية: ألاول  الجزء

 0.830 4 الاستشارات والدورات التكوينية: املحور ألاول 

 0.641 4 الدعم املالي: املحور الثاني

 0.655 4 الدعم اللوجيستيكي: املحور الثالث

 0.766 10 استمرارية نشاط املؤسسة: الجزء الثاني

 0.787 22 جميع الفقرات

 IBM SPSS Statisticsد الباحثتين اعتمادا على نتائج املعالجة إلاحصائية عن طريق برنامج من إعدا: املصدر

21.0 

حيث يتضح أن أداة القياس تتمتع بدرجة عالية من الثبات حيث بلغ معامل الثبات بالنسبة للعبارات املكونة ملتغير 

، أما فيما % 7909ر استمرارية نشاط املؤسسة كانت بينما بالنسبة للعبارات املكونة ملتغي %7408املرافقة املقاوالتية

فيما يخص  0.830يتعلق بمعامل الثبات للمتغيرات التي تدخل ضمن تشكيل متغير املرافقة املقاوالتية فقد بلغت 

فيما يخص الدعم اللوجيستيكي وهي كلها و  0.655، فيما يخص الدعم املالي و0.641الاستشارات والدورات التكوينية 

 .وهو ما يدل على ثبات الاستبانة %60من أكبر 

 التحليل إلاحصائي الوصفي ملجاالت الدراسة2.2.

يتناول هذا املحور من الدراسة نتائج التحليل إلاحصائي للبيانات واملعلومات وفق املقاييس إلاحصائية الوصفية        

حيث . اسة والعناصر الفرعية لكل متغير رئيس يكالوسط الحسابي والانحراف املعياري وألاهمية النسبية ملتغيرات الدر 

سيتم تحليل وتفسير فقرات محاور الدراسة من خالل أخذ طبيعة كل سؤال عند التحليل من حيث كونه سلبًيا         

ملعرفة ما إذا كان متوسط  (3,00)أو إيجابًيا، واستخالص النتائج النهائية على الوسط الحسابي املفترض للدراسة 

 .أم ال 3ستجابة قد وصل إلى درجة املوافقة املتوسطة وهي درجة الا 

 (املرافقة املقاوالتية)تحليل فقرات مجال املحور ألاول الستبانة الدراسة -1.2.2

فقرة، استهدفت تشخيص أثر املرافقة املقاوالتية ( 04)الث اجزاء أساسية بحيث يحتوي على ثيتضمن هذا املحور      

 .يل الشباب بمغنيةللوكالة الوطنية لتشغ

 (. الاستشارات والدورات التكوينية)تحليل إجابات أفراد الدراسة حول فقرات املحور ألاول  -أ

 .فقرات( 40)تحليل الفقرات املتعلقة باملحور ألاول الستبانة الدراسة، حيث تضمن املحور ( 6)يبين الجدول رقم 
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 ستشارات والدورات التكوينيةتحليل الفقرات املتعلقة باال (: 6)الجدول رقم 

 
 الــعــبــارات

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

درجة  ألاهمية

 املوافقة

Q1  ،تقدم الوكالة استشارات قانونية، مالية

 محاسبية وتسويقية حسب احتياج الزبون 

 موافق 01 0.764 4.08

Q2  في حالة تعرض املؤسسة ألي مشكل يتم

 م الحلول والارشاداتتدخل املرافقون وتقديمه

 موافق 04 1.033 3,60

Q3  تم تكوينك لكسب مهارات وقدرات تسييريه

 واستراتيجية

 موافق 02 0.834 3.85

Q4  سمحت لك الدورات التكوينية في التعرف على

مؤسسات )إلاجراءات القانونية مع املؤسسات

 (التأمين، مصلحة الضرائب

 موافق 03 0.874 3.82

 موافق  0,723 3,95 ــــالـــــــــــيالاجــــــــمــ

 IBM SPSS Statistiques16 .0اعتمادا على نتائج املعالجة إلاحصائية عن طريق برنامج من إعداد الباحثتين : املصدر

 :نتائج الجدول أعاله تولي لنا باملالحظات التالية الذكر

( 3)ة كانت كلها تفوق املتوسط الحسابي املفترض إن قيم املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراس       

وهي نتائج ( 0,723)بانحراف معياري ( 95, 3)وتقع ضمن املجال موافق، حيث بلغ املعدل العام للمتوسطات الحسابية 

 . الوكالة تقدم استشارات والدورات التكوينيةتظهر اتفاق أفراد عينة الدراسة على أن 

 ( التمويل: )ة حول فقرات املحور الثانيتحليل إجابات أفراد الدراس-ب

( 40)تحليل الفقرات املتعلقة بالدعم املالي الذي تقدمه الوكالة، حيث تضمن املحور ( 7)يبين الجدول رقم      

 .فقرات

 .تحليل الفقرات املتعلقة ببعد التمويل املطبق بالوكالة(: 7)جدول رقم 

 
 الــعــبــارات

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 درجة املوافقة ألاهمية

Q5  القروض املالية التي استفدت منها كانت كافية إلنشاء أو

 توسيع مشروعك
 موافق 03 1.057 3.40

Q6  ساهمت إلاعانات املالية التي قدمتها لك الوكالة في زيادة

 قدرتك إلانتاجية
 محايد 04 1.055 3,38

Q7 لحصول على التمويل سهلت لك الوكالة إلاجراءات إلادارية ل

 (البنوك واملصارف املالية)من طرف املؤسسات املالية
 موافق 01 0.648 3.88

Q8  مكنتك الوكالة من الاستفادة من تخفيضات في نسبة الفائدة

 على القرض البنكي
 موافق 02 0,660 3.78

 موافق  0,669 3,59 الاجــــــــمــــــالـــــــــــي

 IBM SPSS Statistiques16 .0اعتمادا على نتائج املعالجة إلاحصائية عن طريق برنامج احثتين من إعداد الب: املصدر
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 :نتائج الجدول أعاله تولي لنا باملالحظات التالية الذكر

( 43)إن قيم املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة كانت كلها تفوق املتوسط الحسابي املفترض        

، (4، 999)بانحراف معياري ( 3009)ملجال موافق ومحايد، حيث بلغ املعدل العام للمتوسطات الحسابية وتقع ضمن ا

كما أنها وهي نتائج تظهر اتفاق أفراد عينة الدراسة على أن الوكالة توفر الدعم املالي في مرحلة الانشاء أو التوسيع

ستفادة من تخفيضات في نسبة الفائدة على القرض تسهل إلاجراءات إلادارية للحصول على التمويل وتمكنهم من الا 

،  إال أنهم لم يستفيدوا من إعانات مالية لزيادة قدرتهم إلانتاجية أي أن الدعم املالي يكون أما في مرحلة البنكي

 .الانشاء أو التوسيع 

 ( الدعم اللوجستيكي: )تحليل إجابات أفراد الدراسة حول فقرات املحور الثالث-ج

فقرات ( 40)تحليل الفقرات املتعلقة باملحور الثالث الستبانة الدراسة، حيث تضمن املحور ( 8)ن الجدول رقم يبي     

 .استهدفنا من خاللها التعرف على الدعم اللوجستيكي الذي تقدمه الوكالة

 الدعم اللوجستيكي الذي تقدمه الوكالةبتحليل الفقرات املتعلقة(: 8)جدول رقم 

 IBM SPSS Statistiques16 .0حصائية عن طريق برنامج اعتمادا على نتائج املعالجة إلا من إعداد الباحثتين : املصدر

 :نتائج الجدول أعاله تولي لنا باملالحظات التالية الذكر

وتقع ( 43)إن قيم املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة كانت كلها تفوق املتوسط الحسابي املفترض 

وهي (. 40939)، بانحراف معياري (3009)ضمن املجال موافق ومحايد، حيث بلغ املعدل العام للمتوسطات الحسابية 

قدم دعم لوجستيكي لكنه يقتصر على املساعدة في اختيار نتائج تظهر موافقة أفراد عينة الدراسة على أن الوكالة ت

 .املوقع ألانسب للمؤسسة، وأن اختيارهم ملوقع مؤسستهم كان موفقا

 (استمرار نشاط املؤسسات الصغيرة)تحليل فقرات مجال الجزء الثاني الستبانة الدراسة - 2.2.2

ؤسسات الصغيرة املدعمة من طرف الوكالة فقرات، استهدفت تحليل استمرار امل04يحتوي هذا الجزء على     

 .الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمغنية والجدول آلاتي يوضح نتائج التحليل إلاحصائي إلجابات عينة أفراد الدراسة

املتوسط  الــعــبــارات 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 ألاهمية

درجة 

 املوافقة

Q9 قرض لكراء املحل أو )استفادتك من القروض العقارية

ساعدك في انشاء محل يجذب ( قرض لترميم املحل

 الزبون 

 محايد 03 0.580 3.35

Q10  ساهمت الوكالة في استفادتك من إلاعفاء عن الرسم

 العقاري 
 محايد 04 0.464 3,30

Q11  تم مساعدتك من طرف املرافقين في اختيار املوقع

 ألانسب ملؤسستك
 موافق 02 0.716 3.48

Q12 موافق 01 0.958 3.82 اختيارك ملوقع مؤسستك كتن استراتيجيا 

ـــي ـــــ ـــالـــ ـــمـــ ـــ  موافق  0,639 3,59 الاجــ
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 تحليل الفقرات املتعلقة باستمرار نشاط املؤسسات(: 9)جدول رقم 

 الــعــبــارات 
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 
 يةألاهم

درجة 

 املوافقة

Q13  مكنتك النصائح والاستشارات املقدمة من

 طرف الوكالة من تحقيق جل أهدافك املسطرة
3,88 0,992 02 

 موافق

Q14  ساعدتك الدورات التكوينية املقدمة من طرف

 الوكالة من القيام بدراسة ألارباح املتوقعة
3,80 0,966 04 

 موافق

Q15 تنمية قدراتك  ساهمت الدورات التكوينية في

إلابداعية وجعل خدماتك أو منتوجاتك متميزة 

 وذات جودة

3,75 0,840 05 

 موافق

Q16  اختيارك لصيغة تمويل مؤسستك كان موفقا

 وساعدك في إنجاح مشروعك
3,68 0,767 06 

 موافق

Q17  ساهم الدعم اللوجستيكي الذي قدمته الوكالة

 في فرض مكانتك السوقية وتنمية مؤسستك
3,60 0,871 07 

 موافق

Q18  ساهمت املرافقة التي قدمتها لك الوكالة في

 كسب زبائن جدد
3,38 1,102 09 

 محايد

Q19  مكنك نشاط املرافقة من التفوق

 (مقارنة باملنافسين)التنافس ي
3,82 0,813 03 

 موافق

Q20  ساهمت مرافقة الوكالة بشكل جيد قبل وأثناء

 إنشاء مشروعك
3,92 0,764 01 

 موافق

Q21  كانت مرافقةANSEJ  فعالة بعد انطالق

 مشروعك

 موافق 04 0,853 3,80

Q22  ساهمت الوكالة في التعريف باملنتج الوطني عن

 طريق القيام باملعارض

 موافق 08 1,008 3,40

 موافق  0,716 3,64 الاجــــــمـــــــالــــــــي

 IBM SPSS Statistiques16 .0الجة إلاحصائية عن طريق برنامج اعتمادا على نتائج املعمن إعداد الباحثتين : املصدر

 :من خالل الجدول أعاله نالحظ أن

وتقع ضمن ( 43)قيم املتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة كانت كلها تفوق املتوسط الحسابي املفترض 

وهي نتائج (. 40709)، بانحراف معياري (3090)املجال موافق ومحايد، حيث بلغ املعدل العام للمتوسطات الحسابية 

ومن خالل ألاجوبة التي قدمها أفراد العينة أن  استمرارية نشاط مؤسساتهمتظهر موافقة أفراد عينة الدراسة على 

لها أعلى متوسط حسابي يقدر ب ( ساهمت مرافقة الوكالة بشكل جيد قبل وأثناء إنشاء مشروعك)الفقرة الثامنة 

فمن . بين أن أفراد العينة استفادوا من مرافقة مقاوالتية جيدة فقط في مرحلة قبل وأثناء الانشاءوهذا ما ي( 3093)

خالل مقابلة الشباب املدعمين من طرف الوكالة اتضح أن برغم استمرار نشاط مؤسساتهم إال أنهم قد واجهوا 
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لعقاري لتغيير املكان خالل العمل صعوبات عديدة كاحتياجهم للدعم املالي ملواكبة متطلبات السوق أو الدعم ا

وخاصة في السنوات ألاولى من بداية النشاط وذلك الرتفاع نسبة مخاطر الفشل إال أن الوكالة لم تقد لهم املرافقة 

 .والدعم الالزم واكتفت باملرافقة في مرحلة الانشاء فقط

 الاختبار إلاحصائي لفرضيات الدراسة3.2.

والتية على استمرارية نشاط املؤسسة لدى املقاولين املدعمين من طرف الوكالة الوطنية أثر املرافقة املقاللتحقق من 

 .لدعم تشغيل الشباب بمغنية

 :نتائج تحليل ومناقشة الفرضية الرئيسية الاولى 1.3.2 .

دعم من وجهة نظر الشباب املمغنية  ANSEJالفرضية ألاولى من دراستنا تنص على مدى وجود مرافقة مقاوالتية في 

حيث أن هذا الاختبار  (One Sample T Test)مجموعة واحدة  Tمن طرف الوكالة، والختبارها سيتم استخدام اختبار 

يعتمد فقط على فرضين وهما الفرض الابتدائي والفرض البديل وتكون هذه الفروض غالًبا حول متوسط أو تباين 

 . إلخ، والجدول آلاتي سيوضح نتائج الاختبار...مجتمع

الوكالة الوطنية لدعم عدموجود مرافقة مقاوالتية من وجهة نظر الشباب املدعم من طرف H0فرضية العدمية ال

 مغنية- ANADEوتنمية املقاوالتية

الوكالة الوطنية لدعم وجود مرافقة مقاوالتية من وجهة نظر الشباب املدعم من طرف  H1: الفرضية البديلة

 مغنية- ANADEوتنمية املقاوالتية

 الختبار الفرضية ألاساسية ألاولى One Sample T Testنتائج اختبار (: 10)ل رقم جدو 

 2.222= الجدولية  Tقيمة  5=قيمة الاختبار  املتغير

املرافقة 

 املقاوالتية

 Tقيمة 

 املحسوبة
 درجة الحرية

القيمة 

 الاحتمالية

(Sig) 

الفرق بين 

 الوسطين

 فترة ثقة الاختبار

الحد ألادنى 

 ة الثقةلفتر 

الحد ألاعلى 

 لفترة الثقة

111122 51 2.222 2122523 213222 212222 

 IBM SPSS Statistics 16 .0اعتمادا على نتائج املعالجة إلاحصائية عن طريق برنامج من إعداد الباحثتين : املصدر

كماهو موضح في الجدول رقم  3بناء على قيمة الوسط الحسابي للمتغير والتي تساوي  T Testتم استعمال اختبار     

الجدولية والتي تبلغ  Tوهي أكبر من قيمة  000047املحسوبة بلغت T، حيث من خالل هذا ألاخير نالحظ أن قيمة )(

، كما من خالل نتائج  (Degré de liberté)  (  v=39)وذلك عند درجة حرية Studentحسب توزيع  40404قيمتها 

وهي أقل من قيمة الداللة  (0,00)تساوي  (.Sig)ل يتبين لنا أن القيمة الاحتمالية الاختبار املبيّنة في ذات الجدو 

، مما يقود إلى رفض الفرضية العدمية وقبول الفرضية البديلة الفرعية لدراستنا التي تنصوجود مرافقة % 0املعنوية 

 .مغنية- ANADEقاوالتيةالوكالة الوطنية لدعم وتنمية املمقاوالتية من وجهة نظر الشباب املدعم من طرف 

توفر املرافقة املقاوالتية وذلك من خالل - مغنية- ANADEالوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتيةوهذا يثبت أن 

 . تقديمها جملة من الدعم للشباب الحاملين للمشاريع
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 :نتائج تحليل ومناقشة الفرضية الرئيسية الثانية -2.3.2

أن عنصر الدعم املالي يعتبر من أهم املحددات ألاساسية للمرافقة املقاوالتية تنا تنص على الفرضية الثانية من دراس

الذي يقيس قوة الارتباط  Pearson، والختبارها سيتم استخدام معامل والذي يؤثر على استمرارية نشاط املؤسسة

واملتغير التابع ( الي، الدعم اللوجستيكيالاستشارات والدورات التكوينية، الدعم امل)بين املتغيرات املستقلة الفرعية 

استمرارية نشاط املؤسسة حيث أن هذا الاختبار يعتمد فقط على فرضين وهما الفرض الابتدائي والفرض البديل، 

 .والجدول آلاتي سيوضح نتائج الاختبار

ية والذي يؤثر على يعتبر الدعم املالي من املحددات الرئيسية للمرافقة املقاوالتال : H0الفرضية العدمية  -

 .(α =05%)استمرارية نشاط املؤسسة عند مستوى معنوية 

يعتبر الدعم املالي من املحددات الرئيسية للمرافقة املقاوالتية والذي يؤثر على  :H1الفرضية البديلة  -

 .(α =05%)استمرارية نشاط املؤسسة عند مستوى معنوية 

 

 ات املستقلة الفرعية واستمرارية نشاط املؤسسة قوة الارتباط بين املتغير (: 11)الجدول رقم 

 Pearsonباستخدام معامل 

  املتغيرات املعزولة املتغيرات املدروسة
نشاط   استمرار

 املؤسسة

 الاستشارات والدورات التكوينية
 الدعم املالي

 الدعم اللوجستيكي

 معامل الارتباط

 مستوى الداللة

N 

21212 

2.221 

22 

 الدعم املالي

 

شارات الاست

 والدورات التكوينية

 الدعم اللوجستيكي

 معامل الارتباط

 مستوى الداللة

N 

2.122 

2.521 

22 

 الدعم اللوجستيكي

 الدعم املالي

الاستشارات و 

 الدورات التكوينية

 معامل الارتباط

 مستوى الداللة

N 

2.151-  

2.512 

22 

 (α=5%)الارتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة *(α=1%) الارتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة **

 IBM SPSS Statistiques16.0اعتمادا على نتائج املعالجة إلاحصائية عن طريق برنامج إعداد الباحثتين من : املصدر

عند عزل تأثير محددات املرافقة املقاوالتية، يتضح أن محدد الاستشارات والدورات التكوينية لديه ارتباط متوسط 

وهي بذلك تحتل ( 4.449)عند مستوى الداللة ( 40004)رية نشاط املؤسسة بمعامل ارتباط جزئي قدره بمتغير استمرا

 (.11)الجدول رقم مقارنة بمحدد الدعم املالي وبعد الدعم اللوجستيكي كما هو موضح في نتائج . املرتبة ألاولى

 :نتائج تحليل ومناقشة الفرضية الرئيسية الثالثة -3.3.2

ألاساسية الثانية على أن هناك عالقة تأثير معنوي بين املرافقة املقاوالتية واستمرارية نشاط املؤسسة تنص الفرضية 

في الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمغنية، حيث يمكن اختبار معنوية الانحدار البسيط باستخدام الاختبار 

 :التالي
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إحصائية بين املرافقة املقاوالتية واستمرارية نشاط  ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة: H0الفرضية العدمية 

 .املؤسسة من وجهة نظر الشباب املدعم من طرف الوكالة

توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين املرافقة املقاوالتية واستمرارية نشاط املؤسسة : H1الفرضية البديلة 

 .من وجهة نظر الشباب املدعم من طرف الوكالة

قصد اختبار الفرضية  SPSS v16ا يلي سنقوم بإجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط باستخدام برنامج فيم      

 :ألاساسية الثانية لدراستنا، ونتائج الاختبار يوضحها الجدول التالي

اط نتائج تحليل التباين لالنحدار الخطي البسيط لتأثير املرافقة املقاوالتية واستمرارية نش(: 12)الجدول رقم 

 .مغنية- ANADEالوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتيةاملؤسسة في 

 

 استمرارية نشاط املؤسسة املتغير

املـرافقة 

 املقاوالتية

 النموذج
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 Fقيمة 

 املحسوبة

مستوى 

الداللة 

sig 

معامل 

التحديد 

R2 

معامل 

 Rالارتباط 

معامل 

 الانحدار

 0,444 0,197 0,0042 9,328 2,036 01 036, 2 الانحدار
0,176 

 38 8,294 الخطأ املتبقي

0,218 

 0,46718 خطأ التقدير

 α=5%=  4.171الجدولية عند مستوى داللةFقيمة  39 10,330 املجموع

 IBM SPSS Statistiques16.0اعتمادا على نتائج املعالجة إلاحصائية عن طريق برنامج من إعداد الباحثتين : املصدر

 

نشاط املؤسسات الصغيرة،  بين املرافقة املقوالتية واستمرار نسبيا ارتباط ضعيف هناك بأنه يتضح أعاله الجدول  من

توضح  القيمة هذه أن حيث .نسبًياضعيفة  قيمة وهي  0,197 ب قدر التحديد معامل أن حين ،في444, 0 بـ تقدر الذي

 التابع، للمتغير املستقل املتغير تفسير نسبة أي التابع املتغير على تطرأ تغيرات من املستقل املتغير يفسره ما مقدار

املرافقة املقاوالتية  في التغير إلى يعود في استمرار نشاط املؤسسات الصغيرة التغير من  % 19,7يأن يعن أخرى  بعبارة

              التابع املتغير على تؤثر أخرى  عوامل إلى ترجع قد املتبقية والنسبة. للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمغنية

 .) نشاط املؤسسات الصغيرة  استمرار (

 أن على منخفضة تدل نسبة وهي .النموذج من  % 19,7 نسبة بتفسير تقوم املرافقة املقاوالتية بأن القول   يمكن كما

استمرارية نشاط املؤسسات الصغيرة املدعم من  دعم في وي معن وتأثير كبير  املرافقة املقاوالتية ليس له دور  متغير

 الصفر من قيمته اقتربت وكلما 0,46718  قيمته التقدير وأن خطأ طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مغنية،

 .أفضل كان

 :من الجدول أعاله يمكن اختبار معنوية الانحدار وذلك باستخدام الاختبار التالي

الانحدار البسيط ما بين املرافقة املقاوالتية واستمرار نشاط املؤسسات الصغيرة غير معنوي : H0 الفرضية العدمية

 .%5عند مستوى معنوية 

الصغيرة معنوي عند ت قاوالتية واستمرار نشاط املؤسساالانحدار البسيط ما بين املرافقة امل: H1ةالفرضية البديل

 .%5 مستوى معنوية 
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فبذلك  (α =05%)وهي أكبر من مستوى الداللة ( 4.880)، وبما أنها تساوي (Sig)يمة الاحتمالية نقوم بمقارنة الق     

وبالتالي يمكن استنتاج بأن . نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية العدمية وهذا معناه أن الانحدار غير معنوي 

ارية نشاط املؤسسات الصغيرة وذلك عند متغير املرافقة املقاوالتية ليس له تأثير ذو داللة إحصائية على استمر 

 . %95مستوى ثقة 

 :ويمكن تقدير الانحدار من خالل الجدول آلاتي

 .نتائج تحليل التباين للمعالم املقدرة لنموذج الانحدار الخطي البسيط(: 13)جدول رقم 

 

ـــــو  ـــ ـــــ ــ  جذالنمـ

املعادالت  املعادالت غير نمطية

 النمطية

 

 Tقيمة 

 املحسوبة

 

القيمة الاحتمالية 

(Sig) B  الخطأ املعياري

Std.Error 

Beta 

 Constant 1,427 0,749 0,444 1 ,907 0,064ثابت

 0,004 3,054 0,204 0,624 املرافقة املقاوالتية

-40)عند درجة حرية     2.222 الجدولية تقدر بـ   Tقيمة 

و دلك حسب جدول  (α =05%)و مستوى الداللة( 38=2

 Studentع توزي

 N=40  %95=درجة الثقة 

 IBM SPSS Statistiques16.0اعتمادا على نتائج املعالجة إلاحصائية عن طريق برنامج من إعداد الباحثتين : املصدر

 

يوضح الجدول أعاله نتائج تحليل الانحدار املتعدد الذي استخدم لتحديد العالقة بين متغيرات املرافقة املقاوالتية  

واستمرارية نشاط املؤسسة، حيث نالحظ ان ( ات والدورات التكوينية والدعم املالي والدعم اللوجستيكيالاستشار )

فإننا % 0أكبر من  %6,4  أقل من قيمتها الجدولية، وبما ان مستوى الداللة 00947 املحسوبة التي بلغت قيمتهاT قيمة

م وجود عالقة بين املرافقة املقاوالتية واستمرارية نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية العدمية الدالة على عد

فقد تشكل الاستشارات والدورات التكوينية تأثيرا على استمرارية نشاط املؤسسة وذلك ألن مستوى . نشاط املؤسسة

في حين عدم وجود تأثير من قبل الدعم املالي والدعم اللوجستيكي على  (α =05%)وهو أقل من  %9, 1   داللتها 

 .رارية نشاط املؤسسة عبر آلية الوكالةاستم

 :ويمكننا تمثيل العالقة من خالل املعادلة التالية 

,624 Acc 0+ 11222 =Ent 

 

الدعم املالي، )ال تقدم أي أنواع الدعم ،مغنية- ANADEالوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتيةوهذا يدل على أن 

 .الاستشارات في طور العمل ماعدا بعض( الدعم اللوجستيكي
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 (Ent-Acc)منحنى الانحدار الخطي البسيط (: 01)الشكل رقم 

 
 IBM SPSS Statistiques16.0اعتمادا على نتائج املعالجة إلاحصائية عن طريق برنامج من إعداد الباحثتين : املصدر

 

ريبا على خط واحد، وهذا ما يمكن مالحظته من خالل الشكل أعاله أن النقاط متشتتة ماعدا بعض النقاط التي تق

ما يدل على أنه بالفعل ال توجد عالقة قوية بين املتغير املستقل واملتغير التابع لدراستنا أي ما بين متغير املرافقة 

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتية ومتغير استمرار نشاط املؤسسات الصغيرة املدعمة من طرف 

ارجاع سبب وجود نقط على خط واحد إلى بعض الاستشارات التي تقدمها الوكالة  ، ويمكنمغنية- ANADEاملقاوالتية

تم رفض وجود عالقة معنوية التأثير ما بينهما من خالل حيث من خالل ما تقدم . ألصحاب املشاريع أثناء العمل

 .الانحدار الخطي البسيط

 :دراسة يمكن تلخيص نتائجها كما يليبناء على ما تم عرضه وخاصة من خالل مناقشة الفرضيات ومتغيرات الو 

إلاجابات املقدمة من الشباب املدعم من طرف الوكالة الوطنية والتي أكدت  من انطالقا  :الاولى الفرضية قبلنا* 

 .بأن الوكالة تقدم مرافقة مقاوالتية

دمه الوكالة الوطنية عدم وجود عالقة ارتباطية بين الدعم املالي الذي تق من انطالقا  :الثانية رفضنا الفرضية

لدعم تشغيل الشباب بمغنية واستمرار نشاط املؤسسات الصغيرة وقد أثبت ذلك بعد عزل تأثير محددات 

 املرافقة املقاوالتية

املرافقة املقاوالتية التي تقدمها الوكالة ال  أن أثبتت والتي الدراسة مخرجات من انطالقا: الثالثة الفرضية رفضنا

نشاط املؤسسات الصغيرة وذلك ألنها تقدم الدعم في مرحلة الانشاء أو التوسيع فقط وتهمل تأثر على استمرار 

تماما مرحلة العمل ما عدا تقديمها لبعض النصائح والاستشارات وخاصة في السنوات ألاولى من النشاط والتي 

 .تعتبر مرحلة محفوفة بمخاطر الفشل
 

 :تحليل املقابلة.3

ويمكن تلخيص أهم ما جاء - مغنية- ANADEالوطنية لدعم وتنمية املقاوالتيةس ي للوكالة تمت مقابلة املرافق الرئي

 :فيها فيما يلي

 هي املشاريع التي تقوم الوكالة بتمويلها؟ ما :س 

 إلخ والقطاع الزراعي كزراعة الحبوب ...تقوم الوكالة بتمويل كل من قطاع الخدمات كالترصيص والتلحيم :ج

الفالحة، إضافة إلى القطاع الصناعي واملتمثل في كل ما يخص املشاريع أو  والخضروات وكل ما يخص
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إال أن هناك بعض النشاطات التي تم تجميدها من طرف الدولة كالنشاطات الخاصة . املؤسسات إلانتاجية

كما . بالنقل والنشاطات املتعلقة بالكراء مثل كراء السيارات، العتاد الفالحي، كراء املعدات وأدوات البناء

يوجد بعض النشاطات ألاخرى التي ال تقوم الوكالة بتمويلها كالتجارة والبناء وذلك راجع لعدم وجود 

 .إجراءات في الوكالة تخص هاته ألانشطة

 املدعمة ( أفلست أو في طريق إلافالس)هل لديكم إحصائيات خاصة باملؤسسات الناجحة أو الفاشلة  :س

 من طرف الوكالة؟

 الاحصائيات الخاصة باملؤسسات التي استفادت من الدعم سواء في مرحلة الانشاء أو  ال، نملك فقط :ج

 التوسيع  

 في حالة استفادة صاحب املشروع من الدعم من أحد هيئات الدعم ألاخرى  :س(ANGEM,CNAC, DSA) 

 ؟ANADEوفشل وتوقف مشرعه هل بإمكانه أن يستفيد من دعم 

 يجب أن تتوفر في صاحب املشروع، لكن هناك حالة خاصة فيما يتعلق  ال، فهذا يعتبر أحد الشروط التي :ج

فلهم الحق في الاستفادة من دعم الوكالة في حالة  A NGEMبأصحاب املشاريع الذين استفادوا من دعم 

 .التوسيع في نفس املشروع

 ة إلخراجها من عند حدوث مشكل أو أزمة ألحد املؤسسات الصغيرة ماهي إلاجراءات التي تتخذها الوكال :س

 ألازمة ومساعدتها على الاستمرارية؟

 أصدرت الدولة تعليمة مؤقتة  4444لم تكن هناك إجراءات أو تعليمات تخص هذا ألامر إلى غاية ديسمبر  :ج

تخص إعادة الجدولة، بحيث يقوم صاحب املشروع بالدخول إلى املنصة إلالكترونية الخاصة باملؤسسات 

فيها ويحدد سبب تعثره سواء كان حجز على العتاد، تأجيل الدفع أو إلاعفاء عن املصغرة املتعثرة ويسجل 

 ...تأخير الدفع

 ؟عدم تسديد صاحب املشروع ديونه في الوقت املحدد للبنك هل تتدخل الوكالة ملساعدته في حالة: س 

 خطار القروض في حالة عدم التسديد في الوقت املحدد للبنك يقوم صندوق الكفالة املشتركة لضمان أ: ج

لهذا الصندوق في  %0,35بحيث يساهم صاحب املشروع بنسبة ، بالتكفل بالقرض الذي يمنحه البنك

 .مرحلة انشاء املشروع

 حسب رأيك الشخص ي ما تقدمه الوكالة كافي لضمان نجاح املؤسسات الصغيرة واستمراريتها في السوق؟ :س 

 نواحي التي تخص الانشاء واستمرار املؤسسة بحيث تقدم أرى بأنها كافية ألنها تقدم الدعم من جميع ال :ج

الدعم املادي كالعتاد واملال والدعم املعنوي واملتمثل في الاستشارات كالتدخل مع إلادارات والبنوك، كما 

 .تقدم دورات تكوينية أو اجتماعات لزيادة الكفاءة، إضافة إلى هذا تقدم معارض للتعريف باملنتوج

 ي هل الجزائر الزالت تعاني من نقص كفاءات املرافقين؟حسب رأيك الشخص  :س 

 حسب رأيي أن الجزائر لم تعد تعاني من نقص الكفاءات وباألخص والية تلمسان كوني في احتكاك دائم  :ج

 .معهم فهي تسهر دائما على تقديم ألافضل والدعم الالزم

 كيف هي حركية مرافقة وكالة  :سANADEل هي دورية منتظمة، قليلة أو مغنية وخاصة بعد الانشاء؟ ه

 منعدمة؟

 تقوم وكالة : جANADE مغنية بمتابعة املؤسسات الصغيرة بصفة دورية منتظمة بعد الانشاء وفق برامج

 .مسطرة حسب دليل إلاجراءات بحيث تكون مرتين في السنة ألاولى ومرة في السنتين الثانية والثالثة
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 املجال إلى ما يعود سبب فشل املؤسسات الصغيرة؟ حسب رأيك ومن خالل خبرتك وعملك في هذا: س 

 أرى بأن أسباب الفشل يعود إلى :ج: 

 .نقص خبرة أصحاب املشاريع في مجال نشاط مؤسساتهم -

 .عدم إعطاء أهمية كبيرة لدراسة املشروع -

 .اتكال صاحب املشروع على الوكالة في إيجاد زبائن جدد -

 .اماستهتار صاحب املشروع في دفع ديونه باالنتظ -

 كيف نضمن استمرارية نشاط املؤسسات الصغيرة؟ :س 

 يجب على صاحب املشروع أن يكون : ج: 

 .في املستوى من حيث الحرص العمل الذي يقوم به -

 ...ملتزم مع إلادارات من حيث مواعيد الدفع للضرائب، البنوك، التأمين -

حالة حدوث مشاكل أو  يجب على صاحب املشروع أن يبقى على اتصال دائم مع الوكالة والبنك في -

 .الاحتياج لالستشارات

يجب أال يتصرف بالعتاد كالبيع مثال أو تغيير موقع املؤسسة إال بموافقة الوكالة، أي يجب أال يقوم  -

 .بأي إجراء بدون علم الوكالة

 :من خالل املقابلة نالحظ أن

 .ال تشمل فترة العمل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمغنية تقدم مرافقة مقاوالتية ولكن .0

الوكالة ال تملك احصائيات لعدد املؤسسات الناجحة أو الفاشلة وهذا يدل على أنها تتعامل معها فقط في  .4

 . مرحلة الانشاء

سنوات وهذا ما يؤكد أن  3متابعة الوكالة للمؤسسات املدعمة ال تشمل مرحلة العمل فهي ال تتجاوز  .3

 .الانشاء أو التوسيع متناسية فترة العمل وهي أهم مرحلةأهداف الوكالة تقتصر فقط على مرحلة 

ترجع الوكالة أسباب فشل هذا النوع من املؤسسات إلى املقاول سواء من الناحية الخبرة واملعرفة أو من  .0

الناحية الانضباطية متجاهلة احتياجاتها إلى الدعم خالل هاته املرحلة سواء من الناحية املالية أو 

 .ا الاستشارية والتكوينيةاللوجستيكية وكذ

وبتالي نؤكد ما توصلنا إليه من خالل إجراء عدة اختبارات وتحليلها لفهم املعلومة املجمعة بواسطة الاستبيان والتي 

مغنية واستمرار نشاط املؤسسات ANADEتثبت عدم وجود عالقة ارتباط بين املرافقة املقاوالتية التي تقدمها 

 .التي تقدمها للمقاول والتي أراها غير كافية لضمان النجاح والاستمرارية في السوق الصغيرة ماعدا الاستشارات 

 :خاتمة -

تهدف معظم الاستراتيجيات املتعلقة بالتنمية الاقتصادية إلى خلق أكبر عدد من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة، وال 

إلنشاء هذا النوع من املؤسسات، ولكن توفير عدد يتحقق ذلك ألامر إال من خالل توفير املرافقة املقاوالتية املالئمة 

كبير من املؤسسات ليس باألمر الكافي لتحقيق التنمية الاقتصادية فالبد من ضمان استمرارية هذه املؤسسات في 

 السوق وبالتالي استمرار مناصب الشغل التي تم توفيرها من قبل هاته املؤسسات واستمرار الدخل الفردي، 

 املقاوالتية دعم هيئات فعالية في نقص بة الجزائر في مجال املرافقة املقاوالتية اتضح أن هناكوحسب تقييم تجر 

 هذه هداف أ                              وضوح عدم إلى أساسا يعود وهذا لجزائرا في الصغيرة واملتوسطة ومرافقة املؤسسات



-دراسة حالة-املرافقة املقاوالتية على استمرارية نشاط املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر أثر   

الوكالة الوطنية لدعم وتنمية املقاوالتيةاملؤسسات املمولة من طرف   ANADE الجزائر-فرع مغنية      
 

 

 برلين –المانيا / واالقتصادية  إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية 121 

 

0202 

تية على ضرورة إنجاح وضمان استمرارية املشاريع املدعمة من عملية املرافقة املقاوال ترتكز الذي الوقت ففي الهيئات،

طرف هذه الهيئات، فالدولة تهدف بالدرجة ألاولى إلى محاربة البطالة وذلك بالسماح ألكبر عدد من الشباب من 

قة من إنشاء مؤسسات صغيرة، وهذا ما أثر على فعالية هيئات املرافقة فهي ال تركز كثيرا على تفعيل عمليات املراف

وفي نظرة إلى أهم مميزات هيئات دعم املقاوالتية ومرافقة  .أجل إنجاح  واستمرار نشاط هذه املؤسسات الصغير

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر، يظهر مدى مساهمتها في زيادة إنشاء وتطوير العديد من املؤسسات 

 .ر ظاهرالصغيرة، إال أن أثرها على التنمية الاقتصادية يبقى غي

 :وعليه كانت نتائج الدراسة كما يلي

تقدم الوكالة املرافقة والدعم للشباب الحاملين للمشاريع ويمكن اعتبار برامجها ناجحة لكن ينحصر  .0

 . نجاحها في مرحلة الانشاء خاصة أو التوسيع

نية، املالية فرع مغنية في تجاوز العقبات الاستشارية والتكوي ansejتساهم املرافقة املقاوالتية لـ  .4

واللوجستيكية، ولكن هذه املساهمة تكون في مرحلة الانشاء بحيث تقوم الوكالة بتقديم دورات 

تكوينية لحاملي املشاريع، وتمنحهم قروض مالية إلنشاء أو توسيع املشروع، إضافة إلى أنها تساهم 

 .العمل في منح قروض لكراء أو ترميم املحل، لكن كل هذا الدعم ال يدخل ضمن مرحلة

من خالل الدراسة امليدانية يتضح أن املرافقة املقاوالتية لدعم تشغيل الشباب فرع مغنية ال تؤثر  .3

على استمرارية وديمومة املؤسسات الصغيرة ماعدا الاستشارات التي تقدمها لحاملي املشاريع وذلك 

بها املؤسسة وأصعبها وذلك برامجها ال تهدف مرحلة العمل والتي تعتبر من أهم املراحل التي تمر  ألن

الرتفاع نسبة الخطر والفشل ويمكن إرجاع ذلك للعقبات التي يواجهها هذا النوع من املؤسسات 

كاحتياجها للتمويل من أجل إشباع السوق وفرض مكانتها بالنسبة لباقي املنافسين أو اضطرارها 

 .إلخ...لتغيير املحل أو توسيعه أثناء فترة العمل

سنوات ألاولى من الانشاء  3سنوات أي تكون خالل  3واملتابعة املقاوالتية ال تتعدى  فترة املرافقة .0

 .فقط

من الانشاء وذلك لزيادة النفقات واشتداد  3معظم املقاولون يفشلون أو يتعرقل عملهم بعد السنة  .0

 .املنافسة

 :الاقتراحات والتوصيات

املقاوالتية بحيث تتعدى هدف الانشاء من أجل  على الدولة الجزائرية توسيع أهدافها في مجال املرافقة .0

 .تقليص نسبة البطالة لتشمل هدف الاستمرارية لتضمن زيادة في التنمية الاقتصادية

 .منح قروض مالية خالل فترة العمل للمساهمة في تغطية نفقات املشروع وتمكينه من الاستمرارية .4

 .ة الانشاء، العمل والتوسيعتمديد فترة املرافقة واملتابعة بحيث تشمل كل من مرحل .3

 .على الوكالة الاحتكاك أكثر ولفترة أطول مع املقاولين وحاملي املشاريع لضمان نجاحهم .0

على الوكالة تنظيم ملتقيات وندوات خالل فترة العمل من أجل احتكاك املقاولين وخاصة لذين يعملون في  .0

ق وكيفية التعامل مع الزبون، معرفة نفيس القطاع، زيادة مكتسباتهم املعرفية وخاصة طرق التسوي

 .احتياجاتهم لضمان استمرار نشاط مؤسساتهم

على الدولة وضع تعليمة تفرض على جميع الوكاالت الوطنية لدعم تشغيل الشباب بإجراء احصائيات  .9

 .سنوية حول عدد املؤسسات الناجحة والفاشلة التي تم دعمها ومعرفة سبب فشلها
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 انعكاسات جائحة كورونا على تصورات الطلبة للنية املقاوالتية
 

The implications of the Corona pandemic on students' perceptions of 
Entrepreneurial intention 

 2بودية محمد فوزي         .1حقاين فوزية

HAGAIN Faouzia1 .BOUDIA mouhamed faouzi2 

  tlemcen.dz-faouzia.hagain@univ. (الجزائر)د تلمسان امعة أبي بكر بلقايج MECAS مخبر 

   fboudia@yahoo.fr(الجزائر)امعة أبي بكر بلقايد تلمسان ج MECAS مخبر 

 

 :مللخصا

مؤسسات القطاع العام والخاص بالجزائر عن امتصاص التدفق الهائل لطالبي العمل من خريجي  تعجز 

الجامعات، يستوجب الاهتمام بدور الجامعة في توجيه الطلبة نحو إنشاء مؤسسات من خالل العمل على تشكيل 

تقتصا  الاانعكاسات جائحة كورونا على  حليلى تتهدف هذه الدراسة إل .تصور ايجابي للطلبة اتجاه السلوك املقاوالتي

توجه نحو ألاعمال الريا ية وتأثيرها على الطلبة في اختيار ألاعمال الريا ية مقارنة مع اختيار نقطة ال الوطني، وخاصة

 ، ولتحقيق هذا الغرضاملستدامة الوظيفة العمومية ، وتأثيرها على التصورات الطلبة للنية املقاوالتيةالتوجه نحو 

طالب من مختلف التخصصات  011على عينة مكونة من  ،تقمنا بتوزيع استبيان الكتروني كأ اة لجمع البيانات

أظهرت نتائج .SPSSV22باالعتما  على البرنامج إلاحصائي  ،استبيان صالح 10بجامعة بسكرة، بينما ثم تحليل 

 التصورات الطلبة للنيةانعكاسات الكورونا على  إحصائيةالدراسة وجو  أثر سلبي  ذو  اللة 

 .الجامعي ، الطالبجائحة كوروناالريا ية، نية املرجوة، تصورات ريا ة ألاعمال،   :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

The inability of public and private institutions in Algeria to absorb the massive influx of 

university graduates from the labor market requires attention to the role of the 

university in guiding students toward the establishment of institutions by working to 

shape a positive perception of students toward the direction of the behavior of the 

institution. This study aims at the repercussions of the Koruna pandemic on the national 

economy. In particular, we have distributed an electronic questionnaire as a data 

collection tool to a sample of 100 students from different disciplines at the University of 

Pescara. The results of the study showed a negative statistically significant effect on the 

implications of the Koruna for student perceptions of the building structure, and that the 

students were 

Key words: The facultiums;  the visions of the speakers;  the intention to establish an 

institution;  the Corona; Undergraduate student 
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 :مقدمة

وتكنولوجيدا إلاعددالم والاتصدال، العدي جعلد  مددن  إن تزايدد حددة املنافسدة فدي ظددل ثدورة التكنولوجيدات ال دي دة،

املعلومة متاحة وسريعة الانتشار وكذا مرنة متجاوبة للتغيير والتحسين املستمرين، وهذا ما أولى إلى التوجه نحو الفكدر 

بددورها تسدمب باسدتمرارية التواجدد للمؤسسدات علدى املسدتوي الجزئدي ومدن الريا ي الذي يضمن امليزة التنافسدية والعدي 

وباعتبددددار أن الددددول باتدددد  تاددددجع القطددداع الخدددداص فدددي من ددددى لسياسدددة التنويددددع، وبن ددددرة  تدددم الدددددول علدددى املسددددتوي الكلدددي،

ع ريا يددددة بندددداءة لدددددعم هددددذه النقطددددة  تددددم تسددددليح الضددددوء علددددى املقاولددددة كمو ددددوع محددددوري يدددددفع ب جلددددة تحريدددد  القطددددا

وباعتبددار الجامعددة مددوطن أسارددعي لترعددرع رأ   الخدداص ويوجدده الددبال  نحددو الاسددت مارات الفعالددة  هددذه املشدداريع الريا يددة،

فهي معقل ترسيخ وألاخذ بمفهوم املقاولة بحكم ال قة العي يكتسبها الطالب بناءا  مال بشري مكون وما ة رما ية خام،

مكن ويخلددق فدد هم روق القيددا ة والتميددز وكددذا كسددر مخدداوف الاسددتقاللية علددى الرصدديد املعرفددي الددذي يعطدد هم نددوع مددن الددت

والكفاية الذاتية في بناء ن رتده املسدتقبلية ل دروفهم املهنيدة، وهدو مدا يعدزز النيدة الريا يدة و يزيدد مدن ايجابيدة اكتسدا ها، 

سدتفا ة مدن عوائددها ابد اب وخاصة  من حيث ألارباق العي يمكن أن تحققها تل  املشاريع الريا ية فدي اسدتقاللية الا 

املشاريع، وذل  في ظل تاجيع الدول لسياسة التنويع للتصدي لشبب عبو ية ال جز الريعي ،فلقي هدذا املجدال نصديبه 

لكددن وفددي ظدددروف  أزمددة جائحددة كوروندددا املسددتجدة العددي أ لقددد  أبددواب التنميدددة  مددن التوجدده والاهتمدددام فددي ةونددة ألاخيدددرة،

ظهدددرت ن دددرة جديددددة للمقاولدددة بمدددا  ل القطاعدددات وفدددي كدددل املجددداالت وعلدددى جميدددع ألاصدددعدة،وكبحددد  فرامدددل النمدددو علدددى كددد

انعكس على نية ريا ة ألاعمال للطلبة، تكمن في تل  الن درة السدلبية العدي أطدرت صدورة املقاولدة فدي ظدل ألازمدات، وهدذا 

ر يددددددددة، فبجددددددددرأة روق الريددددددددا ة راجددددددددع للخسددددددددائر العددددددددي يتكبدددددددددها أبدددددددد اب املشدددددددداريع الخاصددددددددة واملبددددددددا رات الاسددددددددت مارية الف

والاسددتقاللية كددان اجددم الضددرر واسددتقاللية التحمددل الشددبه كامددل اعبدداء ال ددروف، خاصددة فددي ظددل  لددق ال دددو  وتعددذر 

وصدددول السدددلع، تعدددذر حركدددة النقدددل حعددد،  اخدددل تدددراب الدددوطن ، فقددددان املسدددتهل   دددهوة التوجددده نحدددو اسدددتهالك منتجدددات 

... ن جهة والتوجه نحو كنز منتجات معيشية  رورية تقلب  موازين توزيع  خلهمعينة في ظل التأثير النفسعي للجائحة م

وعددددة نقدددا  أخدددري انعكسددد  علدددى نيدددة ريدددا ة ألاعمدددال للطليدددة، فدددي رخيتددده ل الدددة املقددداول  الدددذي يتكبدددد خسدددائر مدددن جهدددة 

نيددة ريددا ة يضددمر  بمددا جعلدده يتخدوف مددن املبددا رة الفر يددة ومؤ در  ويتكبدد إ هددام طددول فتدرة هددذه الخسددائر مددن جهدة أخددري،

 اخله و يري في القطاعات العمومية وتأطير ال كومة والعمل تح  جناحها، تأمين احترازي مل ل هذه ألازمات، و دمان 

لتفدددا ي خسدددائر وخيمدددة، وخاصدددة فدددي ظدددل بقددداء أجدددور عمدددال عددددة تقطددداع طدددور التسدددليم فدددي ظدددل تدددوتقفهم الشدددبه تدددام عدددن 

التدددأمين الصددد ي وكدددذا كرامدددة املعيشدددة، فهدددذه النقطدددة خلقددد  تخوفدددا العمدددل لل دددروف وألاو ددداع ال الدددة بمدددا  دددمن لهدددم 

 وحاجزا جديدا وإعا ة الن ر في إلاتقبال على فكرة املقاولة ، وباملقابل جمل  صورة التأطير في التوظيف العمومي

وعليه وعلى  وء ما سبق وفي ظل انتقال مفهوم املقاولة من منطلق إلايجاب إلى تكبدات السلب في ظروف 

 :جائحة تم صيا ة إلا كاليةال

 :إشكالية البحث .1

الخ، واعتبارها ...بالن ر انعكاسات جائحة كورونا على كل ألاصعدة الص ية الاتقتصا ية والاجتماعية والسياسية و

أزمة أثرت  سوق العمل، فهذا البحث يهتم بتاخيص الجدوي املتصورة من إنشاء واختبار أثره في النية املقاوالتية 

 :يمكن صيا ة التساخل الرئيسعي للبحث كما يلي، لجامعيللطالب ا

 ؟لنية ريا ة ألاعمالتصورات الطلبة على ( 01كوفيد ) ما هي  انعكاسات جائحة كورونا  -
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 :أهمية البحث. 2

،و وره في 01تكمن أهمية  راستنا في التعرف على أهمية تصورات الطلبة  اتجاه سلوك إنشاء مؤسسة في ظل كوفيد 

ونية ريا ة اياهم املقاوالتية، وذل  من خالل تحديد العالتقة بين الجدوي املتصورة من إنشاء مؤسسة  تعزيز نو 

على الطلبة ( 01كوفيد )كاسات  الجانبية لجائحة كورونا للطالب وبعد انتشار وباء كورونا، وماهية الانعألاعمال 

 .  ور بتهم في توجه نحو ريا ة ألاعمال

 : أهداف الدراسة .3

للطلبة بعد انتشار جائحة كورونا، وتركز الفكرة الجوهرية هنا  نية ريا ة ألاعمالذه الورتقة البح ية إلى تفسير تيعى ه

على فهم تصورات الجدوي املقاوالتية وتأثيرها على نوايا الطلبة في إنشاء املؤسسة، كما تسعى هذه الدراسة إلى 

على مواتقف الطلبة تجاه املقاوالتية، وتأثر موتقف ( 01كوفيد )ا الجانبية لجائحة كورون  ةثار الانعكاسات و  التطرق 

 الطلبة التوجه لريا ة ألاعمال بعد ظهور جائحة كورونا

 :ومما سبق تهدف الدراسة

 لدي الطالب الجامعي  نية ريا ة ألاعماللى تعرف على الجدوي املتصورة من تهدف هذه الدراسة إ. 

 نية ريا ة ألاعمال العناصر املكونة كما تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على. 

 راسة العالتقة بين الجدوي املتصورة وتأثيرها في نوايا الطلبة نحو التوجه لألعمال الريا ية  

 للطالب نية ريا ة ألاعمالعلى ( 01كوفيد ) انعكاسات جائحة كورونا 

 في ظل كورونا تقدير تقوة تفسير النموذج الن ري لنية ريا ة ألاعمال. 

 

 :إلاطار النظري : أوال

 ( :ريادة ألاعمال) مفهوم املقاوالتية  .1

ممدا جعلهدا تحيدعي بجددل ظداهرة متغيدرة ريدا ة ألاعمدال ان  الريدا ي، و لريدا ة ألاعمدالمن الصعب إعطاء تعريف موحد 

حسددب املدرسددة العددي يهت،ددي لهددا، فهددي متعددد ة البعددا  ويمكددن كددل وجعددل البدداح ين ينقسددمون فددي تفسددير السددلوك الريددا ي 

 .راستها من عدة زوايا مما صعب ألامر من إعطاء إطار مفاهي،ي موحد وواضح 

مددددن حيددددث سددددلوك املخدددداطرة، والتعامددددل مددددع ال ددددروف وال دددداالت  يددددر  لريددددا ة ألاعمددددالحيددددث  تشددددير املدرسددددة الكالسدددديكية 

ل وتوظيدف فدي الواض ة، ومددي توظيدف القددرات إلا اريدة فدي ملكيدة املشدروع لل صدول علدى ألاربداق واسدتغالل رأ  املدا

 العملية إلانتاجية ومن بين روا  املدرسة الكالسيكية 

 ( Richard Cantillon   ،0171 ) إلدى الن ريدة الاتقتصدا ية، ويدري ( املقاوالتيدة) والدذي يعدد أول مدن أ خدل مصدطلح ريدا ة

جمعدددة، )ل دددرفيين واملدددالكينأن املقاوالتيدددة هدددي تحمدددل املخددداطر، وينطبدددق هدددذا املفهدددوم علدددى التجدددار واملدددزارعين واملهنيدددين وا

هدددددي ندددددواة السددددديرورة الاتقتصدددددا ية، أي امدددددتالك  ريدددددا ة ألاعمدددددالالدددددذي أبدددددرز أن ( Say ،1803)وحسدددددب . (0، صدددددفحة 7102

ريدا ة ف( Mises ،0111)أمدا بالهسدبة  (Filion, 1997, p. 381)لرأسمال أو جزء منده ألامدر الدذي يضدمن عمليدة الانطدالق ،

في تحديد كيفية استغالل موار  إلانتاجية ، من أجل تحقيق  ايات خاصة ، كم أجدل وظيفة خاصة ، تتم ل  ألاعمال

الهسددددبة املدرسددددة ب أمددددا، هددددي محددددرك للسددددوق ومهشددددح لهددددا ريددددا ة ألاعمددددالالاسددددتحواذ علددددى العددددروات وتع يمهددددا، وبالتددددالي ف
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العمليدددددة إلانتاجيدددددة، مدددددن حيدددددث أنهدددددا عنصدددددر مدددددن عناصدددددر إلانتددددداج لتن ددددديم أو تهسددددديق  ريدددددا ة ألاعمدددددالالاتقتصدددددا ية تشدددددير ل

 .والتعامل مع ظروف عدم الاستقرار أو عدم التوازن في السوق، ومن أهم روا ه

بددددين  ةهددددي امددددتالك رأ  املددددال وفددددي نفددددس الوتقدددد  هددددي العمليددددة الوسدددديط ريددددا ة ألاعمددددالأن ( Adam Smith ،0111)يددددري 

  ال دددر واملبدددا رات الفر يدددة وحف هددددا العددداملين واملسدددتهلكين، وال قيقدددة أن ه م سدددميث هددددو الدددذي أرردددع، تقواعدددد الاتقتصددددا

( Hawley ،0111)، ويؤكدد الاتقتصدا ي (Franz & Hans, 2010, pp. 18-19)" عده يعمدل  عده يمدر" بكلمدات بسديطة هدي 

علددددى املقاوالتيددددة تقددددوم بوظيفددددة تن دددديم وتهسدددديق العمددددل التجدددداري، ويوجدددده هددددذا التهسدددديق فددددي العمليددددة إلانتاجيددددة للصددددالح 

أن املقاوالتيدة هدي ( Schultz ،0111)القدوة فدي السدوق أو التدأثير فدي العمليدة إلانتاجيدة، ويدري الخاص نحدو اكتشداف مركدز 

، أي إلددددى أي مدددددي يكددددون التحليددددل أو القددددرار الاتقتصددددا ي (الاسددددتقرار) القدددددرة علددددى التعامددددل مددددع ال ددددروف عدددددم التددددوازن 

 .لمن مةالعقالني املتفق عليه بين ألافرا  يمكن أن يطبق على املوار  السوتقية ل

الخدالق ، وتشدمل إلابدداع والابتكدار ، والتفكيد  ريا ة ألاعمدالو املدرسة النمساوية تتضمن أ وارا ووظائف عديدة في    

، وال صدددول علددى ألافكددار واملعلومددات بكفدداءة عدددن السددوق وذلدد   هدددف اسددتغالل الفدددرص مددن حيددث املعلومددات الجديدددة

الذي الريا ة هي التفكي  الخالق الذي يعد املحرك ( Shumpete ،0191 )ي :املتاحة وتحقيق ألارباق، ومن أهم روا ها

والدددددافع الددددذي يحفددددي رأ  املددددال ويدددددفع الريددددا ي للتقدددددم مددددن خددددالل ألافكددددار الخالتقددددة واملبدعددددة والعمددددل علددددى توظيددددف 

ا ، أمددد(8، صدددفحة 7101تقايددددي، )توافقدددات جديددددة تحتدددوي عمدددل أ دددياء جديددددة هو أعمدددال سدددابقة لكدددن بطريقدددة جديددددة 

(Krizner ،0170)،أمددا  يددري أن املقاولددة هددي اكتشدداف الفددرص املربحددة واسددتغاللها، وأطلددق علددى ذلدد  بالشددغف الريددا ي (

Casson ،0187 )  فقد تبن، فكرةkrizner  منتجداتبالفرص ، فعرفها علدى أنهدا ألاو داع سدوتقية أو  ريا ة ألاعمالوربح 

، 7111/7118سالمي، )قوم باستغاللها وبيعها بسعر أعلى من تكلفةجديدة ، خدمات، املوا  ألاولية أو طرق تن يمية ن

 (7صفحة 

و تهبعددددددث أفكددددددار مدرسددددددة هارفددددددار  مددددددن مركددددددز بحددددددوس التدددددداريخ املقدددددداوالتي فددددددي جامعددددددة هارفددددددار  وتددددددم تأسيسدددددده مددددددن طددددددرف  

H.Arthar  ويددددددري(H.Arthar،0181) ل تتحقددددددق مددددددن خددددددالل خلدددددددق العديددددددد مددددددن املن مددددددات ألاعمدددددددا ريددددددا ة ألاعمددددددداليددددددري أن

 ألامددريكيينوكددان التعريددف السددائد عنددد . والاسددت مار ف هددا بغددرض تطددوير الاتقتصددا  الددوطني وإحددداس تغيددرات ايجابيددة فيدده

( HAWARD Stevenson ،0111) للمقاوالتية في بداية التسعينات هدو تعريدف ألاسدتاذ فدي جامعدة هارفدار   البروفيسدور 

 (79، صفحة 7101لفقير، )ت لفرص ألاعمال املتاحةوالذي عرفها على أنها اكتشاف ألافرا  أو املن ما

مرتبطددددة بالسددددلوك إلانسدددداني مددددن خددددالل أ وار وعوامددددل عدددددة أبرزهددددا  ريددددا ة ألاعمددددالأن  إلانسددددانيةو يددددري روا  املدرسددددة   

وألاصدتقاء ، و ور املحيح الاجتماعي والبيئي املؤثر على القرار املقاوالتي كالعائلة  الريا ياملبا رة في طرق فكره املشروع 

والدددددزمالء وتدددددأثير القددددددوة فدددددي املجتمدددددع، وطبيعدددددة  خصدددددية الريدددددا ي واملسدددددتوي التعلي،دددددي لددددده، وال قافدددددة السدددددائدة وإلا راك 

والددددددتعلم ، واملواتقددددددف والددددددددوافع العاطفيددددددة ، والعدددددددا ات ومدددددددي تددددددأثير العالتقدددددددات الاجتماعيددددددة والاخصدددددددية علددددددى العمليدددددددة 

 .املقاوالتية

إلددى هراء العديدددد مدددن البددداح ين املعاصددرين فدددي هدددذا املجدددال وتشدددير  ريدددا ة ألاعمدددالفدددي  تشددير أمددا بالهسدددبة املدرسدددة ال دي دددة  

من حيث ال اجدة إلدى الانجداز، وتع ديم الفدرص، إلابدداع والابتكدار ، وإنشداء من مدات ألاعمدال ، املخداطرة  ريا ة ألاعمال

 :وخلق العروة وأهم روا ها
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 (Robert Hisrich ،0181 )الوتقددد   بإعطددداءورة خلدددق وإيجدددا  ادددعيء مدددا مختلدددف ذي تقيمدددة، وذلددد  فغرفهدددا علدددى أنهدددا سدددير

والجهددددددد الالزمددددددين ، وتقدددددددير أهميددددددة الوتقدددددد  وألاخددددددذ باالعتبددددددار املخدددددداطر املاليددددددة والنفسددددددية والاجتماعيددددددة املصدددددداحبة لهددددددذا 

 Peter)، أمددا (Hisrich & Peters, 1989, p. 07)املشددروع، وذلدد  مقابددل ال صددول علددى ا ددباع ذاتددي مددا ي ومعنددوي 

Druker ،0181 ) هددي فعددل إبدددداعي الددذي يتضددمن الن دددر إلددى التغييددر علدددى أندده فرصددة السدددتغالل  ريددا ة ألاعمدددالفيقددول أن

، إمددا (Sariman, Aman, & Abdoul Rachid, 2010, p. 9)املددوار  املتاحددة حاليددا، و القدددرة علددى خلددق تقيمددة جديدددة

(Timmons ،0111)لعقالنددي والتصددرف الددذي تسددتحوذ الفددرص، ذو مدددخل عرفهددا علددى أنهددا طريقددة لتفكيددر والتمحدديص ا

: تحقددق مددن خددالل سددبعة وجهددات ن ددر وهدديت ريددا ة ألاعمددالفيددري أن (Morris،0118)تخيلددي  ددمولي وتددوازني تقيددا ي، أمددا 

 Michaele)، وحسدب (خلق العروة ، خلق مشروع، خلق إلابداع، خلق التغيير، خلق العمالة، خلق تقيمة، خلدق النمدو

et Ireland ،7110 ) والتكامل بينهما للوصول إلى خلق ثروة كبيرة للمؤسسة من خالل  الاستراتيجيةإن املقاولة وإلا ارة

 .عمل ألافرا  وفرق العمل بواسطة توافق جديد وفريد للموار  واكتشاف الفرص التسويقية

ن أجدددل خلدددق تقيمدددة هدددي إنشددداء مؤسسدددة أي خلدددق من مدددة، مدددن خدددالل اسدددتغالل فدددرص ثميندددة ،مددد ريدددا ة ألاعمدددالوعمومدددا  

 .جديدة والسيما وان كان  تقيمة مبتكرة

 النية املقاوالتية .2

لقد أصبح  النية العنصر ألاسارعي في  رق السلوك حيث تعرف على أنهدا حالدة ذهنيدة توجده انتبداه الادخص وخبرتده 

 ،لددى السددلوك العددي تددؤثر ع التحفيزيددةوسددلوكه نحددو اددعيء أو طريقددة تصددرف معددين، فالنيددة تعمددل علددى اسددتقطاب العوامددل 

 وتقبل تعريف نية ريا ة ألاعمال يجدر بنا تعريف النية ، وتقد عرفها 

(  Krueger et al،711 ) هدي حالدة العدزم علدى العمدل بطريقدة معيندة أو علدى القيدام ب دعيء معدين(Salhi & Boujelbene, 

2013, p. 43)وعرفهددا،  "dictionnaryال إلددى العمددل ، علددى أنهددا تعنددي حالددة معرفددة ذهنيددة ظرفيددة تقبيددل الانتقدد  ."" أنهددا

علدددى أنهدددا الارا ة العدددي توجددده الفدددر  نحدددو  "Larousse"فدددي م جدددم    "Intention"القصدددد والعدددزم، وتعدددرف كدددذل  مصدددطلح 

فهدددي تفسدددر علدددى أنهدددا التقدددا  العوامدددل التحفيزيدددة العدددي تدددؤثر علدددى السدددلوك الريدددا ي، كمدددا تشدددير إلدددى مددددي ." هددددف معدددين

، 7108بوسدددديف، ) ه مسددددتقبال، فقددددوة النيددددة لفعددددل تزيددددد مددددن احتماليددددة نجدددداق السددددلوكاسددددتعدا  الفددددر  لتخطدددديح لعملدددد

عليلددي و ، مددا،ي ،، )نيددة ريددا ة ألاعمددال هددي إ راك وعددزم الفددر  فددي اتقامددة مشدداريع ( Bird ،0188) ،وتقددد عرفهددا (71صددفحة 

خص علدددددى إتقامدددددة نيدددددة ريدددددا ة ألاعمدددددال هدددددو اعتدددددراف الدددددذاتي للاددددد   (Thompson ،7111) وحسدددددب ، (981، صدددددفحة 7101

، صددفحة 7101خمدديس و محسددن، )مشددروع مسددتقبال والتخطدديح لدده مددن اجددل املبا ددرة فيدده فددي مرحلددة مددا فددي املسددتقبل 

مؤ ددددر للسددددلوك ، تددددأثير موافددددق السددددلوك مددددن خددددالل  أفضددددلالنيددددة هددددي (Krueger et Carsrud ،0119) وعرفهددددا، (710

ألافضدل  بالسدلوك بشدكل صدارم  املواتقف الادخص، والتهبدؤ وكذاكالتأثيرات على النوايا، والسلوك تعتمد على النوايا 

، وبدالن ر إلدى أن بددأ مشدروع جديدد هدو حددس  أيضدا( الو ع الدوظيفي) أو ال رفية (  خصية) يتحد  باملتغيرات الفر  

 .(KRUEGER & CARSRUD, 1993, p. 326)نا ر نسبيا

هدم يجعلبالسدلوكيات العدي  لتهبدؤ  مندا يمكدن النوايدا فدي البحدث لذل  معين، بسلوك للقيام وخططه الفر  ر بة النية تعكس

 . ر م ألابحاس العديدة العي يقدم في املو وع .روا  ألاعمال املستقيلين املحتملين

 :الجدوى املتصورة .3
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وهدددددي نتدددددائج ، والعوائدددددد املتوتقدددددع أو املتصدددددور ال صدددددول عل هدددددا مقابدددددل وذلددددد  مقابدددددل الفعاليدددددة الذاتيدددددة املتصدددددورة 

 . V)ك يددددر عددددن ن ريددددة التوتقددددع ل فيكتددددور فددددروم  الختلددددفاملتصددددورة هددددي  والجدددددوي عيددددة املتصددددورة ، والفعاليددددة الجما

Vroom،0121 ) وتقددددوم علددددى مبدددددأ العالتقددددة املدركددددة بددددين الجهددددد املبددددذول وألا اء وكددددذا بددددين ال ددددوافز أو املكافددددأة املتوتقعددددة

التوتقددع بددأن ذلدد  العمددل سددوف يترتددب عندده مقابددل ألا اء، أي أت الر بددة القويددة للعمددل بطريقددة معينددة تعتمددد علددى تقددوة 

، لذا فان (781، صفحة 7111نا ر احمد، )كما يعتمد كذل  على ر بة الفر  في الوصول إلى تل  النتائج نتائج معينة،

مددددي احتمدددال  يالانجددداز أللوصدددول إلدددى ذلددد   توتقعدددهتهبدددؤ الفدددر  بعمدددل وبدددذل الجهدددد الدددالزم لتحقيقددده، يعتمدددد علدددى مددددي 

تقدرتده علدى  وإمكانيدةالذاتيدة  فعاليتدهالناتجة عنه، وهذا باالعتما  على  والعوائدسلوك معين والنتائج الفر  ان يهتهج 

علدددى تحقيدددق الهددددف مدددن خدددالل ذلددد   تسددداعدنهالاجتماعيدددة العدددي  الكفددداءةنهدددج ذلددد  السدددلوك ، وكدددذا تصدددور الفعاليدددة أو 

فيدددددذ هدددددذا السدددددلوك املقددددداوالتي، علدددددى وجددددده قيدددددا  الضدددددغح الاجتمددددداعي املتصدددددور للقيدددددام بددددده أو عددددددم تنبالسدددددلوك، وذلددددد  

 ممفهددو سدديوافق علددى تقددرار أن يصددبب مقدداوال أم ال، وبالتددالي فهددو " مرجددع ألافددرا " يشددير إلددى التصددور بددأن  فانددهالخصددوص، 

) ، و بددددددنفس الطريقددددددة تشددددددبه إلددددددى حددددددد كبيددددددر إلددددددى رخيددددددة (Bandura ،7110)متشددددددابه تمامددددددا للكفدددددداءة الذاتيددددددة املتصددددددورة ل 

Shapero&Sokol ،0187 ) ال تتضددددمن فقددددح الشددددعور  إذ فددددرق بينهددددا وبددددين الكفدددداءة الذاتيددددة، إذ صددددورةملتاحددددول الجدددددوي

 & Liñán)فقدح  الادخصحدول الدتحكم فدي السدلوك ، أي أن أ اء السدلوك ال يعدو  إلدى  إلا راكبالقددرة ، ولكدن أيضدا 

Chen, 2006, pp. 4-5) وحسب ، (KOUBAA ،7100 )م الدذب تقدام بده الفدر  لقدراتده تتكون الجدوي املتصورة من تقيدي

، KOUBAA ،7100)في مجال تن يم املشاريع املقاوالتية ، من أجل أن يكون تقا ر على تجسيد وترجمة نيته إلى الواتقدع 

 (2صفحة 

 ( :11كوفيد ) فيروس كورونا  .4

ا  املدددددرتبح مدددددن سددددداللة كوروندددددا ، والدددددذي يعدددددرف باسدددددم املدددددرض التنفسدددددعي ال ددددد(  01كوفيدددددد )فيدددددرو  كوروندددددا املسدددددتجد     

، كمدددا يعدددرف باسدددم فيدددرو  املتالزمدددة التنفسدددية ال دددا ة الوخيمدددة ،وهدددو مدددرض تنفسدددعي 7101بفيدددرو  كوروندددا املسدددتجد 

، ( 7سدددددار  كدددددوف )املدددددرتبح باملتالزمدددددة التنفسدددددية ال دددددا ة الشدددددديد  7إنتددددداني حيدددددواني  املهشدددددأ ، يسدددددببه فيدددددرو  كوروندددددا 

،حيددث مع ددم ال دداالت مرتبطددة 7101نية بمقاطعددة هددوبي عددام اكتشددف هددذا الفيددرو  اول مددرة فددي مدينددة ووهددان الصددي

بسدددوق املدددأكوالت البحريدددة وال يوانيدددة،  وانتشدددر حدددول العدددالم مندددذ ذلددد  الوتقددد  وبصدددورة سدددريعة وكبيدددرة مسدددببا جائحدددة 

 71-7101أعلند  من مدة الصد ة العامليدة اعتبدار تف دعي فيدرو  كوروندا  7171العاملية،  وفي مدار  7171-7101كورونا 

عاملية وحالة طوارئ الص ة العامة محل الاهتمام الدولي  حيث تم انتشداره فدي ألاتقداليم السد  التابعدة ملن مدة  جائحة

الصددد ة العامليدددة، وتقدددوم مجموعدددات مختصدددة بال دددة العامدددة ، م دددل مراكدددز مكافحدددة ألامدددراض والوتقايدددة منهدددا فدددي الواليدددات 

بمراتقبددددة الجائحددددة ونشددددر التحدددددي ات علددددى مواتقعهددددا علددددى ، (WHO)ومن مددددة الصدددد ة العامليددددة ( CDC) ةألامريكيدددداملتحدددددة 

 ، كما أصدرت مجموعة من التوصيات حول الوتقاية من املرض وعالجه ألانتران  بكات 

 :انعكاسات  كورونا على ريادة ألاعمال  .5

وإنهددداء  هددا ومددع انتشددار وبددداء كورونددا علددى جدددل العددالم ، ا دددطر ك يددر مددن املشددداريع إلددى التعطيدددل  واملؤسسددات إلددى  لدددق أبوا 

، أو تسدريع عدد  كبيدر مدن عمالهدا ، ممدا توجدب علدى إلا ارات العليدا فدي الشدركات إعدا ة الن در فدي نمداذج ألاعمدال  إعمالها

ال اليدة ، واخدذ بعدين الاعتبدار املتغيدر البيئدي، علدى  درار املتغيدرات ألاخدري وال تقدل أهميدة علدى املتغيدرات العدي يدتم  راسددتها 

، بأنه ستؤثر على مجال املقاوالتي بشكل أو بآخر،  PEST \ PESTELتحليل الاستراتيجي واملعروفة وتحليلها  من أ اة ال
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ممددا يدددفع إلددى تبنددي تقنيددات ونمدداذج أعمددال جديدددة، تتمااددع، مددع الجائحددة م ددل ألاعمددال الالكترونيددة ، وبعددد  لددق مع ددم 

عدن بعدد م دل الدراسدة عدن بعدد و التجدارة عدن  ألانشطة واملن مات في مع م أنحداء العدالم ، وظهدر مفهدوم تبندي ألاعمدال

بعدددد ، وتحفيدددز التقددددم فدددي إعدددا ة هيكلدددة سالسدددل إلامددددا  والتوجددده إلدددى الالمركزيدددة فدددي التصدددهيع، وخاصدددة أن وبددداء كوروندددا 

أ اف أبعدا  بيولوجيدة وسياسدية جديددة أ ت بددورها إلدى تغييدر النمدوذج السدابق لسالسدل إلامددا ، وهندا لدم تعدد ريدا ة 

 .خيارا بل أصبح  أمر حت،ي، خاصة بالهسبة للموظفين والعمال الدين تم تسريحهمألاعمال 

فددي ظددل مددا يعيشدده العددالم بسددبب أزمددة كورونددا وا ددطرار الك يددر مددن الشددركات إلددى إ ددالق أبوا هددا وإنهدداء أعمالهددا، أو تسددريب 

ا بدددل أصدددبح  مدددن الضددد روريات املل دددة، خاصدددة لهدددؤالء جدددزء كبيدددر مدددن املدددوظفين والعددداملين، لدددم تعدددد ريدددا ة ألاعمدددال خيدددار 

عدددد بم ابدددة طدددوق نجددداة للهدددروب مدددن 
 
مكنندددا القدددول إن ريدددا ة ألاعمدددال ت املدددوظفين أو العددداملين الدددذين تدددم تسدددريحهم، إذن ي 

 .(rowadalaamal.com ،7171)ألازمة ال الية 

 الدراسة التطبيقية : ثانيا

 نموذج البحث وفرضية الدراسة .1

سددواء بشددكل كلددي أو جزئددي  تقمنددا  ريددا ة ألاعمددالعددا ملختلددف الدراسددات العددي تناولدد  مو ددوع الدراسددة محددد ات نيددة تب    

باتقتراق النموذج الفرضعي التالي والدذي يتضدمن متغيدر مسدتقل يتم دل فدي الجددوي املتصدورة مدن أنشداء مؤسسدة  ومتغيدر 

 . ريا ة ألاعمالتابع يتم ل في نية 

 :ة يمكننا صيا ة الفر ية التاليةبناءا على نموذج الدراس

H1:يوجد أثر ايجابي ذو  اللة إحصائية للجدوي املتصورة اتجاه نية إنشاء مؤسسة في ظل كورونا. 

 :إلاطار املنهجي للدراسة امليدانية. 2

 :عينة الدراسة. 1.2

علي أبواب سوق  تبارهمماستر باعاستهدف   راستنا عينة من الطلبة الجامعيين سنة أولي ماستر وسنة ثانية     

حيث تقمنا  علوم التسيير بتخصصاته ال الثة، كليةبكلية العلوم الاتقتصا ية والتجارية وعلوم التسيير ،  العمل،

، وهو زمن الحجر بسبب جائحة الكورونا أي عدم 7171استخدام استبيان الكتروني لجمع البيانات خالل  هر جوان 

استبيان،   011ا على استخدام الاستبيان الالكتروني على موتقع الكلية، فتم توزيع تواجد الطلبة في الجامعة مما ألزمن

 .استبيان صالح للدراسة  10استبيان منها  88ثم استرجاع 

 :أداة الدراسة. 2.2

 هدف اختبار العالتقة بين متغيرات الدراسة وفق النموذج املقترق استخدمنا الاستبيان  الالكتروني كأ اة لجمع 

ات ، واختير الاستبيان الالكتروني بسبب اجر ا املنزلي للطلبة بسبب جائحة كورونا، وتم تقسيم الاستبيان  إلى البيان

ثالثة أتقسام، القسم ألاول خاص باملعلومات الاخصية ،أما القسم ال اني فيحتوي على الفقرات املتعلقة بقيا  

في حين  واملتم لة في ثمانية عبارات  كمتغير تابع،محد ات الجدوي املتصورة من إنشاء مؤسسة في ظل الكورونا 

 .خصص القسم ألاخير لقيا  نية املقاوالتية ب الس عبارات وهي املتغير املستقل متم ل في متغيرين
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 :ألاسلوب إلاحصائي املستخدم. 3.2

الاعتما  على مجموعة من ألاساليب إلاحصائية  تقياسها ثمحسب طبيعة متغيرات الدراسة وأساليب 

 البياناتفي إ خال ومعالجة SPSS V22 ) الاجتماعيةللعلوم  إلاحصائية ال زمة»إلاحصائي باالستنا  على البرنامج 

اختبار العالتقة بين متغيري النموذج املفترض واملتم الن في املتغير املستقل املوتقف اتجاه السلوك  املحصل عل ها،

 .واملتغير التابع نية إنشاء مؤسسة املقاوالتي،

 نتائج الدراسة. 3

 تحليل خصائص العينة . 1.3

تقمندددا باسدددتخدام بعدددت املتغيدددرات الديمغرافيدددة لتحليدددل خصدددائص العيندددة تقصدددد معرفدددة توزيدددع عيندددة الدراسدددة 

 :،كما هو موضح في الجدول التالي

 الديموغرافية للمتغيراتعینة الدراسة وفقا  توزع: 22الجدول رقم 

 ويةالنسبة املئ التكرار البيان املتغير

 الجنس
 %67,61 48 أنثي

 %32,39 23 ذكر

 العمر

 %45,07 32 24إلى 22من 

 %32,39 23 21إلى 25من 

 %22,54 16 32أكبر من 

 املستوي 

 %43,66 31 تسيير موارد بشرية

 %35,21 25 تسيير استراتيجي

 %21,13 15 مقاوالتية

 SPSS V22باالعتماد على مخرجات  الباحثانمن إعداد : املصدر

 

 :دراسة ثبات وصدق الاستبيان. 2.3

نندا مدن  -
ن
صدق الاستبيان يعني تم يله للمجتمع املدرو  بشكل مناسدب، فاججابدات املتحصدل عل هدا مدن الاسدتبيان تمك

 .الوصول إلى املعلومات املستهدفة من أسئلة الاستبيان

ينة أخري من نفس املجتمع وبنفس اجم العينة فإن ثبات الاستبيان يعني أننا إذا أعدنا توزيع هذا الاستبيان على ع -

النتدددائج تكددددون متقاربدددة مددددع النتدددائج املتحصددددل عل هدددا مددددن العيندددة ألاولددددى، وتكدددون النتددددائج بدددين العيهتددددين متسددداوية باحتمددددال 

 .يساوي معامل ال بات

، وهدددو يعتمددد علدددى Cronbach’s Alpha يددتم اختيددار صددددق وثبددات الاسدددتبيان بعدددة أ وات أ ددهرها معامدددل ألفددا كرونبددداج

يكون الاستبيان صدا ق وأنده مم دل  0، كلما اتقترب من 0و 1ويأخذ تقيمة . حساب الارتبا  الداخلي بين إجابات ألاسئلة

فددددددإن الاسدددددتبيان ال يم ددددددل املجتمدددددع وفدددددي هددددددذه ال الدددددة البددددددد مدددددن إعددددددا ة صددددديا ة أسددددددئلة  1للمجتمدددددع، أمدددددا إذا اتقتددددددرب مدددددن 

 .الاستبيان

 إحصاء ثبات وصدق الاستبيان:23جدول رقم                          
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 عدد الفقرات معامل الصدق معامل ألفا كرونباخ املتغير

 12 1.89 1.212 الجدوى املتصورة

 SPSS V22باالعتماد على مخرجات  الباحثانمن إعداد : املصدر                

معامل ألفا كرونباخ بالهسبة الجدوي  ، بحيث1.2نستخلص من الجدول أن معامل ال بات لكل املتغيرات يتجاوز 

 .، وبالتالي يمكننا القول بأن الاستبيان ثاب  بدرجة مقبولة1.192، 1.212: املتصورة والنية املقاوالتية هي على التوالي

بالهسبة لكل  1.1و 1.8كما أن معامل الصدق والذي يحسب عن طريق أخذ جذر معامل ال بات، فهو يتراوق بين 

 .ما يدل على أن الاستبيان صا ق، أي أنه يم ل املجتمع الذي س ب  منه العينةاملتغيرات، م

 :القيم املفقودة . 3.3

 معالجة ملخص املالحظات: 24جدول رقم 

 SPSS V22باالعتماد على مخرجات  الباحثانمن إعداد : املصدر

 .، وأن القيم املفقو ة نسبتها معدومة%011نا الجدول أن كل البيانات تم ل تقيم  ير مفقو ة ونسبتها تم ل ي هر ل

تفترض ألاساليب إلاحصائية وجو  معلومات كاملة عن جميع املتغيرات املستخدمة في التحليل، ووجو  تقيم مفقو ة 

 .ب يب أو ال صول على نتائج متحيزةوعدم معالجتها بشكل مناسب يؤ ي إلى عدم تقدير التباين بشكل 

، وأن %011وحسب جداول البيانات الخاص ببح نا نالحي أن كل البيانات تم ل بيانات  ير مفقو ة بهسدبة 

نسدددبة البياندددات املفقدددو ة هدددي نسدددبة معدومدددة، وبالتدددالي نسدددتهتج مالئمدددة اجدددم العيندددة، والنتدددائج املبحدددوس عنهدددا تكدددون  يدددر 

 .متحيزة

 ليل في مركبات رئيسية استخدام التح. 4.3

 .KMOمؤشر : أ

 .1.11يشير إلى كفاية عناصر العينة ججراء الدراسة، وتنص أ لب املراجع في هذا الشأن أن تكون تقيمته أكبر من 

 :Bartteletداللة اختبار  :ب

ذا كان  يتم من خالله رفت الفر ية الصفرية وتقبول الفر ية البديلة أي وجو  معامالت ارتبا   ير معدومة، إ

، وهذا ما يبرر استخدام التحليل (نسبة الخطأ املسموق به في الدراسات الاجتماعية) 1.11 اللة هذا الاختبار أتقل من 

في مركبات رئيسية والذي يهدف إلى اختزال مجموعة من املتغيرات وتجميعها في محاور وهذا لن يتم إال إذا كان هناك 

 .ارتبا  بينهما

 Bartteletو داللة اختبار  KMOمؤشر : 25جدول رقم 

 عدد الفقرات KMO Barttelet املتغير

 2 1.11 1.297 الجدوى املتصورة

% N  

100.0 10 Valide 

0.0 0 Observation Exclus 

100.0 10 Total 
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 9 1.11 1.111 نية إنشاء مؤسسة

 SPSS V22باالعتماد على مخرجات  الباحثانمن إعداد : املصدر

كفاية عناصر العينة  وبالتالي نستهتج 1.1للمتغيرات ألاربعة هو أكبر من  KMOنالحي من الجدول بأن مؤ ر 

بالهسبة ملتغيرات الدراسة، وبالتالي نستهتج  1.11هي أتقل من  Barttelet نالحي أن تقيمة اختبار كما. الدراسةججراء 

وجو  معامالت ارتبا   ير معدومة بين فقرات املتغيرات محل البحث، مما يبرر استخدام التحليل العاملي في مركبات 

 .أساسية

Variance totaleexpliquée :20جدول رقم   

Composante Extraction Sommes des carrés des facteurs retenus 

Total % de la variance % cumulés 

1 1,157 57,843 57,843 

2 ,843 42,157 100,000 

 SPSS V22باالعتماد على مخرجات  الباحثانمن إعداد : املصدر

 الدراسة دراسة الانحدار والعالقة بين متغيري  .5.3

يعتبر الانحدار الخطي املتعد  من ألاساليب إلاحصائية املتقدمة والعي تضمن  تقة الاستدالل من أجل : الانحدار:أ

وهو . تحسين نتائج البحث عن طريق الاستخدام ألام ل للبيانات في إيجا  عالتقات سببية بين ال واهر مو وع البحث

التقة بين عدة متغيرات، وتستعمل لتقدير تقيم سابقة للتهبؤ بقيم يعمل على إيجا  معا لة ريا ية تعبر عن الع

 .مستقبلية، فهو يستخدم للتهبؤ بتغيرات املتغير التابع بداللة تأثير املتغيرات املستقلة

 طريقة الانحدار:20جدول رقم 

Méthode Variables Supprimées Variables Introduites Modèle 

Entrée / Attitude 1 

 SPSS V22باالعتماد على مخرجات  الباحثانمن إعداد : املصدر

حيث يتبين أن البرنامج تقام بإ خال  Enterنالحي من الجدول أن طريقة الانحدار املستخدمة هي الطريقة املعيارية 

لم يقم أي أن البرنامج . في معا لة الانحدار الخطي املتعد  مع باقي املتغيرات( التصورات املرجوة)املتغير املستقل 

نية إنشاء )واملتغير التابع ( التصورات)بإلغاء املتغير، وبالتالي نتجه نحو تفسير وإيجا  العالتقة بين هذا املتغير املستقل 

 (.مؤسسة

 عالقة الارتباط بين املتغيرين:ب

  Récapitulatif des modèlesملخص النموذج :21جدول رقم 

Modèle R R-deux R-deux ajusté Erreur standard de l'estimation 

1 ,157a ,025 ,002 1,15392 

a. Valeurs prédites : (constantes), IDEE 

 SPSS V22باالعتماد على مخرجات  الباحثانمن إعداد : املصدر
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مما يدل على وجو  عالتقة ارتبا  موجبة و عيفة بين  1.011هو  Rنستهتج من خالل الجدول أن معامل الارتبا  

وهو يشير إلى نسبة التباين في  R2 1.171، معامل التحديد هو (نية إنشاء مؤسسة)ستقل واملتغير التابع املتغير امل

، في حين أن معامل التحديد املعدل (املتصورةاملتغير التابع الذي يمكن التهبؤ به من خالل املتغير املستقل الجدوي 

من التغير ال اصل في نية إنشاء  %17استطاع أن يفسر ( ةاملتصور الجدوي )مما يعني أن املتغير املستقل  1.117بلغ 

 .يعزي إلى عوامل أخري  %18مؤسسة والباقي نسبة 

بعد التأكد من . وهو عد  تقليل مما يدل على تقلة خطأ النموذج املقترق في البحث 0.0917كما أن خطأ التقدير بلغ 

الجدوي )معنوية الانحدار بين املتغير املستقل  وجو  عالتقة الارتبا  بين املتغيرين ولو  عيفة، سنحاول  راسة

 (.نية إنشاء مؤسسة)واملتغير التابع ( املتصورة

 اختبار فرضية الدراسة:ج

 ANOVAaتحليل التباين : 12جدول رقم 

Modèle Somme des carrés Ddl Moyenne des carrés D Sig. 

1 

Régression 1,444 1 1,444 1,085 ,303b 

Résidu 57,256 43 1,332   

Total 58,700 44    
a. Variable dépendante : INTENTION 

b. Valeurs prédites : (constantes), IDEE 

 SPSS V22باالعتماد على مخرجات  الباحثانمن إعداد : املصدر

تقمنا بتحليل التباين الختبار الفر ية ألاولى واملتم لة في وجو  تأثير للموتقف اتجاه السلوك على نية إنشاء مؤسسة، 

ANOVA حيث يشير الجدول بأن تقيمة ،F  هي أكبر من تقيمة ( 018.97)املحسوبةF  وتقيمة(9.81)الجدولية ، 

Sig=919 .1  0.05=أكبر منð معنوي، لذا نقبل الفر ية العدمية ونرفت الفر ية البديلة والعي  الانحدار  ير ، أي أن

( نية املقاوالتية)واملتغير التابع ( املتصورةالجدوي )ة بين املتغير املستقل عالتقة ذات  اللة إحصائي توجدمفا ها ال 

 (.0.05ð=)عند مستوي  اللة 

 العالقة بين الجدوى املتصورة من إنشاء مشاريع ونية املقاوالتية في ظل الكورونا:د

 .Coefficientsaجدول املعامالت : 11جدول رقم 

Modèle Coefficients non 

standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. 

A Erreur standard Bêta 

1 
(Constante) 1,778 ,591  3,010 ,004 

IDEE ,044 ,042 ,157 1,042 ,303 

a. Variable dépendante : INTENTION 

 SPSS V22من إعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات : املصدر

وهي تم ل  دة العالتقة بين الجدوي املتصورة من إنشاء مؤسسة ونية  Bêta=1.011نالحي من الجدول أن 

للمتغير املستقل ( 0.05ð=)وهي  عيفة ،  كما يوجد تأثير ذو  اللة إحصائية عند مستوي  اللة  ريا ة ألاعمال

وهي ( 0.05ð=)بمستوي  اللة T(0.117 )حيث بلغ  تقيمة ( نية إنشاء مؤسسة)على املتغير التابع ( الجدوي املتصورة)



تصورات الطلبة للنية املقاوالتية نعكاسات جائحة كورونا علىا   
 

 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  134 

 

0202 

على املتغير التابع ( الجدوي املتصورة)، وبالتالي نتأكد من وجو  تأثير إيجابي للمتغير املستقل sig=0.00أكبر من تقيمة 

 (.نية إنشاء مؤسسة)

 :.تحليل وتفسير النتائج . 5.3

 من خالل تحليل إلاجابات واختبار الفر يات تم التوصل إلى

  ريا ة ألاعمالت سلبية على تصورات الطلبة لنية انعكاسا( 01كوفيد ) لجائحة كورونا 

  في الجامعة إذ يؤكد املستجوبين أن  نحو ريا ة ألاعمالأكدت نتائج الدراسة على انخفاض مستوي التوجه

عموما،  ون التركيز على جوانب معينة  ريا ة ألاعمالوصغ التموين في  لإلنشاءالتكوين تقتصر على عموميات 

 .تداملخدمة الاتقتصا  املس

  ريا ة كما أكدت نتائج الدراسة أن تصور تجاه النية ايجابي  و عيف وهناك ر بة واستحسان لدي الطلبة لنية

 إال جائحة كورونا وانعكاساتها على املؤسسات الاتقتصا ية الخاصة أثرت على تصوراتهم لألعمال الريا ية   ألاعمال

 العمومي لضمان الرواتب في ظل ألازمات والسيما أزمة  أكدت نتائج الدراسة كذل  أن ر بة الطلبة في العمل

 كورونا العي تحول  من أزمة ب ية إلى أزمة اتقتصا ية

  وتؤكد النتائج عدم تالخم بين التصورات املرجوة و التوجه املقاوالتي،  وهذا راجع النعكا  جائحة كورونا على

ولزمن  ير بعيد، أي في نفس السنة الدراسية، موتقف الطلبة مقارنة مع  راسة سابقة لعينة من نفس املجتمع 

و ل  تقبل الجائحة فكان  النتائج مختلفة تماما وتحول موافق الطلبة من امليل نحو أعمل الريا ية أي امليل إلى 

 .وظائف ال كومية  لضمان الرواتب واملناصب في ظل ألازمات

 :خاتمة

ونواياهم جنشاء الريا ي اتجاه السلوك  تقمنا من خالل هذا البحث  راسة تأثير الجدوي املتصورة

لى انعكاسات وأثار أزمة كورونا وتقد اعتمدنا كإطار ن ري على تعريف املقاولة والنية املقاوالتية، وتطرتقنا إ مؤسسات،

 راسة والعي أثبت  انعكاساتها على كل ألاصعدة،  ير أنه في  راستنا ثم (  املقاوالتية) على ألاعمال الريا ية ( 01كوفيد )

 .متغير تصورات املرجوة لألعمال املقاوالتية  في ظل أزمة كورونا 

أظهرت نتائج الدراسة أن أ لبية الطلبة ليس لديهم نية إنشاء مؤسسة ،وأن موتقفهم ايجابي ولكن  عيف 

ة على اتجاه السلوك املقاوالتي، وهذا راجع  للتخوفات من الدخول للقطاع الخاص في زمن كورونا وةثار السلبي

 .معتقدات الطلبة جراء ألازمة الاتقتصا ية العي خلفتها الجائحة

 7101بفرنسا سنة  keugerوهذه أن نتائج الدراسة ال تتوافق مع العديد من الدراسات السابقة ،منها  راسة 

طلبة، و راسة والعي أثبت  التأثير الايجابي وذو الداللة للجدوي املتصورة اتجاه السلوك على النية املقاوالتية لل

Boudabous  وهذا ما . بتونس والعي أثبت  أن املواتقف اتجاه السلوك وحدها تؤثر على النية املقاوالتية 7100سنة

 يدل على الانعكاسات السلبية لكورونا

مؤسسات وهذا من خالل  راسة سابقة على نفس  جنشاءر م أن الطلبة الجامعيين كان  لديهم نوايا 

أي نفس السنة الدراسية وبالتحديد الفضل ألاول من السنة الدراسية أي تقبل انتشار فيرو   تقليلةاملجتمع وفي فترة 

كورونا  إال أن النتائج تغيرت تماما بعد انتشار فيرو  كورونا وأصبح  النوايا جد  عيف مقارنة بسابقتها، ومع م 
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طلب  راسات مستقبلية تهدف الصغيرة في الطلبة يفضلون الوظيف العمومي لضمان ألاجور في زمن ألازمات مما يت

 .ظل ألازمات، وتقليل املخاطر عل ها ،  مان حقوق املشاريع واستمرارها بعد ألازمة ، والسيما أزمة كورونا 

وعليه اتقترق إنشاء صندوق تأمينات يتم فيه الا تراك جميع أب اب املهن ال رة مهما كان  طبيعة واجم 

بتعويت و مان ال د ألا نى لألجور للمشتركين في وتق  ألازمات، كاازمات املشروع، وهذا الصندوق يقوم 

الاتقتصا ية والسياسية، والطبيعية والبيئية و يرها، لضمان ال د ألا نى للمعيشة في وتق  ألازمات اب اب املهن 

 وعمالهم ال رة

 :املراجعقائمة 

 ،مجلة العمارة  الطائف،مستقبلية ملن ومة الهشر بجامعة رخية  (:7108)حامد سالم جمعة  السيد،عزب،مجدي حسين  النحيف

 .إلاسالمية، الجمعية العربية لل ضارة والفنون 01ع إلانسانية،والفنون والعلوم 

 تأثير املها ا رت املقاوالتية على النية املقاوالتية لدي الطلبة الجامعيين  راسة باستعمال نمذجة املعا الت  .(2018) .ا .  ,بوسيف

كلية العلوم الاتقتصا ية والتجارية  ,املالية واملؤسسة :تخصص .أطروحة مقدمة  من متطلبات نيل  ها ة  كتوراه .SEMية الهيكل

 .جامعة أبوبكر بالقايد تلمسان :وعلوم التسيير

 ندرج  من متطلبات مذكرة تخرج ت .املقاوالتية و بعد ال قافة الجهوية، مدخل استكشافي  راسة ميدانية تحليلة .(2016) .ا .ع ,جمعة

جامعة مصطفى  :جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر ,كلية العلوم الاتقتصا ية و التجارية و علوم التسيير .نيل  ها ة املاجستير

 .اسطمبولي معسكر

 عریریجمقاولي والیة برج بو :  راسة حالة -روق املقاولة ٕوانشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة في الجزائر (. 7101. )حمزه لفقير- .

بومر ا ، كلية العلوم الاتقتصا ية و التجارية وعلوم التسيير، تسيير  -جامعة أمحمد بوتقرة . اطروحة لنيل  ها ة الدكتوراه

 .املن مات

 251، ص 2017، 2العد  7 ور التطوين الجامعي في تفعيل النية املقاوالتية لدي الطلبة، املحلد  .(2017) .ع ,محسن& ,.ن ,خميس. 

 . .(02)07ي الاتقتصا ية، جامعة الوا يمجلة رخ 

 جامعة تقاصدي مرباق ورتقلة .رسالة مقدمة لنيل  ها ة املاجستير .التوجه املقاوالتي للمرأة في الجزاىر .(2007/2008) .م ,سالمي, 

 .تسيير مؤسسات صغيرة ومتوسطة ,كلية العلوم الاتقتصا ية والتجارية وعلوم التسيير

 مجلة  .محد ات النية املقاوالتة لدي الطلبة الجامعيين،  راسة ميدانية جامعة سيدي بلعبا   .(2019) .ك ,، ما،ي ،& ,.أ ,عليلي ،

 . .(03)03اتقتصا  املال وألاعمال

 جامعة  ,كلية العلوم الاتقتصا ية، العلوم التجارية وعلوم التسيير .تطور التوجه املقاوالتي للطلبة الجامعيين .(2017) .أ ,تقدايدي

 .جامعة مصطفى إسطمبولي معسكر :مبولي معسكرمصطفى إسط

 ار الصفاء للهشر والتوزيع :عمات.ا ارة املوار  البشرية .(2000) .ش .أ ,نا ر احمد . 

 Filion, L. J. (1997). Le champ de l'entrepreneuriat: historique, évolution, tendances. Revue 
internationale PME: Économie et gestion de la petite et moyenne entreprise. 02(10). 

 Franz, L., & Hans, L. (2010). Historical foundation of Entrepreneurship Research. Edard Elgar, 
USA. 

 Hisrich, R., & Peters, M. (1989). ENTREPRENEURSHIP : lancer, élaborer et gérer une 
entreprise. édition de nouveaux horizons, France. 



تصورات الطلبة للنية املقاوالتية نعكاسات جائحة كورونا علىا   
 

 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  136 

 

0202 

 KOUBAA, S. (2011, october 12-25). L’INTENTION ENTREPRENEURIALE DES ÉTUDIANTS AU 
MAROC UNE ANALYSE PAR L’APPROCHE PLS. 7ème Congrès de l’Académie de 
L’Entrepreneuriat et de l’Innovation, pp. 2-18. 

 KRUEGER, N. F., & CARSRUD, A. L. (1993). Entrepreneurial intentions:Applying the theory of 
planned behaviour. ENTREPRENEURSHIP h RPGIONAL DEVELOPMENT, pp. 315-330. 

 Liñán, F., & Chen, Y.-W. (2006). TESTING THE ENTREPRENEURIALINTENTION MODELON A 
TWO-COUNTRY SAMPLE. Documents de Treball. 

 rowadalaamal.com. (2020, 27 أفريل). ؟اهل تكون ريا ة ألاعمال طوق النجاة من أزمة كورون . Consulté le  25جوان, 

2020, sur https://bawabaa.org/news/271058. 
 Salhi, B., & Boujelbene, Y. (0223). .La formation de l’intention entrepreneuriale des étudiants 

suivant des programmes en entrepreneuriat. . Contents lists available at Science. Direct 
ScienceDirectLa Revue Gestion et Organisation. 

 Sariman, H., Aman, S., & Abdoul Rachid, M. A. (2010). ENTREPRENEURSHIP. second edition, 
OXFORD Fajar, Kuala Lampur, Malaysia. 



 :السياحي والعقاري  ينعلى ريادة ألاعمال في القطاع 91-كوفيد آثار وتداعيات أزمة 

 (املغربحالة )إلنعاش رحات لومقت استراتيجيات
 

 

 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  137 

 

0202 

 :السياحي والعقاري  ينعلى ريادة ألاعمال في القطاع 91 -كوفيد آثار وتداعيات أزمة

 (املغربحالة )إلنعاش ومقترحات ل استراتيجيات

Impacts and Repercussions of The Covid-19 Crisis                                          

         on Entrepreneurship in the Tourism and Real Estate                      

               Sectors: Strategies and Suggestions for Recovery     

(Morocco case) 

طارق بولشيوخ. د   
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 قطر/ الدوحة، التعليم والتعليم العالي بدولة قطرو  التربية وزارةب أستاذ

Hassan 2 University, Casablanca / Morocco 
 

 :امللخص

على ريادة ألاعمال في القطاعين السياحي والعقاري باملغرب،  91-إلى تسليط الضوء على آثار ألازمة الصحية لكوفيد الورقةتهدف هذه 

تخفيف من الجهود املبذولة من قبل الدولة لل على فكرة أنتقوم الفرضية ألاساسية . وتداعياتها على املستويين الاقتصادي والاجتماعي

عواقب هذه ألازمة تبقى غير ناجعة في ظل هيمنة الاقتصاد غير الرسمي وهشاشة الوضعية الاجتماعية لألسر، مما يتطلب إعادة النظر 

نهج وصفي وتحليلي لنطاق تأثير باالعتماد على . مستدامة تراعي الجوانب الاجتماعية واملادية تفي النموذج الاقتصادي ووضع استراتيجيا

مرحلة ما خالل مرحلة إلاغالق و : لهذه ألازمةمرحلتين مختلفتين والعقار، يرتكز التحليل على دراسة  السياحة قطاعيعلى  91-كوفيد وباء

إلانتاج والتشغيل، النشاط و جوانبعلى  91-في املرحلة ألاولى، تعرض الورقة تداعيات ألازمة التي سببها فيروس كوفيد  .بعد ألازمة

في . السلبية على الاقتصاد املغربي الاقتصاديةجراءات املختلفة التي اتخذتها السلطات املختصة للتخفيف من ثآلثار باإلضافة إلى إلا 

 . القطاعينإلعادة إنعاش هذين  رؤية استشرافيةاملرحلة الثانية، تقترح الورقة توصيات من شأنها أن تكون بمثابة 

 .ما بعد ألازمةلسياحة، التشغيل، إلانتاج، النشاط، ا، ، العقار91-كوفيدأزمة  :الكلمات املفتاحية

Abstract: 

This present paper aims to shed light on the effects of the COVID-19 health crisis on 
Entrepreneurship in the Tourism and Real estate sectors in Morocco, and its repercussions on 
the economic and social levels. The basic idea of the hypothesis is that the efforts made by the 
state to mitigate the consequences of this crisis remain ineffective considering the dominance of 
the informal economy and the precariousness of the social situation of families, which requires a 
review of the economic model and the development of sustainable strategies that consider social 
aspects. The study is based on a descriptive and analytical approach to the impact of the Covid-
19 epidemic on the basic sectors of the Moroccan economy, in this case tourism and real estate. 
The analysis is based on the study of two different phases of this crisis: during the closure phase 
and the post-crisis phase. In the first stage, the paper presents the repercussions of the crisis 
caused by the Covid-19 virus on the aspects of activity, production, and employment, in addition 
to the various measures taken by the competent authorities to mitigate the negative economic 
effects on the Moroccan economy. In the second stage, the paper proposes some 
recommendations that will serve as a forward-looking vision for the revitalization of these two 
sectors. 

Key word: Covid-19 Crisis, Tourism, Real Estate, Employment, Production, Activity, Post-crisis. 
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 :مقدمة

 الناتج 91-وباء كوفيد  ، عرف9191في ديسمبر ( الصين) "ووهان" فيلى حاالت إلاصابة تسجيل أو  بعد وقت قليل من

لم تنج أي قارة من هذا الفيروس، حيث تجاوز . في جميع أنحاء العالماملستجد انتشارا سريعا عن فيروس كورونا 

ساهمت  في الواقع، .1حالة وفاة 4 387 000مليون، وعدد الوفيات  233 914 000حتى ثآلن في العالم عدد املصابين 

، حيث لعب السفر الجوي دوًرا في جميع أنحاء العالم في تسريع وثيرة انتشار الوباءوسائل النقل والاتصاالت البشرية 

، مما جعله إحدى أكثر الصناعات العاملية تضرًرا منذ بداية ألازمة بسبب سياسات 2حاسًما في تحفيز وزيادة انتشاره

   .إلاغالق املتبعة وإلغاء الحجوزات

ا 9191مارس  99في  ،عالميكوباء  91كوفيد لـمنظمة الصحة العاملية  في الواقع، شكل إعالن
ً
ا صحًيا طارئ

ً
، حدث

، ثم على املستويات الاقتصادية : نظًرا ملستوى تأثيره العالمي واملتعدد ألابعاد ومقلًقا
ً
على املستوى الصحي أوال

 1.0 قدر بـقع صندوق النقد الدولي بالفعل انخفاًضا في النمو على املستوى الاقتصادي، تو . والاجتماعية والنفسية

ثار غير املباشرة لهذه إذا أضفنا ثآل املوالي ، وركوًدا سيمتد على ألاقل خالل النصف ألاول من العام9191خالل عام 

 .3عدد السياح الوافدين وتراجعركود السلع املخزنة، و صدمة العرض والطلب، ، واملرتبطة بألازمة

اتخاد قرارات عاجلة وصارمة  من خاللبالحد من انتشار الفيروس للحكومات الشاغل ألاول  ارتبط، هذه ألازمة ظل في

مع تخصيص املزيد من املوارد لقطاعات الصحة، وتقديم إلاعانات للشركات، ، وسبل العيش ألارواح للحفاظ على

 اجراءاتعدة بدوره اتخذ املغرب نفس املنوال، على  .ودعم دخول ألاسر من خالل التحويالت النقدية والعينية

واتخاذ مجموعة من  ،إلنقاذ حياة املغاربة صحيةالطوارئ الحالة  إعالن من أهمهااستباقية للتعامل مع هذا الوباء، 

ة مع دول العالم، يطرح الوباء العالمي بالنسب مقارنة. استدامة النظام الاقتصادي لىع إلاجراءات الرامية إلى الحفاظ

والاقتصادي، خاصة وأن الاقتصاد املغربي يتميز بأهمية القطاع  الاجتماعيللمغرب إشكاليات بنيوية على املستويين 

خطوة ، مما يجعل لتعرض للصدمات الخارجيةإمكانية أكبر لوبالتالي  ،الانفتاح متقدم من ، ومستوى الرسميغير 

ا كبيرة للحد الوضع املقلق، بذلت السلطات العامة املغربية جهودً في مواجهة هذا  .تقييم ألاثر الاقتصادي أكثر إلحاًحا

 . من هذه العواقب

كان لسياق ألازمة هذا انعكاسات كبيرة على عدة قطاعات اقتصادية، على الرغم من إلاجراءات التي تم  في الواقع،

شكلت الدولة املغربية لجنة املراقبة  .اتخاذها باملوازاة للتخفيف من ثآلثار السلبية على الوضع الاقتصادي في البالد

على الاقتصاد  91، لتوقع ورصد الانعكاسات املباشرة وغير املباشرة لوباء كوفيد 9191مارس  99الاقتصادية في 

ة بين املؤسسات الحكومية والخاصة، تجمع هذه اللجن. االوطني، وكذلك لتحديد تدابير الدعم للقطاعات ألاكثر تضرًر 

، إلاطار نفسفي  .د على نهج تشاركي قائم على الاستماع إلى املهنيين وممثلي الجهات الفاعلة املتأثرةالاعتمان خالل م

                                                           
1 - (date of consultation: 02/08/2021)   https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-
maps/fr/  
2 - Tatem, A.; Rogers, D.; Hay, S.I. Global Transport Networks and Infectious Disease Spread. Adv. Parasitol. 

2006, 62, 293–343. [CrossRef] 
 . منظمة السياحة العالمية - 3

https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/fr/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/fr/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/fr/
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هنا على سبيل نشير . ياملغرب على الاقتصادانتشار الوباء تأثير تقييم مدى  الحكومية على املنظمات والاتحادات عملت

 Covid-19، والذي كانت مهمته قياس تأثير (CGEM)ت املغربية إلى الاستطالع الذي أجراه الاتحاد العام للمقاوال  املثال

ا 9171على عينة من  9191مايو  9أبريل ويوم  91على الشركات املغربية، حيث تم إجراؤه بين 
ً
 املقاوالتمنها : مشارك

التوزيع الجهوي فيما يتعلق ب. ٪91 املتوسطة الحجم واملقاوالت٪ 97.9 الصغيرة ت٪، واملقاوال 99بنسبة  االصغيرة جًد 

 . من مجموع هذه املقاوالت ٪70 سطات الكبرى وحدها نسبة-يضاءلهذه العينة، تمثل منطقة الدار الب

 :تظهر النتائج ألاولية لهذه الدراسة ما يلي

  من العينة املدروسة74أي ما نسبته  مقاولة، (590) النشاط الاقتصادي وإلانتاجي لـشهد ٪،  
ً
انخفاضا

 بنسبة 
ً
 ؛9191مارس ٪ خالل شهر 01ملحوظا

 في  قطاع النسيجو الصناعات الثقافية وإلابداعية،  سجلت قطاعات السياحة والعقار، وقطاع 
ً
انخفاضا

در بنسبةحجم املبيعات 
ُ
 ؛٪01 ق

  وظيفة 911111٪ فقدان أكثر من 01تخش ى الشركات التي سجلت انخفاًضا في مبيعاتها بأكثر من. 

 :ر، سنحاول تحديد مجال دراستنا قدر إلامكان في العناصر التاليةالحقائق، وللتفصيل أكث هذهأمام 

 هيالقط 
ً
 ، السياحةالعقارات: اعات ألاكثر تأثرا

 النشاط والعمالة وإلانتاج: متغيرات الدراسة. 

ن، بالنظر إلى حالة عدم اليقي)على الرغم من صعوبة تقييم التأثير املحتمل لهذه ألازمة الصحية على الاقتصاد املغربي 

 :تهدف هذه الدراسة إلى، (، وندرة املعلوماتالسريع للفيروس والانتشار 

التداعيات الاقتصادية لهذا الوباء، وكذلك إلاجراءات التي : تعميق الفهم حول مرحلة ألازمة من خالل إبراز -

 اتخذتها الجهات املسؤولة لدعم الشركات خالل هذه الفترة؛

  استشرافية إلنعاشاقتراح توصيات الاستعداد لفترة ما بعد ألازمة، مع  -
ً
 .القطاعات ألاكثر تضررا

 :القضايا التي يتكون منها هذا العمل البحثي حول ألاسئلة التالية تتمحور 

 على قطاعات السياحة والعقارات؟ Covid-19ما هو تأثير ألازمة التي تسبب بها  -

-من أثر ألازمة التي سببها فيروس كوفيد  ما هي إلاجراءات التي اتخذتها الجهات والهيئات املختصة للتخفيف -

 على هذين القطاعين؟ 91

 ما هي سياسات التحفيز التي يجب اعتمادها لضمان تعافي القطاعات املعنية؟ -

على  91-لإلجابة على هذه ألاسئلة، سنحاول في القسم ألاول عرض تداعيات ألازمة التي سببها فيروس كوفيد 

القسم الثاني سنحاول تلخيص إلاجراءات ب وفيما يتعلق. طاعات السياحة والعقاراتالتوظيف والنشاط وإلانتاج في ق

هذين املشتركة التي اتخذتها السلطات املختصة للحد من حدة هذه ألازمة على الشركات املغربية العاملة في 
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ركات املغربية من لضمان خروج الش بعض التوصياتتقديم ملحة موجزة عن  سيتمالقسم ألاخير،  وأما في. القطاعين

 .إلنقاذ الاقتصاد املغربياستشرافية تكون بمثابة سياسة يمكن أن والتي  ،هذه ألازمة

على القطاعات ألاساسية لالقتصاد املغربي،  91د وباء كوفينهج وصفي وتحليلي لنطاق تأثير  تعتمد هذه الورقة على

 : يليما نهجية املتبعة على ترتكز املفي هذا إلاطار،  .والعقار السياحة وبشكل خاص قطاعي

 املقاالت العلمية والكتب التي تتناول موضوع إدارة  من خاللتم جمع البيانات املتوفرة : جمع البيانات

ووزارة  باملغرب، ة وإصالح إلادارةوالتقارير الرسمية واملواقع إلالكترونية لوزارات الاقتصاد واملالي ،ألازمات

والاقتصاد  ،والتجارة ،الصناعةووزارة  ،النقل الجوي والاقتصاد الاجتماعيو  والصناعة التقليدية السياحة

   .والرقمي ،ألاخضر

الهدف هو تقديم جرد . وألابحاث والوثائق الرسميةمن الدراسات التي أجريت  الاعتماد عليهاالبيانات التي تم تأتي 

وقد تم استخدام هذه . اعات املدروسةالقطفرص إنعاش  موجز لوضعية املقاوالت املغربية، ومحاولة استشراف

 . الاتصال املباشر بالجهات املختصة لصعوبةا لسهولة الوصول إلى املعلومات، ونظرا نظرً  املصادر 

 ستخدم هذه العناصر . تم استخدام البيانات الكمية لتحديد نطاق ومتغيرات هذه الدراسة: تحليل البيانات
ُ
ت

تم استخدام البيانات النوعية لتقديم تفسيرات للبيانات . عم املناقشةود 91-كوفيدأيًضا لتتبع اتجاه تأثير 

 .الكمية

 :لألزمة الصحية وأزمة النسيج الاقتصادي املحلي يالتأثير املاكر واقتصاد :أوال

الصحية الوقائية لتدابير ل وصدمة غير مسبوقة نتيجة ركود حاداملغربي في الاقتصاد  دخلمنذ تفش ي الفيروس، 

توقف أدت هذه إلاجراءات إلى . 91-كوفيدانتشار فيروس ملتخذة على الصعيدين العالمي والوطني الحتواء والقيود ا

، مثل عات وألانشطة املوجهة نحو الخارجالقطاككل، وعلى أثرت على الاقتصاد املغربي و ، لنشاط الاقتصاديلمفاجئ 

 عن تأثيرهامار ألاجنبي املباشر، درات التجارة العاملية من املغرب، وعائدات السياحة، والاستثصا
ً

نشطة ألا على فضال

بشكل ( GDP)انخفض الناتج املحلي إلاجمالي ، (HCP)وفًقا للمندوبية السامية للتخطيط . املوجهة نحو السوق املحلية

 من نمو  9191٪ في عام 4.1حاد بنسبة 
ً
ألانشطة غير ، وانخفضت ٪9.4بنسبة ( 9191)ه في العام السابق بدال

الطلب  في نفس الوقت، انخفض. ٪5.4نشطة في قطاع الزراعة بنسبة ألا، بينما تراجعت ٪0.5اعية بنسبة الزر 

 متطلباتعلى خلفية انخفاض املستوى العام لألسعار وانخفاض  4٪ بنسبة املحليوالطلب  ،97.1٪  بنسبةالخارجي 

 .4لالقتصاد الوطني التمويل

 إال أنه، 91الناتجة عن كوفيد  ألازمة الاقتصادية آلثار يق إجراء تقدير دق وانلأل ال يزال من السابق على الرغم من أنه 

منذ أكثر  مماثلة وضعيةلم يشهد املغرب  .9111-9115 ألازمة الاقتصادية لسنة سيتجاوز حجم هامن املؤكد أن حجم

-9117و 9111-9119)وذلك خالل تعاقب فترات الجفاف في بداية التسعينيات  عشرين أو حتى ثالثين سنة،من 

ميثاق الاستثمار )وتحفيز الاستثمار  (Emergence)إلاقالع الصناعي تيجيات بفضل تنفيذ استراو ، في ذلك الوقت. (9110

                                                           
 . المندوبية السامية للتخطيط - 4
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، بل خلقت أيًضا فرص عمل املغرب للمستثمرين ألاجانب فحسب ، لم تزد جاذبيةومةالحك املتخذة من قبل (9110

العديد من القضايا الاجتماعية ألاساسية، ، تم إهمال في غضون ذلكون، ولك. ي مختلف قطاعات الاقتصاد الواعدةف

 .تتخذ اليوم زخًما أكبر مقاربة بدول أخرى ألازمة هذه  مما يجعل

البطالة وانخفاض مستوى الاستهالك معدل على زيادة  تأثير له  سيكون الاقتصادي  ركودأن هذا السياق من ال كال ش

باملغرب  5، قدرت املندوبية السامية للتخطيطلهافي تقرير . بشكل عام ملاليةوالنشاط الاقتصادي والتدفقات ا

نسبة  وارتفاع، (9191في سنة % 9,9عوض ارتفاع ب  9191سنة  1,5%)نقطة  -1,5انخفاض معدل الاستهالك بــ 

أجراها البنك  أولية دراسة وفي. 9191املسجل سنة  باملستوى مقارنة  ،نقطة 5,6، أي بزيادة14,8%حوالي بالبطالة 

 ، وعلىالية العامة سيكون كبيًراعلى ضبط أوضاع املألازمة تأثير أن  ، يتضحالدولي ولجنة ألامم املتحدة الاقتصادية

عجز  مفضًيا إلى تراجع حاًدا،ضرائب ال عرف تحصيلفي الواقع، مع توقف ألانشطة التجارية، سي. أيًضا نظام املوازنة

لناتج املحلي إلاجمالي في من ا 4هر التحليل أن العجز في إلايرادات الضريبية سيتجاوز ٪ويظ. املالية في السيولةكبير 

ارتفاع الدين على بدورها  تؤثر التي إلانفاق الاجتماعي والاقتصاديضغوط عن  باألساسهذا التدهور ناتج . 9191

 ،9199عام في الناتج املحلي إلاجمالي  من 15,7، والذي من املتوقع أن يصل، وفقا للبنك الدولي، إلى ٪6العام في املغرب

 .91917 في عام٪ 11.5مقابل 

 ٪مقابل ،(9199)لسنة لناتج املحلي إلاجمالي من ا -7٪  ، فمن املرجح أن يصل عجزه إلىفيما يتعلق بميزان املدفوعات

على جميع  الوباء تأثير و ، ي دات السياحة وعجز امليزان التجار بسبب تراجع الصادرات وعائ، (9191)في سنة  -0,9

 . الدوليةوالتجارة سالسل إلانتاج 
ً
لكن هذا ال يكفي  ،الوارداتقيمة في  صحيح أن انهيار أسعار النفط يظهر انخفاضا

، نظًرا ميزان املدفوعات تحدًيا حقيقًيا تمويل يمثللذلك . في ضوء الانخفاض الكبير في صادرات السلع والخدمات

 .في ألاسواق املالية الدوليةاملحتملة  املخاطر والزيادة املتوقعة في ( 9أنظر الشكل )باشر النخفاض الاستثمار ألاجنبي امل

اللجوء إلى التمويل الخارجي إلى حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية التي تؤثر بشكل  في هذا إلاطار، يهدف

 عن يالسياحع كما هو الحال بالنسبة للقطا ،لسوق الدوليبا املرتبطةأساس ي على القطاعات 
ً
الحفاظ ضرورة ، فضال

 .على ألارصدة الخارجية من خالل تعويض جزء من الانخفاض في الاستثمار ألاجنبي املباشر والتحويالت الجارية

 

 

 

 

 

 . 9191، (املغرب)مكتب الصرف : املصدر

                                                           
 . 0202وآفاق تطورها خالل سنة  0202المندوبية السامية للتخطيط، مديرية التوقعات المستقبلية، الوضعية االقتصادية لسنة  - 5
صندوق النقد  من)، إلى االستعانة بخط الوقاية والسيولة لسحب 0202أبريل  7زمة كورونا، لجأ المغرب في لمواجهة أ كإجراء استباقي - 6

 .سنوات 3سنوات، مع فترة سماح تصل إلى  5مليارات دوالر، قابلة للسداد على  3ما يقارب ( الدولي
  .0202البنك الدولي ولجنة األمم المتحدة االقتصادية،  - 7
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لذي يعتمد بشكل كبير على ، اأنه من ناحية الطلب، فإن الاقتصاد املغربي ياملاكر واقتصادتحليل ال، ُيظهر أخيًرا

في يتفاقم الوضع بسبب الركود املستمر . ، سوف يضعفروبا والاستثمار ألاجنبي املباشرالسياحة والواردات من أو 

وتراجع إجراءات الاحتواء ، إلى جانب انخفاض الطلب املحلي أو حتى توقفه بسبب أوروبا وفي جميع أنحاء العالم

ا وثيًقا بالعديد من سالسل إلا ية العرضمن ناح .الشركات وألاسر مداخيل
ً
نتاج ، يرتبط إلانتاج الصناعي ارتباط

ومن ثم فهي مهددة من . ، وال سيما من الصين وأوروبا لصناعات السيارات والطيرانالقادمة من الخارج ألاساسية

 .بسبب في البلدان الصناعية املصدرة غالقإلا سياسات جراء 

على الاقتصاد املغربي الصحية وإجراءات الاحتواء املرتبطة بها ألازمة  ملحلي، أثرتعلى مستوى النسيج الاقتصادي ا

٪ من الشركات العاملة في النسيج الاقتصادي 01نسبة  للتخطيطاملندوبية السامية  أعلنتكبير، حيث بشكل 

ا في القوة العاملة في يعني انخفاضً ، مما (9أنظر الشكل ) أنشطتها تالتي توقف( خاصة الشركات الصغيرة واملتوسطة)

 . املنظمةقطاعات إلانتاج 

 

       .نشاط املقاوالت على 91-النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد، (املندوبية السامية للتخطيط: )املصدر

 :باملغرب قطاع السياحةعلى  91-كوفيد وباءتأثير  -9

من الناتج  % 10,4 حيث تمثل حواليت النمو في العالم، على مدار العقود املاضية، أصبحت السياحة أحد محركا

من  4%يقارب مليار دوالر، أي ما  9011وتقدر إيرادات التصدير املرتبطة بالسياحة بنحو  .8الداخلي إلاجمالي العالمي

ئيس ي املصدر الر  كما تعتبر السياحة ؛9من مجموع الصادرات املرتبطة بالخدمات 11 %مجموع الصادرات العاملية، و

مليون شخص على مستوى العالم، مما  111أكثر من بها  ، حيث يشتغل10لخلق فرص الشغل في العديد من البلدان

هجرة  في إطارذات الدخل املرتفع  سواء على املستوى املحلي، أو في البلدانيوفر وظائف مهمة للشباب والنساء، 

قطاعات الخدمية، بما في ذلك الفنادق واملطاعم يرتكز قطاع السياحة بشكل رئيس ي على عدد من ال. 11عمالةال

                                                           
8 - Communiqué conjoint du WTTC, de l’OMT, de l’ITC et de l’OMC, Genève, Suisse, 8 octobre, 0228. 

 ( نفس المصدرالسابق) -9
10 -  Vellas F., (1985). Economie et politique du tourisme international, Paris, Economica, p.7. 

11 - IMF, 2021 



 :السياحي والعقاري  ينعلى ريادة ألاعمال في القطاع 91-كوفيد آثار وتداعيات أزمة 

 (املغربحالة )إلنعاش رحات لومقت استراتيجيات
 

 

 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  143 

 

0202 

 ، ووكاالت ألاسفار، والنقل والطيران
ً

عن ارتباطه الوثيق بالعديد من القطاعات إلانتاجية كالبناء والتجارة  فضال

 . والصناعة التقليدية والفالحة، مما يجعل منه سلسة توريد معقدة بشكل متزايد

 90من  ارتفاًعا عدد السياح الدوليينعرف  النقل وانخفاض تكاليف السفر،مدعوًما بارتفاع الدخل وتطور وسائل 

، 9197مليون سائح دولي سنة  911مليار و 9، ليصل إلى 9111مليون سائح سنة  701إلى  9101مليون سائح في سنة 

نظمة العاملية ، بل وتشير توقعات امل(مليون سائح دولي 51مليار و 1) 9191مليون مقارنة بسنة  74بزيادة قدرها 

ورغم كل  .9111و 9191الفترة املمتدة بين سنتي  في 1,1% مليار، بمعدل نمو سنوي يناهز  9,5 إلى أزيد من 12للسياحة

سوى  ال تشكل حيث إن هذه ألاخيرة، في العالم السياحيةمجمل الحركة إلاحصائيات الرسمية  ال تشملهذا التطور، 

 . 13 املنظمةعشر أعداد السياح الوطنيين حسب نفس 

 من  الاقتصادية أن السياحة هي أحد أكثر القطاعات ال شك
ً
قيود حركة التنقل فرض بسبب . 91-أزمة كوفيد تضررا

مقارنة  9191في سنة ٪ 17الدوليين بنسبة  السياحانخفض عدد  ،والانخفاض الهائل في الطلب املحلية والدولية،

 99من ، أي أكثر في نفس السنةدوالر من الصادرات السياحية  ليون تر  9.1 الاقتصاد العالمي وفقدبالعام السابق، 

شهدت منطقة  ،للتصنيف إلاقليمي وفًقا .9111دية العاملية لعام ألازمة الاقتصا املسجلة خاللالخسائر  من ضعف

نخفاًضا ا قيود السفر،عالية من مستويات  وفرضتوهي املنطقة ألاولى التي تأثرت بالوباء ، آسيا واملحيط الهادئ

سجلت منطقة و . مليون عن العام السابق 111بنحو  ، أي أقل9191د الوافدين الدوليين في عام ٪ في عد57بنسبة 

د الوافدين إلى أوروبا انخفض عد ، فيما٪ في عدد الوافدين10فاًضا بنسبة انخبدورها الشرق ألاوسط وأفريقيا 

 .14(9191)من السنة  بعد تحسن طفيف في الربع ألاخير  ٪41انخفاًضا بنسبة  ألاميركتان، بينما شهدت ٪11بنسبة 

، تالحظ املنظمة تدهوًرا في توقعات الانتعاش الشاملة، وتقدر أن ألامر سيستغرق فترة تتراوح بين 9199بالنسبة لعام 

راء ومع ذلك، يعتقد بعض الخب. 9191عامين ونصف إلى أربعة أعوام حتى تعود السياحة الدولية إلى مستويات عام 

أسفارهم مرة أخرى، مستفيدين من انخفاض أسعار أن السياحة ستتعافى بسرعة، وأن املسافرين سيواصلون 

في الواقع، قد تكون السياحة نظاًما . 15الطائرات والرحالت البحرية والفنادق، ومزيد من املرونة في حجوزات ألاسفار 

 .تأثيرات غير مسبوقة 91-قع أن يكون ألزمة كوفيد، ومع ذلك، من املتو 16مرًنا في مواجهة الصدمات الخارجية

والعقار والبناء  (وما يرتبط بها من أنشطة اقتصادية أخرى كاإليواء واملطاعم) السياحةفي حالة املغرب، تعتبر قطاعات 

هذا قد تكون قدرة ، ومع ذلك. (1أنظر الشكل ) 91من ألازمة الصحية لكوفيد  اتضرًر  الاقتصادية اتالقطاع من أكثر 

، تواجه 9115الاقتصادية العاملية لعام ألازمة و، من حربي الجولف تنج. و أقل أهميةعلى الصمود أكثر أ قطاعال

ألازمة الاقتصادية؟ هل يمكنه تطوير  النشاط السياحي كيف قاوم. اليوم واحدة من أكثر ألازمات تأثيًراالسياحة 

                                                           
 (. لسياحةالمنظمة العالمية ل)نفس المصدر السابق  -12

13 - http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/international-tourisme-_ 
14 - https://www.e-unwto.org/  

 0202العالمية،  منظمة السياحة - 15
16 - Gössling, S.; Scott, D.; Hall, C.M. Pandemics, tourism and global change: A rapid assessment of COVID-

19. J. Sustain. Tour. 2020.  

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/international-tourisme-_
https://www.e-unwto.org/
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على السياحة بنفس الحجم في جميع مناطق  Covid19هل تأثير  ؟ بأي ثمن وبأي وسيلة؟Covid-19املرونة في مواجهة 

 املغرب؟

على نشـــاط  91-حول تأثير كوفيد (HCP)لمندوبية السامية للتخطيط لأظهرت النتائج الرئيسية للبحث الظرفي 

ا من هذه ألازمة ًر من بين أكثر القطاعات تضر نسًبا متفاوتة من حيث التوقف النهائي أو املؤقت، إذ نجد أن  املقـــاوالت

٪ من املقاوالت 41قطاع البناء بنسبة تقارب و  ٪ من املقاوالت في حالة توقف،51 نجد إلايواء واملطاعم بنسبة

  .املتوقفة

 

       .نشاط املقاوالت على 91-النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد، (املندوبية السامية للتخطيط: )املصدر    



 :السياحي والعقاري  ينعلى ريادة ألاعمال في القطاع 91-كوفيد آثار وتداعيات أزمة 

 (املغربحالة )إلنعاش رحات لومقت استراتيجيات
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 Covid19جائحة  تأد، 17ضطرابات وألاحداث، سواء كانت داخلية أو خارجيةالا  ية كبرى اتجاهحساسم بكقطاع يتس

آثار اقتصادية واجتماعية  أمام القطاع السياحي في املغرب، مما نجم عنهالصعوبات إلى حد كبير القيود إلى تفاقم 

االت السفر، إلايواء السياحي، املطاعم، ألانشطة النقل الجوي، وك)تعد ألانشطة املرتبطة بالسياحة . قوية على تطوره

، حيث تضررت هذه (1الشكل ) من بين الفروع الاقتصادية ألاكثر تضررا من الجائحة( الثقافية والعروض، وغيرها

تراجع عدد السياح الوافدين  2020فمع متم يونيو . ألانشطة بشدة من تداعيات الحجر الصحي وإغالق الحدود

أنظر % ) 59، فيما تراجع عدد ليالي املبيت في مؤسسات إلايواء املصنفة بنسبة (أسفله 0ظر الشكل أن) % 63بنسبة 

. 2020من املؤسسات الفندقية والسياحية املنصفة مع نهاية ماي  94 ٪ ، مما تسبب في توقف نشاط حوالي(4الشكل 

 .18ليار درهمم 915بنحو  9199و 9191وتقدر الخسائر التي سيتكبدها القطاع بين عامي 

 

 
 .إحصائيات وزارة السياحة: املصدر

مارس  91م توقف السياحة منذ ل العالم بأسره، يمكننا أن نفترض أن ألازمة التي ضربت ومع ذلك، بالنسبة للمغرب

تحقيق  ويبدو أنه سيكون من الصعب .اط الاقتصاديلهذا النش البنيويةالضعف  أوجه، بل كشفت أيًضا عن فحسب

، وطاملا لم يسترجع السائح الداخلي كامل الثقة في نرحالت السياح الوافدي في ظل تعليقاستئناف تدريجي للنشاط 

خطوة ارتياد الفنادق، ومادام الفاعلون في القطاع السياحي يشتغلون في سياق متسم بالشكوك وانعدام اليقين إزاء 

                                                           
17 - Mohamed Berriane, « Le tourisme marocain de l’après-COVID-19 », Téoros [Online], | 2020, Online 
since 10 November 2020, connection on 24 July 2021. http://journals.openedition.org/teoros/7627 
18 - Mohamed Berriane, Op. cit.   

http://journals.openedition.org/teoros/7627


 :السياحي والعقاري  ينعلى ريادة ألاعمال في القطاع 91-كوفيد آثار وتداعيات أزمة 

 (املغربحالة )إلنعاش رحات لومقت استراتيجيات
 

 

 

 برلين –المانيا / إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  146 

 

0202 

يتعلق بالقواعد الصحية الواجب تطبيقها، السيما مع الارتفاع املتزايد لحاالت إلاصابة  فيمايرات املحتملة التغ

 .من منتصف غشت املاض ي بالفيروس، بدءً 

 90تم استئناف الرحالت الجوية الدولية إلى املغرب منذ تجدر إلاشارة إلى أنه، ومع استقرار الوضع الوبائي في املغرب، 

شهادة  تستوجب الحصول على معينة شروطإلى ألاراض ي املغربية في ظل  الولوجرين يمكن للمساف. 9199يونيو 

، تم ولتنفيذ هذا إلاجراء. ي املغربيةساعة على ألاقل من تاريخ الدخول إلى ألاراض  75سلبي قبل  PCRتطعيم أو اختبار 

 .الصحةبناًء على توصيات وزارة ( ب أ،)اعتماد تصنيف الدول في قائمتين 

هو فرض ( 9199)موسم الصيف  ما تبقى مننقاذ إل املهنيين واملسؤولين الحكوميين  حماسأبرز املفارقات التي تظهر 

وإعفاء املغاربة ثآلخرين املقيمين ( القائمة ب)أيام على املغاربة املقيمين في دول الخليج  91ملدة الفندقي الحجر الصحي 

 شديدة الخطورة ، حققت هذه البلدانفي الواقع(. القائمة أ)أوروبا  في
ً

( ن القائمة أبلدا)، التي تم اعتبارها فجأة دوال

، تقدًما كبيًرا في الوصول إلى على نطاق واسع (دلتا) ة الجديدة للفيروس، حيث تتزايد الطفر بحجة قربها من آسيا

على الرغم من استمرار الرحالت الجوية بين و ، باإلضافة إلى ذلك. تبار والتطعيممناعة القطيع من خالل حمالت الاخ

، إال أن حالة جديدة 799949 تسجيل مايو مع 5في  املغرب ودول الخليج بعد فترة طويلة منذ أن بلغت الهند ذروتها

ا للمسافرين إلى هذه البلدان اعتباًرا من 
ً
 :9199يونيو  90املغرب طلب شروط

 ساعة؛ 19سلبي ال يتجاوز  PCRاختبار  -

 املغرب؛ي واختبار فحص سريع عند الوصول إلى فحص طب -

 .أيام 91ملدة  املسافرين، يتم عزل في حالة إيجابية الاختبار -

، تظهر ألارقام تركيا واململكة املتحدة وإسبانيا، وال سيما (أ)مع دول أخرى في القائمة  قارنا دول الخليجإذا  الواقع،في 

وألاسوأ من ذلك هو التناقض الصارخ في تدابير . يث الوضع الوبائيبشكل أفضل بكثير من ح مصنفةأن هذه البلدان 

، يواصل السياح الوطنيون وغيرهم من السياح من أوروبا دات إلاقامة املخصصة للحجر الصحيفي نفس وح: الاحتواء

 (. 9199يونيو  90)بعد إلاعالن عن تاريخ إعادة فتح الحدود الدولية نفسها التردد على هذه الفنادق 

 :للنشاط السياحي إقليمية قويةفاوتات ت .9.9

الساحلية استجابة على تطوير السياحة  بشكل أساس ياملغرب في ، ارتكزت التنمية السياحة (9104)منذ الاستقالل 

على الرغم من الطلب و  .19بالرغم من املشاكل الاقتصادية التي عرفها املغرب إبان تلك الفترة، جنبي املحتملللطلب ألا 

عدد ، مع الاقتصار على 20املنتج الثقافي، تستمر السياسات العامة في تطوير العرض السياحي الشاطئيعلى  الكبير 

في (. السياحي ٪ من الطلب49.4 لوحدهما حوالي ادير ومراكشكتمثل أ) قليل من الوجهات الداخلية مثل مراكش

                                                           
كل أساسي في االنخفاض الحاد لالستثمار نتيجة في أعقاب االستقالل، واجه المغرب المستقل مشاكل اقتصادية حادة تمثلت بش - 19

والنمو الديمغرافي  ، وغياب األطر البشرية المؤهلة، وتسارع حدة النزوح القروي(الفرنسية واإلسبانية)انسحاب رؤوس األموال 
 .السريع

محاورهما األساسية على  ، اللتان تستند0202و 0222يرتبط تطوير العرض السياحي الشاطئي باعتماد الرؤيتين السياحيتين  - 20
 . مليون سائحا وتعبئة استثمارات عقارية واسعة النطاق 02واستقبال  استكمال إنجاز ست محطات سياحية
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 11%حيث يمثل حوالي ؛ 21احة الجماهيريةمن بين أكثر املجاالت الجاذبة لنشاط السي يالساحل املجال يعتبر، الواقع

 . من معدل إلاقامة السياحية 41%من من الليالي السياحية، وأكثر  41 %ما يناهزو املصنفة،  الاستيعابيةمن الطاقة 

يحد التركيز في العرض والطلب بشكل  قليمية التي تعاني منها البالد، كماتشارك السياحة إذن في تعميق التفاوتات إلا

، املفتقرة الهامشيةاملناطق في  فقات النقديةدن انتشار فوائد السياحة، من حيث فرص الشغل وضخ التكبير م

ناطق امل، ال يقتصر دور السياحة على تفضيل جغرافًيامن خالل مواقعها الانتقائية للغاية . لمنشآت السياحية الكبرى ل

وجذب العمالة  املناطقنحو هذه  والتجهيزاتلتحتية ، من خالل توجيه البنية ااملناطق ألاخرى على حساب  الساحلية

  .سمات ألازمة في البالد إحدى اباعتبارهإلاقليمية الاختالالت تعميق الالزمة، ولكنها تساهم أيًضا في 

تقترن التركيزات املكانية التي تم إبرازها بتركيزات قوية داخل املؤسسات ألن نوع السياحة الجماعية التي تمارسها 

 44 حوالي يبلغ املغرب أنحاء جميع في الفندقية املؤسسات حجمفي حين أن متوسط : وجود مؤسسات كبيرة يفترض

تتطلب هذه املؤسسات الكبيرة ! سريرا 911، لديها وصل إلى وجهة السياحة الجماعية بامتياز أكادير، فإن سريًرا،

هذه . ف اليوم في مواجهة املتطلبات الصحية الجديدةتركيزات كبيرة واختالط عاٍل للغاية، وهو ما يثبت أنه نقطة ضع

السياحة التي تستقطب مجموعات كبيرة تظهر كثافة السائحين التي سنجدها في أماكن أخرى من شواطئ وأسواق 

 عن النقل السياحي ذلك،وأماكن للزيارة وما إلى 
ً
 .فضال

 :في القطاع السياحي وإلانتاجالنشاط      .  9.9

 مقارنة بالسنوات  9191أظهرت نتائج عام اط وإلانتاج في القطاع السياحي، على مستوى النش
ً
 تصاعديا

ً
اتجاها

يكفي القول إن القطاع يواصل . (4الشكل ) مليون سائح 99.11و( 0الشكل )مليون ليلة مبيت  90.9السابقة بإجمالي 

 9191 املتعلقة بسنةالتوقعات  كانت. طني٪ من الناتج املحلي إلاجمالي الو 1 تصل إلى دفع النمو الاقتصادي بمساهمة

وجعل  ،جعلت كل هذه الطموحات موضع تساؤل  91-كوفيد، لكن ألازمة الصحية الناجمة عن فيروس أكثر طموًحا

ا لألعداد املرغوبة من الوافدين إلى املراكز الحدودية  9يوضح الشكل . كارثيةقطاع السياحة يحقق نتائج 
ً
إسقاط

 .9191املغربية في عام 

للسياحة انخفاًضا كبيًرا من حيث عدد الوافدين إلى املراكز الحدودية بين  ةالوطني الكونفدراليةتؤكد توقعات 

، فإن قطاع وبالفعل. ة في أعقاب سياق الوباءوالتقديرات الحالي 9191التقديرات التي تم إجراؤها في نهاية عام 

 75.9خسارة قدرها ( CNT)للسياحة  ةالوطني الكونفدراليةسة قدرت دراحيث ع الثمن ألاكبر، السياحة في املغرب يدف

 .مليار درهم في قطاع الفنادق 97ومليار درهم في حجم السياحة  17.9مليار درهم من العائدات بما في ذلك 

 

 

 

 

 

                                                           
  .شكل من أشكال السياحة المنتشرة بمجاالت مهيئة الستيعاب عدد كبير من السياح بأسعار متاحة لشرائح اجتماعية واسعة - 21
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 : التشغيل.      9.9.9

شركة  5011ووظيفة  011111للسياحة أن  ةالوطني الكونفدراليةتقدر على مستوى التشغيل في القطاع السياحي، 

، بما في ذلك شركات التموين السياحي وشركات النقل السياحي وشركات تأجير السيارات ووكاالت معرضة للخطر

  .السياحية إلاقامة وبنياتالسفر 

 :  قطاع العقار والبناء في املغرب .9

ايعتبر قطاع العقار والبناء من أكثر القطاعات الاقتصادية 
ً
ملا له من أهمية في إدارة وتنفيذ  سياحيبالنشاط ال ارتباط

، عهد إلى عدد من (9199-9191الرؤيتين السياحيتين )في إطار املخطط ألازرق . املشاريع السياحية الكبري باململكة

املندوبية السامية تقرير  يظهر . املروجين العقاريين، الخواص وألاجانب، بتنفيذ مشاريع املحطات السياحية الكبرى 

٪ من السكان املغاربة 91.5أن قطاع العقارات والبناء يوظف " Maroc en chiffres" 9191لسنة  (HCP)للتخطيط 

طاعات املهمة ألاخرى، مع مثل الق. مليار درهم 1111النشطين، مما يولد ملنطقة الدار البيضاء الكبرى أكثر من 

 ، تم تعليق املعامالتإلاغالق

 :نشاط إلانتاج.      9.9

وتوقف املبيعات املجدولة،  وتعليقإلانتاج،  توقف مقلقا في ظلالوضع  يبدو  نتاج في القطاع العقاري،على مستوى إلا 

إال أن  يمكنهذا التوقف سواء على مستوى إلانتاج أو على مستوى التسويق ال . املوثقين العقاريين املعتمدين نشاط

 .مليار درهم سنوًيا 41لخزينة العامة بما مقداره العمالة وعلى ا: يكون سببا ملجموعة من العواقب السلبية على

فيما يتعلق . هذه ألازمة الصحية هي سبب تراجع حاد في سوق العقارات املغربية، سواء من حيث الطلب أو العرض

٪ على التوالي للشقق 91-٪ و 95-٪ و 09-٪ و 91-بعرض الشقق والفيالت الجديدة، فقد انخفض على التوالي بنسبة 

 . 22٪ للفيالت91و٪ للشقق 95-كما تباطأ الطلب بنسبة . القديمة والفيالت

  : التشغيل.      2.2

، النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثيرات (HCP)املندوبية السامية للتخطيط بعد الاستقصاء الذي أجرته 

Covid-19  ،شركة تعمل في  7111ستهدفت أبريل، والتي ا 11إلى  9تم تنفيذ الخطة من  ،9191على النشاط التجاري

٪ من 91ألف وظيفة خالل فترة ألازمة هذه، أو  911سجل قطاع البناء انخفاًضا في التوظيف بنحو . عدة قطاعات

 : أدناه توزيع العمالة التي كان من املمكن خفضها حسب الصناعة( 7)يوضح الشكل . إجمالي العمالة في هذا القطاع

 

 

 

                                                           
22 - Selon le rapport   Royaume Maroc and Chambre de Commerce,    IMPACT    COVID    19    SUR    LES    

SEC TEURS    ÉCONOMIQUES DE CASABLANCA-SETTAT, 2020. 
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 ات الاقتصادية باملغربحسب القطاع املقلصةل توزيع مناصب الشغ( 7)شكل 

 

 

 

 

 .على نشـــاط املقـــاوالت 91-النتائج الرئيسية للبحث الظرفي حول تأثير كوفيد، (املندوبية السامية للتخطيط: )املصدر

 :املتخذة من قبل الحكومة املغربية واملؤسسات العموميةالرئيسية التدابير : ثانيا

حظيت  .تدابير صارمة الحتواء هذه الجائحة أعلنت حالة الطوارئ الصحية وفرضتلدول التي يعد املغرب من أوائل ا

من  دولًيايحتل املغرب املرتبة الرابعة . من قبل العديد من الحكومات ووسائل إلاعالم باعتراف دولي املبذولةالجهود 

٪ لصندوق التضامن ضد فيروس 9.1حيث املوارد املعبأة كنسبة مئوية من الناتج املحلي إلاجمالي وقد خصص 

 . كورونا

يقض ي ، (2.20.269)تحت رقم  حكوميا امرسوًم  9191مارس  91يوم الثالثاء  الحكومة أصدرت في هذا إلاطار،

( مليار درهم مغربي 32.7حوالي )مليار دوالر  1.9تمكن من جمع حيث  ،91-صندوق خاص بتدبير جائحة كوفيد بإحداث

لهدف يتمثل ا. سسات العامة والخاصة والتبرعات من ألاشخاص الاعتباريين والطبيعيينبفضل مشاركة جميع املؤ 

، باإلضافة إلى الزمة لألشخاص املصابين بالفيروستمويل املستشفيات واملعدات الطبية ال فيالرئيس ي للصندوق 

ا مركزًيا في الحفاظ على يلعب الصندوق الخاص دوًر . لفئات الضعيفة من السكانفائدة االتدابير املالية ل داعتما

 .الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبالد

عم دل عدة تدابير واقتراح الوطني، تداعيات ألازمة الصحية على الاقتصادل يوفي إطار استباق، على نفس املنوال

شكيل لجنة املراقبة تمارس عن  99في  املغربية ، أعلنت وزارة الاقتصاد واملالية وإلاصالح إلاداري لقطاعات املتضررةا

، تمكين الشركات من للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وقبل كل ش يء تحديد التدابير الالزمة، بهدف الاقتصادية

على مستويات ضع تدابير تم و وللتخفيف من تأثير هذا الوباء، لتنفيذ هذه التدابير، . تجنب إلافالسو تجاوز ألازمة 

 .ة واجتماعية، اقتصاديضريبية، مالية: مختلفة

 : تدابير اقتصادية .9

س حتى نهاية يونيو من العام مار  9من قبل الشركات من ( CNSS)الاجتماعية التغطية رسوم تم تعليق دفع  -أ 

 ؛9191

 ؛التأجير بدون غرامات أو زيادات متأخرة حتى نهاية شهر يونيوآجال و  القروض املصرفيةتأجيل سداد  -ب 

 . رة واملتوسطة في احتياجات رأس املال والتدبير املاليإنشاء خط ائتمان لدعم الشركات الصغي -ج 



 :السياحي والعقاري  ينعلى ريادة ألاعمال في القطاع 91-كوفيد آثار وتداعيات أزمة 

 (املغربحالة )إلنعاش رحات لومقت استراتيجيات
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في . تعطيل املوارد املالية لألسرإلى  91-أدى التوقف املفاجئ لنشاط القطاع غير الرسمي جراء أزمة كوفيد -د 

لكل أسرة مكونة من  درهم 511: مالية وفًقا لعدد ألافراد لكل أسرة اتمساعد، تم تقديم هذا إلاطار

 .لكل أسرة تضم أكثر من أربعة أفراد درهم 9911و، لكل أسرة مكونة من ثالثة أفراد رهمد 9111و، شخصين

 : تدابير اجتماعية  .2

 : تتمثل هذه التدابير أساسا في

ممن ( CNSS)املسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي  درهم لصالح املوظفين 9111ثابت قدره  تعويض دفع -أ 

 . 9191اد قروضهم املصرفية حتى نهاية يونيو وظائفهم بسبب ألازمة، وتأجيل سد فقدوا

( AMO)الاستفادة من خدمات التأمين الصحي إلاجباري  منالذين و  العاملين في القطاع الخاصيمكن  -ب 

 .والعالوات العائلية

 : تدابير ضريبية .3

الاستفادة من تأجيل تقديم  درهم،مليون  91عن  9191يمكن للشركات التي يقل حجم مبيعاتها في  -أ 

 .رارات الضريبية حتى نهاية شهر يونيوإلاق

 .يونيو 11ألصحاب ألاطراف الثالثة حتى  ATDتعليق عمليات التدقيق الضريبي وإشعارات  -ب 

 : تدابير مالية .4

، ويتعلق 9191مارس  94صندوق الضمان املركزي بتاريخ من قبل  جديدة للضمانآلية  وتتمثل أساسا في إحداث

الصغيرة  تختص هذه ثآللية بتقديم القروض للمقاوالت". 23ضمان أكسجين"ألامر بمنتج استثنائي تحت اسم 

، مليون درهم 911 ال يتجاوز رقم معامالتهاوالتي بأسعار فائدة مدعومة،  املتضررة من ألازمة الصحيةواملتوسطة 

قاط ويمكن إيجاز خصائص هذه ثآللية من خالل الن. من صندوق الضمان املركزي % 10مع ضمان تمويلي بنسبة 

 :ثآلتية

  .إلى نهاية السنة الجارية 9191يونيو  11 منذإصدار الاعتمادات  يتم: أشهر 1آلية مؤقتة مدتها  -أ 

 .تعليقهامخصص لتمويل النفقات الجارية التي لم يتم ترحيلها أو  -ب 

 .مليون درهم 91٪ من خطوط التشغيل الحالية دون تجاوز 91يمكن للشركات الاستفادة في حدود  -ج 

 .نقطة أساس 911+ حد أقص ى لسعر إعادة التمويل من بنك املغرب : ةسعر الفائد -د 

 : تدابير تجارية وجمركية .5

 .تقليص واردات قطع الغيار واملركبات مع تأجيل املفاوضات مع املوردين  -أ 

 .قيود كمية على تصدير ألاقنعة الجراحية واملطهرات واملستحضرات وألاقنعة الواقية: غير تجاري     -ب 

                                                           
23 - Daman Oxygène 
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 : ت لتدابير إلانعاشمقترحا: ثالثا

تمكن من وهذا يعني أن املغرب قد . مع السياق الجديد في أنسب اللحظات ومتكيفةلقد اتخذ املغرب قرارات هادفة 

فيروس انتشار التخفيف على نطاق واسع من ، حيث تمكن من تحقيق نتائج إيجابية نسبًيا على املستوى الصحي

عدة تدابير  املغرباتخذ الاقتصادي،  املستوى على . ى املستوى املجاليسواء على املستوى الزمني أو عل 91كوفيد 

 .هذه ألازمة التخفيف من آثار لضمان  تنظيمية

فيما يلي معرض للمقترحات التحفيزية  .يالنشاط الاقتصادإلنعاش يبقى ثآلن تطوير سيناريوهات ما بعد ألازمة 

 في هذه الحالة
ً
 .والسياحة طاع العقارات والبناءق: للقطاعات التي تمت دراستها سابقا

 : مقترحات إلنعاش القطاع العقاري  .9

 :والبناء العقاراتإحياء نشاط  -أ 

 تعتمد إعادة إطالق هذا النشاط على الامتثال ملعايير النظافة والسالمة الصحية في : بالنسبة لنشاط البناء

 .املواقع

 ا وث: بالنسبة للنشاط التسويقي
ً
 .يًقا بمرونة وسالسة إلاجراءات إلاداريةترتبط إعادة التشغيل ارتباط

 :تحسين التدفق النقدي للشركات - ب

  القروضسهولة وسرعة الحصول على. 

  الدفعتخفيض شروط. 

 وتخصيص جزء منها للشركات الصغيرة جًداركات الوطنية إلى ألاسواق العامةمن املستحسن تعزيز وصول الش ،. 

 .بهاإعادة التشغيل الفوري في املواقع املصرح  - ج

وسرعة  التسجيل،وتصفية حقوق  الائتمان،منح : 9199انتشار التدابير الحافزة املؤقتة حتى عام  - د

 .وما إلى ذلك امللفات،معالجة 

 :إلنعاش قطاع السياحةمقترحات   .2

 .الحفاظ على العمالة والحفاظ على إلانتاج: يتمحور انتعاش قطاع السياحة حول محورين رئيسيين

 :خالل الحفاظ على العمالة من -أ 

  للموظفين القريبين من سن و للموظفين الذين يتقاعدون مبكًرا  الضريبة على الدخلإلاعفاء من

 . دالتقاع

 :الحفاظ على إلانتاج -ب 
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  ولهذا سيكون  املالية،يعتمد الحفاظ على إلانتاج بشكل وثيق على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها

تأجيل . تفادة من تأجيل مواعيد الاستحقاق حتى نهاية الفترةمن املفيد للشركات في قطاع السياحة الاس

 .فواتير الكهرباء واملاء

 سيكون من املفيد للغاية تمديد املوسم: السترداد الخسائر التي تم تسجيلها في أشهر مارس وأبريل ومايو 

 .لداخليةملا لذلك من أثر في نشاط السياحة ا املدرسية اتمن خالل مراجعة تقويم إلاجاز  الدراس ي

 :خاتمة

ومن . قليمي والوطني والعالميطرح العديد من التحديات على املستوى إلاو ، وباًء شديًدا 91أصبح مرض كوفيد 

بالنظر إلى سرعة انتشار بالنسبة لالقتصاد العالمي  كارثية، ستكون بالرغم من صعوبة قياسهاالعواقب، الواضح أن 

 .ية والصحية على الرغم من كل الجهود املبذولةالفيروس وهشاشة البنى التحتية الاقتصاد

 في قطاعين من أهم القطاعات الاقتصاديةهذه الورقة السياق الحالي الذي تعمل فيه الشركات املغربية  تعرض

 . اتالعقار وأكثرها تأثًرا بهذه ألازمة، ويتعلق ألامر بقطاعي السياحة و ، املغربية
ً
 ، عرض املقال تأثير ألازمة الصحيةأوال

، من خالل عرض ألاضرار التي لوحظت من حيث النشاط وإلانتاج من القطاعات التي شملتها الدراسةعلى كل قطاع 

ض إلاجراءات املشتركة التي اتخذتها الجهات املختصة لصالح الشركات ام استعر ت. العمالة من حيث النسبة والقيمةو 

، والتي ء على بعض السبل الستئناف النشاط، سلط الضواوأخيرً . ابعة سياق فيروس كوروناالتي تواجه صعوبة في مت

 .في هذين القطاعين ستكون بمثابة أدوات إلنعاش الاقتصاد

 ، طاملا أنه يهذا العمل بعض العقبات يقدم
ً
، أي تلك التي عانت من تباطؤ كبير في قتصر على القطاعات ألاكثر تأثرا

على بيانات من دراسات واستطالعات وتقارير رسمية تغطي فترات  ، يعتمدباإلضافة إلى ذلك. والتوظيف رقم املعامالت

يعيق استئناف النشاط ويزيد من مما ، هذه ألازمةوج من أفق الخر ال يمكن التنبؤ ب. 9191متقطعة خالل سنة زمنية 

 .الضرر حجم 

إلعادة ديد عدة طرق تح ، إال أنه جعل من املمكنصعب من عدة نواٍح  Covid-19على الرغم من أن السياق الحالي لـ 

، من خالل إلصالح نموذج التنمية املستدامةمن خطة  بكونه يشكل جزًءا، ال سيما الوعي في بلدنا إنعاش الاقتصاد

 .، وضمان التغطية الاجتماعية لكل من الخدمات العامة واملواطنيندرة التشغيليةضمان القلتدخل الدولة 

، ألامر الذي يدفعنا إلى وال تزال الرؤية غير واضحة زمة،ألا ى حد ما من ، نحن في مرحلة متقدمة إلفي الوقت الحالي

  إنعاشالتساؤل عن مستقبل الاقتصاد املغربي والسياسات ذات الصلة إلعادة 
ً
 .القطاعات ألاكثر تأثرا

 :املراجعقائمة 
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 :امللخص

تعملللل  لللرا الدراسلللة عملللر تقلللديد متحلللور عمملللي ر لللدي تحديلللد ومتاقشلللة أثلللر املتغيلللرات ال للل  تلللؤثر فلللي  أداء املشلللروعات 

 493ليلللة تلللد جمعهلللا ملللن اعتملللدت الدراسلللة عملللر بيانلللات أًو.ًالصلللغيرة واملتوسلللطة فلللي الللليمن ك ألالللدم البللللدان ألاقلللل نملللوا

تلللد تقسلللليد البيانلللات انلللر مجمللللوعتين .ًمنشلللمة ملللن املنشلللةت الصللللغيرة واملتوسلللطة فلللي محللللانح   صلللتعاء وعلللدن فللللي الللليمن

بشلللللول عشلللللوايي  ثلللللد تطبيلللللق التحليلللللل العلللللاممي الاستلشلللللافي عملللللر املجموعلللللة ألاونلللللر والتحليلللللل العلللللاممي التوكيلللللد  عملللللر 

صلللل عل  لللا ملللن التحليلللل العلللاممي الاستلشلللافي اللللر  تلللد اجلللراءا عملللر املجموعلللة املجموعلللة اليانيلللة بتلللاء عملللر التتلللائ  املتح

كما تبنت الدراسة نمرجلة املعلاد ت البتائيلة ملن أجلل تولليق العنقلة بلين املتغيلرات املتتلفلة واوتبلار التملوذ  .ًألاونر

بي والتمللايز  للتملوذ  للتمكلد مللن تلد اوتبللار الصلدت التقلاًر.ًاملقتلر  لقيلاأ أثللر املتغيلرات املتتلفلة عمللر أداء املشلروعات

 د لللللللة أثللللللر العوامللللللل .ًمنئمتلللللي للبيانللللللات وأو لللللللت التتللللللائ  ثبلللللات التمللللللوذ  ومنئمتللللللي للبيانللللللات
ً
أو لللللللت التتلللللائ  أيرللللللا

القانونيللة  املتغيللرات املؤقتللة  والعوامللل لداردللة عمللر أداء املشللروعات الصللغيرة  بدتمللا لللد تحهللر أ  د لللة  ثللر العوامللل 

ترللين نتللائ  .ًامللل البنيللة التحتيللة  والعوامللل العسللودقية عمللر أداء املشللروعات الصللغيرة واملتوسلل  اليمتيللةاملاليللة  عًو

 نيمللللا يتعلللللق باقتصلللادات الللللدو  ألاقلللل نمللللوا بشلللول عللللا  واللللليمن 
ً
الدارسلللة انللللر ألادي الللللاني الللللر  يولللاد أن يوللللون نلللادرا

لسياسات وشلركاء التتميلة  قتصلادات اللدو  ألاقلل بشول واص  إلانة انر كون التموذ  املقتر  ذو نائدة لصانعي ا

 فلللللي أداء 
ً
 مباشلللللرا

ً
 مللللللدراء وملللللالوي املشلللللروعات الصلللللغيرة فلللللي التعلللللري عملللللر العواملللللل ال للللل  تلللللؤثر تلللللمثيرا

ً
نملللللوا كلللللاليمن  ايرلللللا

 .املشروعات الصغيرة وال   تعتبر حجر زاودة في التتمية الاقتصادية

ً.عوامل  تمثير  اقتصادات ألاقل نمو  اليمن املشروعات الصغيرة  ألاداء  :كلمات مفتاحية

ً

ً

ً

mailto:mugaahed@yahoo.com
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 :املقدمة

اتسللمت املشللروعات الصللغيرة واملتوسللطة بالتوسللن والتمللو متللر سللبعينيات القللرن املاتللل   نعشللير الاألاصللائيات انللر ان  

  نملللا (Aljazeerah, 2010)ملللن العماللللة ألالللو  العلللالد %06ًًاملشلللروعات الصلللغيرة واملتوسلللطة وألاصلللغر تو لللن ألالللواني 

 (Goyal, 2013)ملللن القلللوم العامللللة فلللي الهتلللد تعملللل فلللي املشروعاتواملتوسطةوالصلللغيرة وألاصلللغر %36ًًري يقلللا
ً
  وتقردبلللا

ولرم  تميلل املشلروعات (SBA, 2018)نصن القوم العمالة في الو يات املتحلدة تعملل فلي  لرا املشلروعات 
ر
  ملن جهلةأ أ

  وألالواني (Knight, 2015)املؤسسلات التجاردلة يسليودة  ملن%96ًًاملشلروعات الصلغيرة واملتوسلطة وألاصلغر ملا يقلاري 

ملللن املؤسسلللات التجاردلللة تتلللدر  للللمن نولللة املشلللروعات املتوسلللطة والصلللغيرة وألاصلللغر فلللي أورو لللا ألايللل  تو لللن 99.9ًً%

ملن املؤسسلات التجاردلة فلي أورو لا ألايل  تو لن ألالواني %6.60ًًمن القلوم العامللة بدتملا تبللش الشلركات اللبيلرة 00.6ًً%

ً(.European Commission, 2011)من القوم العاملة 44.4ًً%

استحوذت املشروعات الصغيرة واملتوسطة عمر ا تما  كبير من قبل دو  العلالد كانلة واملتحملات والهيولات الدوليلة 

بللر كملا ععت(0662ًًالخرلر وألاللري )ولقليميلة  باضلللانة إنلر البللاألايين فلي  للل التغيلرات والتحللو ت الاقتصلادية العامليللة 

 بلللالش ألا ميلللة لتطللور الاقتصلللادات 
ً
 انلللر املسلللا مة ال للل  (Clague, 1992)تمسللدو ونملللو املشلللروعات الصللغيرة أملللرا

ً
  نحللرا

 اللدو  التاميلة 
ً
 ;Toma, et al., 2014)تقلدمها املشلروعات املتوسلطة والصلغيرة وألاصلغر فلي نملو اللدو  املتقدملة وأيرلا

Acs, et al., 2008; Naudé, 2010; 2013; Carree & Thurik, 2005; Stam & Van Stel, 2011ً.)   وعملر اللر د ملن ذلل

  القللدرات (Sidek & Mohamad, 2014)يتللمثر  للرا التمللو للمشللروعات الصللغيرة بعللدة عوامللل ما للا العوامللل لداردللة 

  وتلمطير ردلادة (Sidek, et al., 2020)  تبنل  العسلودق الرق ل  وامليللة التتانسلية (Mohamad & Sidek, 2013)الرداديلة 

ً(.Sidek, et al., 2015; Sidek, et al., 2019)ألاعما  بين ألانراد 

أن وعملللللر اللللللر د ملللللن اعتبلللللار اللووملللللات للمشلللللروعات الصلللللغيرة واملتوسلللللطة كمحلللللر  مهلللللد للتتميلللللة الاقتصلللللادية  إ  

  ألايل   الجهود الداعمة
ً
تواجلي  لرا املشلروعات لتتمية  لرا املشلروعات لعسلا د فلي التتميلة الاقتصلادية بقلي محلدودا

تحديات متعلقة بتدمات الدعد التجار  وودمات تسجيل املشروعات والتحديات القانونية وأيرا تحديات الوصلو  

  تحلللديات البنيلللة التحتيلللة  ألاعبلللاء العشلللر عية والعراقيلللل (Katrodia & Sibanda, 2018)ًللتمودلللل ور وأ ألاملللوا 

  واليقانلة (Okeke, 2014)صلو  للتمودلل والللوانز وألامايلة امللليلات الفلردلة   تحلديات الًو(Kshetri, 2011)القانونيلة 

ً(.Kshetri, 2011)عتدما توون  ير متتاسبة من الابتوار والتطور والعمل الجاد 

 يتمثر أداء ردادة ألاعما  وتتميتي بقلة وسوء استتدا  املوارد الردادية 
ً
 & Hood)اقتر  (.Kaburi, et al., 2012ً)أيرا

Young, 1993ً)  أن املحتللوم  املهللارات والسلللو   العقليللة  والهخصللية كلهللا تعتبللر زوايللا مهمللة يتمللو ودتطللور ن  للا رجللا

ء شَّ
ر
ً.ألاعما  الن

وعتلد ألاوللر با عتبللار الللدو  املتقدمللة والتاميللة  نجللد ان البحلل  العل لل  قللد ن للو بشللول كبيللر ليتللاقش ألاقللو  متتلفللة 

 كحقللل (transnational entrepreneurshipً)دود الوطتيللة فلي ردللادة ألاعمللا  كالردلادة عبللر الللل
ً
وال لل  بلدأت بللالتمو مللؤورا

  ردللللللادة ألاعمللللللا  فللللللي أر  الشللللللتات (Harima & Baron, 2020)مللللللن ألاقللللللو  ردللللللادة الاعمللللللا  فللللللي البحلللللل  العل لللللل  

(entrepreneurship in diasporaً) وال   تعتمد عمر ا تتلا  الفلرص السلانحة(Harima, 2014; Harima, et al., 2019; 

Harima, et al., 2016ً) عمر توودن عنقات وانشطة ردادية جديدة لتمسلدو أنشلطة ومشلروعات رداديلة 
ً
وتعتمد أساسا
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(Mayer, et al., 2015; Elo, et al., 2015) الردلادة املسلتدامة  (sustainable entrepreneurship(ً)Crecente, et al., 

2021; Hummels & Argyrou, 2021) الردلادة الخرلراء أو الصلديقة للبدولة  (Green Entrepreneurship(ً)Muo & 

Azeez, 2019) الردادة الاجتماعية  (Social entrepreneurship(ً)Lehner & Kansikas, 2013) وألاقو  أورم متتلفة  

 فللي الاقتصللادات ألاقللل نمللاءًًفللي البحلل  العل لل   إ  أن البحلل  العل لل  يوللاد يتلللو عتللد ألاوللر با عتبللار ألانشللطة الرداديللة 

ً.مما عشول تحد  لتمو  را املشروعات

 لللللدور الللللر  تلعبلللي فللللي اقتصلللادات الللللدو  سلللواء كانللللت  لللرا الللللدو  
ً
نقلللد أصلللبحت ردللللادة ألاعملللا   للللا رة دوليلللة نحللللرا

 
ً
ا  إنلللر أنلللي يوجلللد رواد ألاعملللل(Campos, 2010ً)عشلللير (.Smallbone, et al., 2014ً)متقدملللة او ناميلللة أو أقلللل نملللوا

عتللدما توللون املمارسللات املوجهللة نحللو السللوت مسللمو  ر للا مللن قبللل (Schumpeterian entrepreneursً)الشللومبتيريون 

 توجللد 
ً
ألانحمللة السياسللية ألا للو فللي الللدو  ذات التحللديات والعوائللق اقتصللادية واجتماعيللة أو مجتمعللات إشللوالية  أيرللا

يلعلللللك الابتولللللار دور رئديللللللل  فلللللي تهللللللجين التطلللللور والتمللللللو ألايلللللل  .ًاملشلللللروعات الابتواردلللللة واملتحمللللللات فلللللي  لللللللرا مجتمعلللللات

  ودقللود انللر نسللك أعمللر فللي التمللو والتو يللن ولنتاجيللة فللي (Mowery & Oxley, 1995)الاقتصللاد  فللي العللالد كوللل 

 فلللي نملللو وازد لللار املشلللروعات فلللي اللللدو  املتقدملللة واللللدو  التاميلللة (OECD, 2007ً)متتللللن الاقتصلللادات 
ً
و سلللا د ايرلللا

(Crespi, & Zuniga, 2011.)ً

  عسللللا د التقللللد  التلتولللللويي وعوملللللة ألاسللللوات ألاللللو  العللللالد فللللي تهللللجين املشللللروعات 
ً
وفللللي  للللل التحللللو  الرق لللل  عامليللللا

   لرا ععللره   للرا املؤسسللات (Shahidi & Smagulova, 2008)واملؤسسلات لعسللر ن ورنللن مسلتوم ألانشللطة الرداديللة 

ق ال ل  يجللك عملر  لرا املؤسسلات مواجهل لا والتعاملل معهلا ملن وللن  واملشلروعات انلر علدد كبيلر ملن التحلديات والعوائل

نالتحلد  اللر  يلتد .ًرنن جا زدل ا وجهود ا نحو تحقيق التمو والتتمية  ألاي  تتتلن  را التحديات من بلد إنلر خولر

 ملشللرو 
ً
 او قللد   يللتد اعتبللارا تحللديا

ً
 مللا قللد   يللتد اعتبللارا ألااسللما

ً
 بالنسللبة ملشللروعا

ً
مشللابي فللي بلللد خوللر  اعتبلارا ألااسللما

(Eriobunah & Nosakhare, 2013.)ً

فلي (total entrepreneurial activity TEAً)إنلر أن النشلاا الردلاد  الاجملاني (GEM, 2016ً)عشير مؤشلر الردلادة اللدوني 

اللر د الصين ألاقق مستوم عا أ ألاي  عساو  في اجمالي النشلاا الردلاد  لجملاني فلي الو يلات املتحلدة ألامردليلة عملر 

أن الو يللات املتحللدة نللي مللن أوائللل الللدو  املتقدمللة ودللتد اعتبار للا الاقتصللاد املحللر  بواسللطة الابتوللار  بدتمللا النشللاا 

 أن .ًاملتتفض في النشاا الرداد  لجماني تد تقردرا في أملانيا  البرتغلا   إيطاليلا  اليونلان وإسلبانيا
ً
و شلير التقردلر أيرلا

اني يلتتفض بانتفللا  مسلتوم التتميلة والتطللور فلي الاقتصلاد  ألايلل  أنلي عتلدما يصللبق مسلتوم النشلاا الردللاد  لجمل

الاقتصلللاد أ نلللو  ينتقللللل مسلللتوم النشلللاا الردللللاد  لجملللاني ملللن كونللللي مبنللل  عملللر اللاجللللة انلللر كونلللي مبنلللل  عملللر الفرصللللة 

ً.السانحة

نشلاا الردلاد  لجملاني مملا ما يملن منألاحتي  تا  و أن مسلتوم التتميلة فلي اقتصلادات اللدو  يلؤثر عملر مسلتوم ال

يتلللللق اللاجللللة لدراسللللة النشللللاا الردللللاد  فللللي اقتصللللادات الللللدو  ألاقللللل نمللللاًء أو كمللللا فللللي ألاالللللة  للللرا الدراسللللة  فللللي اللللليمن 

ً
ً
ألايلل  ان وجلود التحللديات والعقبللات امللا  املشللروعات الرداديلة فللي الللدو  التاميللة واملتقدمللة .ًك ألالدم الللدو  ألاقللل نمللوا

 في اقتصادات الدو  ألاقل نماءًً ععن  وجود تحديات وعقبات
ً
ً.أكثر صرامة وتمثيرا
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ً
لعهلجين ردلادة (.Das, et al., 2020ً)يتلمثر بقلاء املشلروعات التجاردلة وديموميل لا بالقلدرات املؤسسلية والخارجيلة أيرلا

مود وتمسدو لصنألاات كتقطة بداية من ون  الغاء أوجي الج(Brixiova & Aragie, 2010ً)ألاعما  لنتاجية  يقتر  

ألاقوت امللليلة ألايل  أن لصلنألاات تسلا د فلي ترلديق الفجلوة فلي املهلارات مملا يلؤد  إنلر تمسلدو شلركات ذات إنتاجيلة 

القللدرة عمللر تحمللل التوللالين  الللو ي  التللونر (Anderson, et al., 2010ً)يحللدد (.Brixiová & Égert, 2017ً)عاليللة 

 الوصللو  كعتاصللر أساسللية لخدملل
ً
عتللد ألاوللر .ًة املسللل للين ذو  الللدول املحللدود فللي ألاسللوات التاميللةوالتواجللد  وأيرللا

 نللر  تهللجيعها 
ً
با عتبلار دور املشللروعات املتوسللطة والصللغيرة وألاصللغر  لللد يتللل بقللاء املشللروعات واسللتمراردل ا وأيرللا

دات في الدو  وتهجين ديموميل ا من قبل السياسات الرسمية ألاقي في البح  العل   عتدما يتعلق ألامر بسيات اقتصا

ً
ً
ًألاقل نموا

تتتلن ألاعما  السابقة للباألايين واملؤلفين في نفو املجا   وتني التواحي ال   تتعلق ر ا  نالتاألاية ألاونر تحتو  

أعما  متعلقة باقتصلادات اللدو  املعسلارعة فلي التملو ألايل  يولون التمللين الاقتصلاد  ن  لا أعملر ملن  ير لا ملن اللدو  

ليانية تحتو  أعملا  متعلقلة بالصلعو ات والتحلديات ال ل  تواجلي رجلا  وسليدات ألاعملا  أنفسلهد  التامية  والتاألاية ا

والتاألايلللة الياليلللة تحتلللو  ألاعمللللا  ال للل  تلللد العمللللل عل  لللا فلللي بدوللللات اقتصلللادية وتجاردلللة تتتلللللن علللن البدولللة الاقتصللللادية 

ذ تتعلللق بتاألايللة رابعللة ألايلل  ينبتللي ان تحتللو   للرا يتللر  نجللوة معيتللة لللد يللتد التطللرت ال  للا بلثللرة إ.ًوالتجاردللة فللي اللليمن

عمللر ألاعمللا  ال لل  تتللاقش التحللديات والصللعو ات ال لل  تواجللي املشللروعات الصللغيرة واملتوسللطة وألاصللغر فللي اقتصللادات 

ً.الدو  ألاقل نموا

ديللة ال للل  عتللد ألاوللر با عتبللار السلليات اليمنلل     يوجللد قللدر كللاي مللن ألادبيللات السللابقة ال لل  تتاولللت التحللديات الردا

تلد ن  لا تقسليد التحلديات ال ل  (Saleh & Manjunath, 2020bً) تلا  مراجعلة نحردلة للل .ًتواجههلا املشلروعات الصلغيرة

تواجلي املشلروعات الصلغيرة فلي الليمن انلر قسللمين  يترلمن القسلد ألاو  التحلديات التاردتيلة وال ل  تواجلي املشللروعات 

لقسللللد اليللللاني التحللللديات املسللللتحدثة بسلللل ك الحللللروي ألاويللللرة ال لللل  الصللللغيرة كمللللا نللللي فللللي متتلللللن البلللللدان  ودترللللمن ا

تشلللللللهد ا البللللللللد واملتعلقلللللللة بالتلللللللد ور السيايلللللللل  والاقتصلللللللاد  اللللللللر  جعلللللللل ملللللللن البدولللللللة الاقتصلللللللادية والتجاردلللللللة مليولللللللة 

 مشلللار عهد ونلللرص نمو لللا فلللي البللللد
ً
أدم  لللرا انلللر وللللق .ًبالصلللعو ات والتحلللديات تواجلللي رجلللا  وسللليدات ألاعملللا  وايرلللا

مللللة للتحقيللق والبحلل  فللي التحللديات الرداديللة ال لل  تواجللي املشللروعات املتوسللطة والصللغيرة وألاصللغر فللي اللليمن   ألااجللة

للللرل  ف لللدي  لللرا الدراسلللة انلللر اجلللراء تحقيلللق عمملللي للعواملللل ال للل  تلللؤثر عملللر أداء املشلللروعات الصلللغيرة فلللي اقتصلللادات 

ً.البلدان ألاقل نموا من أور اليمن كحالة في  را الدراسة

ن أ ميلللة  لللرا الدراسلللة بالقيملللة املرلللانة  دبيلللات أداء املشلللروعات الصلللغيرة بشلللول علللا  كملللا تميلللل إللللانة كبيلللرة تنبللل

 فلي متاقشلة أداء املشلروعات الصلغيرة فلي البللدان ألاقلل نملوا عملر وجلي العملو  والليمن 
ً
لألدي الر  يواد ان يوون نلادرا

 اه لا تعطلي أ ميلة واصللة للتعاملل .ًعملر وجلي الخصلوص
ً
املؤقتلة أو العواملل املسلتحدثة وال ل  طلرأت عملر السللاألاة ايرلا

ً.اليمتية نعيجة للتغيرات السياسية والاقتصادية في البلد

ً:مراجعة ألادبيات السابقة وتوليد الفرضيات

 للتملللو الاقتصلللاد  والتتميلللة الاقتصلللادية 
ً
 اساسللليا

ً
وفلللي يونلللة (0606ًًعتبلللة  )يتحلللر لردلللادة ألاعملللا  باعتبار لللا مصلللدرا

يلللرة  ألاحيلللت قرلللية ردلللادة ألاعملللا  أ تملللا  البلللاألايين واملهتيلللين  نلثلللرت الدراسلللات ال للل  تعنلللو بردلللادة الاعملللا  وسلللبل ألاو
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تطودر لللا والتحلللديات ال للل  تواجهلللا  إذ للللوألاا وجلللود ا تملللا  واسلللن تجلللاا التحلللديات الرداديلللة ال للل  تواجلللي رواد ألاعملللا  

ً
ً
ء يواجهلللللون تحللللللديات وصللللللعو ات نللللللرواد ألًا.ًالجلللللدد أو املشللللللروعات املسللللللتحد  تمسدسلللللها ألاللللللدييا عملللللا  الجللللللدد أو الللللللنشو

مرتبطللللللة بعشللللللليل نردللللللق  توللللللودن ر وأ ألامللللللوا   اوتيللللللار املوللللللان والقللللللوم العاملللللللة املتاسللللللبين للمشللللللرو   التغلللللللك عمللللللر 

 مواكبة الاتجا ات في الصتاعة والتجارة وألاعما  
ً
إ  أن التحديات ال   (.Lohitkumar, et al., 2016ً)املتانسة  وايرا

 املشلللللروعات العائليللللللة قلللللد تولللللون وارجيللللللة كالتحلللللديات املاليللللللة 
ً
تقلللللود إنلللللر تللللللد ور ألاداء فلللللي املشلللللروعات الصللللللغيرة وايرلللللا

واملشلنت العائلية  أو تحلديات داوليلة كلالتقي فلي املهلارات واللتقي فلي التعلليد او انعداملي بلين أنلراد القلوم العامللة 

ً(.Bajpai, 2014)في املشرو  

إنر أن ردادة ألاعما  تواجي ثن  تحديات أساسية وني التوز ن  قلوانين (Nayar, & Kiran, 2012)بدتما ذ بت دراسة

 عمللللللر التوز لللللللن  بدتملللللللا تسلللللللجيل املشلللللللروعات .ولللللللوائق اللووملللللللة  واليقانلللللللة الرداديلللللللة
ً
 مباشلللللللرا

ً
إذ تلعبالبنيللللللة التحتيلللللللة أثلللللللرا

بة لليقانة الرداديلة نيلؤثر التتلوي ملن املتلاطر واللصو  عمر تمودل لها مقيد بالقوانين واللوائق اللوومية  أما بالنس

ً.السائد بين الانراد باضلانة انر املتاطر الاجتماعية عمر التحفيل لدم ألاشخاص للتوجي نحو ردادة ألاعما 

بوللون ألانشللطة الرداديللة تتللمثر بتحللديات متتلفللة ميللل متطلبللات البنيللة التحتيللة  (Goel, et al., 2007ً)يتفللق معللي 

 تبنلل  ألاسللاليك البيروقراط
ً
 اللاجللة إنللر ر وأ أمللوا  محليللة وايرللا

ً
يللة اللووميللة ال للخمة فللي اللللوائق والقللوانين  وأيرللا

 التتميلة (Dash & Kaur, 2012ً)  ودرلين (Gajjala, 2006)الابتواردلة فلي السلوت 
ً
الخلفيلة التتصصلية للعائللة وأيرلا

جلللللز وسلللللوء اسلللللتتدا  رأأ امللللللا  العاملللللل  الللللللوائق لقليميةكتحلللللديات تقلللللود انلللللر أداء للللللعين واللللللر  ععتبلللللر نعيجلللللة ل 

ً.الررد ية وكرل  العهجين املجتمعي املتاسك

 فلي تحفيلل وتسلهيل الزدلادة والتطلور فلي ألانشللطة 
ً
 رئدسليا

ً
ومتلي نجلد أن تطلودر البنيلة التحتيلة والتلتولوجيلا يلعلك دورا

تطلور قلد يلؤد  علادة إنلر رجلرة رواد ألاعملا  للرل   يلاي  للرا (Woolley, 2017; Audretsch, et al., 2015ً)الرداديلة 

 عن نرص اقتصادية وردادية أنرل 
ً
ً(.Marks, et al., 2020)أو ر وأ أموالهد من الاقتصادات التامية بحيا

من جهة أورم ععتبلر التجلا  والرنلاا ملن الخصلائي املهملة للمؤسسلات الرداديلة  ألايل  أن املؤسسلات الرداديلة ال ل  

 & Gopinath)تلفلة علن املؤسسلات التا للة ألايل  أه لا قلادة عملر الاألاتفلا  بميلف لا التتانسلية تحقق التجلا  تعتبلر مت

Mitra, 2017) وكللون رائللد ألاعمللا  يللتما با عتمللاد عمللر الللرات ن نللي ععتمللد با سللاأ عمللر امللتن  عقليللة ذات نحللرة  

ألايل  تعتبلر العقليلة ذات التحلرة .ًاديلةعاملية ونحرة اجتماعية وذات نحرة مستدامة باضلانة العقلية ذات التحرة الرد

 لتل  التحرة الردادية 
ً
  (Waite, 2014)الردادية ني الاستعداد أو القابلية لر دة العالد بطردقة متتلفة والتصري طبقا

ومتللي إن إنشللاء ألاعمللا  والتطللور الاقتصللاد  ععتمللد عمللر الطردقللة ال لل  تقللو  ر للا ألاالللتات ألاعمللا  التجاردللة بللالرد عمللر 

ً(.Meru & Struwig, 2015)جات املحلية اللا

 التمودللل    تعتبللر مسللا مة تجللاا تطللور  للرا 
ً
    تعتبللر البنيللة التحتيللة واللللوائق القانونيللة وايرللا

ً
فللي الللدو  ألاقللل نمللوا

 (Motilewa, et al., 2015)ألاعمللا  الرداديللة 
ً
 ,.Ajagbe, et al)  ألا للو وإن كللان الللدعد للمشللروعات الصللغيرة متللونرا

2015).ً
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 ألاداء معتمدة با ساأ عمر استتدا  
ً
ألاي  تعتبر إموانية تطودر مهارات ردادية أنرل وانشطة ردادية أنرل وايرا

  (Ogbari, et al., 2016)  واملمارسلات ألاونقيللة (Olokundun, et al., 2018)ألانشلطة والخبللرة الرداديللة فللي التعلليد 

 القدرات واملهارات بين أوساا معل  و ًر
ً
ً(.Ibidunni, et al., 2017)دادة ألاعما  وأيرا

 في التعليد ألاكادي    كان يتد تترد  وإعداد الطني للتو ين في املؤسسات لنتاجية واملؤسسات املصرنية 
ً
سابقا

ومشروعات التقل ألا و اليمانينيات من القرن املاتل   ألاي   هرت بعد ا ردادة ألاعمالوأصبق للدم ألانلراد ا تملا  فلي 

ً(.Schramm, 2018)ين جاءت الشركات للوجود وكين تد تمسدسها معرنة ك

إنشلللاء مشلللرو  تجلللار  جديلللد ععتبلللر ملللن التحلللديات اللبيلللرة  لللللن تزدلللد ألالللدة  لللرا التحلللد  عتلللد املحانحلللة عملللر  لللرا 

 ملللللا يللللللتد دمجهلللللا بسللللللهولة ملللللن العمليللللللات وألانحمللللللة 
ً
بالنسلللللبة للمشللللللروعات الصلللللغيرة بسلللللل ك ان املشلللللار ن التاشللللللوة نللللللادرا

إلللانة إنللر ذللل   يجللك عمللر تللل  املشللروعات انشللاء وتطللودر واللفللا  .ًرسللات اململتللة فللي مجللا  املشللرو  التجللارً واملما

عمر مشرو  ابتوار  عسا د في التتمية الاقتصادية  و را يتطلك ملا د ان يولون للد  د أسللو ين  ألايل  يركلز ألاسللوي 

ي عمر البح  واسل داي كل جديد في مجا  تل  املشار ن ألاو  عمر الحروي والبدوة القديمة بدتما يركز ألاسلوي اليان

 لهلللرا املشلللروعات أو للللرواد ألاعملللا  عتلللدما (.Garvin & Levesque, 2006ً)التجاردلللة 
ً
للللرل    ععتبلللر الوقلللت صلللديقا

يحلللاولون تبنللل  الاسلللاليك الابتواردلللة فلللي أعملللالهد التجاردلللة  عتلللدما يردلللدون أن يلسلللبوا علللن طردلللق الابتولللار  يجلللك علللل  د 

 ألا للو   يتللمثر ذللل  الابتوللار بتقلبللات السللوت والبدوللة التجاردللة 
ً
 & McGinn)ابتوللار يللل ء قابللل للبيللن والبللدء ب يعللي نللورا

Frick, 2018) ألايللل  تعتبلللر املعرنلللة عتصلللر ومصلللدر أونلللي وأسايلللل  للللرواد ألاعملللا  ودور لللد فلللي تطلللودر ألانشلللطة الرداديلللة  

(Fuller-Love & Akiode, 2019; Marks, et al., 2020.)ً

أكثر التحديات ال ل  تواجلي املشلروعات (OECD, 2009ً)في  را املجا   قسمت متحمة التعاون الاقتصاد  والتتمية 

املتوسللطة والصلللغيرة انلللر أربعلللة مجموعلللات رئدسلللية ونلللي تحللديات متعلقلللة بلللرأأ امللللا  وامللللوارد املاليلللة  تحلللديات متعلقلللة 

لعامليللة  تحللديات متعلقللة باملقللدرة عمللر التواصللل واسللل دي الز للائن باملعلومللات وتحديللد ألاسللوات املسللل دنة وألاسللوات ا

انلر  0600املحتملين  وتحديات متعلقلة باملهلارات لداردلة واملعرنلة والخبلرة    فلي ألالين أشلار تقردلر التتانسلية العلال   فلي 

في إقاملة ألاعملا  التجاردلة فلي أكثلر مل
ً
دوللة  ألايل  ترلمتت  036ن ستة عشلر عاملل وال ل  تعتبلر ملن أكثلر العواملل إشلوا 

 لللرا التحللللديات البيروقراطيللللة اللووميللللة  يللللر الفعالللللة  املقللللدرة  يللللر الوانيللللة لنبتوللللار  الوصللللو  انللللر التمودللللل املطلللللوي  

 تترللللللمن الفسللللللاد  رداءة ال لللللللة العامللللللة   يللللللاي .ًوالقللللللوم العاملللللللة  يللللللر املتعلمللللللة
ً
بدتمللللللا كانللللللت العوامللللللل ألاقللللللل إشللللللوا 

 كانلللت الرللرائك والللللوائق والقلللوانين والت للخد وعلللد  الاسلللتقرار السيايللل  ملللن بلللين  .الاسللتقرار  الجردملللة والسللرقة
ً
أيرلللا

ً(.Schwab, 2012)متغيرات أورم تعتبر عوامل مؤثرة عمر أداء املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

 & Isaga)ملن الطبيعللي أن تواجللي املشللروعات الصللغيرة واملتوسللطة العديللد مللن التحللديات فللي متتلللن أنحلاء العللالد 

Musabila, 2017) وأكثر وطلورة فلي اللدو  التاميلة 
ً
واللدو  ألاقلل (Sultan, 2019ً)  للن  را التحديات تصبق أكثر أثرا

 
ً
تللر  ميللل  للرا التحللديات بللدون (.Moyer, 2019ً)باضلللانة إنللر مللا سللبق  يزدللد اثللر  للرا (.Utoikamanu, 2019)نمللوا

عشللير (.World Bank, 2019ً)وتلد ور حلللة الاقتصللاد اللوطن  وسلائل معالجللة نقل  سلليليد مللن نتلرات عللد  الاسللتقرار 

ذل  إنر اللاجة املللة انر اللللو  ال ل  تسلا د فلي تقليلل الفشلل فلي ألاداء اللر  يحهلر فلي البدولة التجاردلة نعيجلة لغيلاي 
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غيرة الاسللللتقرار السيايللللل  واسللللتمرار الصللللراعات ال لللل  تزدللللد مللللن تللللد ور نللللرص التجللللاة والتمللللو فللللي قطللللا  املشللللروعات الصلللل

ً.واملتوسطة

تحقيق  للدي  للرا الدراسللة  تللد شللة التحللديات فللي لللل  يللاي الاسللتقرار السيايللل  والاقتصللاديولبتللاء عمللر  للرا املتاق

ً.تقسد العوامل بتاء عمر متاقشة ألادي املتونر ملعرنة تمثير ا عمر أداء املشروعات الصغيرة واملتوسطة

ً:أداء املشروعات الصغيرة:املتغير التابع

شللللروعات الصللللغيرة عصللللك الاقتصللللاد فللللي كييللللر مللللن دو  العلللالد  وذللللل  بسلللل ك دور للللا اللبيللللر فللللي تللللونير نللللرص تميلللل امل

(0662ًالوانلللد   )العملللل باضللللانة إنلللر عملهلللا ونلللق متطلبلللات الصلللتاعات اللبيلللرة وتلللممين بعلللض امللللدونت التوعيلللة لهلللا 

أ ملعرنلللللة مسلللللتوم ألاداء باملشلللللروعات وتشلللللير الدراسلللللات انلللللر أن ألاداء املتوقلللللن للمشلللللروعات يمللللللن اسلللللتتدامي كمقيلللللا

  لللرل  يتتلللن ألاداء املتوقللن للمشللروعات مللن بدوللة (Gomezelj & Kušce, 2013)الصللغيرة ولللدو نقلل  ألاداء املللاني 

 وال لل  تشلللهد 
ً
تجاردللة إنللر أوللرم ممللا يو للا ان توقللن أداء نعللا  للمشلللروعات الصللغيرة فللي اقتصللادات الللدو  ألاقللل نمللوا

 ألايل  أن علدد التحللديات وحجمهلا يزدلد فللي  لل  يللاي  يلاي الاسلتقرار السيا
ً
 أو نعللا 

ً
يللل  والاقتصلاد  ععتبلر  يللر دقيقلا

انللللر ان قيللللاأ أداء املشللللروعات الصللللغيرة يتتلللللن بللللاوتني (0600ًسلللللمان  )وأشللللار .ًالاسللللتقرار السيايللللل  والاقتصللللاد 

ً.الحروي السياسية والاقتصادية في بدوة الاعما 

تتاولللت أداء املشللروعات والشللركات وعنقتللي بتجللا  وتحقيللق ا للداي  للرا الشللركات   تللا  اللييللر مللن الدراسللات ال لل 

قبلل اليمانينيلات ملن (.Neely, et al., 1995; 2000; Taticchi, et al., 2010; Nudurupati, et al., 2011ً)واملشلروعات 

 عمر البيانات املا
ً
لية وللن بعد عقد اليماندتات  تبين القرن املاتل   كان قياأ أداء املنشةت واملشروعات مبن  أساسا

ً(.Wu, 2009)للباألايين أن املعلومات املتعلقة با داء   يملن قياسها با عتماد عمر البيانات املالية نق  

  ععتبلر ألاداء مجموعلة ملن املؤشلرات املاليلة و يلر املاليلة ال ل  تعللو املعلوملات (Lebas & Euske, 2002)بالنسلبة للل 

 تعتبر مجموعة ملن املؤشلرات ال ل  تقلدو اللفلاءة والفعاليلة املتعلقة بتحدي
ً
د ألا داي في املنشةت واملشروعات  وأيرا

إنلر أن ألاداء ععتبلر ملرخة للمنشلمة او (Rosli & Sidek, 2013ً)عشلير (.Neely, et al., 2000ً)لألنشلطة فلي مؤسسلة معيتلة 

 لووه للا محللور لتقيلليد املشللرو 
ً
بمه للا مقيللاأ لتجللا  (Anggadwita & Mustafid, 2014ً)بدتمللا يصللفها .ًاملشللرو  نحللرا

ً.الشركة أو املنشمة في تحقيق أ دانها

 ,.Yu, et al)لتحقيللق أ للداي  للرا الدراسللة  تللد تبنلل  مقيللاأ معيللار  لقيللاأ أداء املشللروعات الصللغير مللن دراسللة 

ملشللروعاف د مقارنللة باملشللار ن  ألايلل  تللد سللؤا  املسللتجيبين أن يبللدوا خرا  للد بمقيللاأ ومايللل  ألاللو  ألاداء اللللاني(2018ً

 توقعاف د لتمو وتطور قدرات مشروعاف د في املستقبل
ً
  وأيرا

ً
 .ألاورم  مبيعاف د وكين يتوقعون نمو ا مستقبن

ً:املتغيرات املستقلة

ً
ً
ً:العوامل القانونية وأداء املشروعات الصغيرة:ًأول

تترلمن القلوانين والللوائق ولجلراءات والسياسلات الرسلمية تتمثر قدرات املشروعات بالبدوة القانونية في البلد وال   

(Ajayi, 2016) ألاي  أن أ مية قطا  املشروعات الصلغيرة لنقتصلاد اللوطن  تعتملد فلي ألاسلاأ عملر اللمايلة واللدعد  

جملاني من قبل التحا  القانوني والقرايي في البند من أجل اللفا  عمر مسا مل ا فلي التتميلة الاقتصلادية واللدول ًل

ً.في الاقتصاد
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عمر اللر د ملن أ ميل لا  ععتبلر ألانحملة القانونيلة والقرلائية فلي البللدان التاميلة معرونلة برلعفها وتقصلير ا فلي تلونير 

مللن التاألايللة القانونيللة وعنقل للا فللي أداء املشللروعات (.Ufua, et al., 2020ً)بدوللة تجاردللة وصللبة للمشللروعات الصللغيرة 

إنللللللللر أن النمنئمللللللللة (Wang & Ang, 2004ً)دراسللللللللات السللللللللابقة  ألايلللللللل  أشللللللللار الصلللللللغير  تللللللللد متاقشللللللللل ا فللللللللي ال

(unfavourablenessً) والاوتننات التتانسية(competitive rivalryً)ًتعبران عامنن مؤشران في أداء ألاعما  التجاردة.

ً(Neu & Brown, 2005)وملن العواملل لللانية ال ل  تلؤثر فلي أداء املشلروعات املتانسلة 
ً
التتلانو الرلار او    وصوصلا

  والقللوانين (Krasniqi, 2007)  والفسلاد وممارسلاتي (unhealthy competition(ً)St-Jean, et al., 2008) يلر السلليد 

  نحللللا  الرللللردبة العاليللللة عمللللر املشللللروعات (Davidsson, 1989)املعقللللدة واللللللوائق وألانحمللللة الرللللرد ية  يللللر املهللللجعة 

(World Bank, 2013a.)ً

إنللر أن العوامللل القانونيللة ميللل الفسللاد ورداءة الخللدمات  0600إنللر ذللل  أشللار تقردللر التتانسللية العامليللة فللي باضلللانة 

 فلللي أداء املشلللروعات الصلللغيرة مقارنلللة بالعواملللل ألاولللرم كقللللة الوصلللو  للتمودلللل 
ً
العاملللة كانلللت ملللن العواملللل ألاقلللل تلللمثيرا

وأكللد البتل  الللدوني إنلر أن الرللعن فلي  للرا الجانلك يلمللن فللي (.Schwab, 2012ً)والابتولار وأيرللة قللة العمالللة املتعلملة 

 World)انعدا  اللوكمة أو قلة تطبيق مبادئ الللد الرشيد وتطبيق القوانين ولجراءات ولدو في القوانين أنفسلها 

Bank, 2015.)ً

 صعو ة في التفردق بين املمارس
ً
  تجد املشروعات الصغيرة األايانا

ً
ات القانونيلة وممارسلات بالنسبة للدو  ألاقل نموا

وال لللل  ينللللت  عا للللا انتللللراا "ًاملتللللاطق الرماديللللة"الفسللللاد بسلللل ك املجللللا ت  يللللر الوا لللللة أألايانللللا أو مللللا يطلللللق عل  للللا مسلللل و 

ً(.UNIDO, 2012)املشروعات الصغيرة بممارسات  ير رسمية من أجل التجاة في مجا  املتانسة 

ً:ر بالشول التانيبتاء عمر  را املتاقشة  يملن صيا ة الفرلية ألاون

ً. تا  أثر ذو د لة إألاصائية للعوامل القانونية عمر أداء املشروعات الصغيرة

ً
ً
ً:العوامل املالية وأداء املشروعات الصغيرة:ًثانيا

من أ د العوامل اللرجة لتجا  املشروعات الصلغيرة  لو قلدرف ا عملر الوصلو  للتمودلل املطللوي واملصلادر الخارجيلة 

    مشلرو  تجلارً (.Falcetti, et al., 2003)للتمودلل 
ً
 وطيلرا

ً
بغلض .ًللعن القلدرة التمودليلة أو انعلدامها عشلول تحلديا

التحللللللر عللللللن التحللللللديات ألاورم نالقللللللدرة عمللللللر الوصللللللو  ملصللللللادر التمودللللللل الوللللللافي عسللللللا د فللللللي تقليللللللل التحللللللديات ألاوللللللرم 

(Viswanadham, 2017)دل تتمثر بعوامل أورم من للما ا   وعمر الر د من ذل  قدرة املشروعات عمر الوصو  للتمًو

لللرل  عتلدما تجتمللن تحلديات أوللرم ميلل عللد  القلدرة عمللر نهللد (.Kung'u, 2011ً)وصلائي املشللرو  املاليلة والرداديللة 

ألااجلللات الز للللائن وتلبيل للللا  انعلللدا  املهللللارات الرداديللللة ألاساسللللية  اللللو ي واللللللوائق والقللللوانين ملللن التحللللديات املاليللللة يصللللبق 

 علللن الطملللو  للوللللو  لألسلللوات العامليلللة او العسلللودق العلللال   املشلللرو  التجلللار  عللل
ً
  و النسلللبة (Kazimoto, 2014)اجزا

لتقلللللاردر البتللللل  اللللللدوني  ععتبلللللر تحلللللد  علللللد  الوصلللللو  ملصلللللادر التمودلللللل املطلو لللللة ملللللن أ لللللد التحلللللديات ال للللل  تقيلللللد قلللللدرة 

ودو لا (.Ardic, et al., 2011ً)البللد  املشلروعات الصلغيرة عملر التملو والتوسلن واملسلا مة نحلو التتميلة الاقتصلادية فلي

(Bongomin et al., 2017ً) ملن نملو وتطلور املشلروعات الصلغيرة فلي 
ً
 وثيقلا

ً
أن الوصلو  للتمودلل املتاسلك يلرتب  ارتباطلا

ً.اقتصادات البلدان التامية
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بللللار ألاعبللللاء املاليللللة تعتبللللر التولفللللة العاليللللة لللللرأأ املللللا  مللللن ألاعبللللاء اليقيلللللة عمللللر املشللللروعات عتللللدما يللللتد ألاوللللر با عت

(Bartlett & Bukvič, 2001) وتعيللق محدوديللة املصللادر املاليللة قللدرة املشللروعات التجاردللة مللن الللدوو  واملتانسللة فللي  

إنلر أن التحلديات املاليلة يمللن (Hay & Kamshad, 1994ً)فلي نفلو السليات   أشلار (.Malik, 2010ً)ألاسلوات التجاردلة 

وعات الصلللللغيرة  مللللللن ميلللللل  للللللرا التحلللللديات التللللللمور فلللللي اللصللللللو  عملللللر ر وأ ألامللللللوا  أن تقلللللود إنللللللر تلللللد ور أداء املشللللللًر

 ,Jebna & Baharudin)وأشللار .ًالجديللدة  عللد  منئمللة التمللودنت ور وأ ألامللوا  والعمالللة املتللونرة لللدم املشللروعات

 إنللر أن التللدنق التقللد  وحجللد املبيعللات وليللرادات تعتبللر عوامللل مللؤثرة عمللر نجللا  (2013ً
ً
.ًاملشللروعات الصللغيرةأيرللا

 بالش ألا مية في نجا  املشروعات التجاردة(Senik, et al., 2010ً)بدتما أكد 
ً
ً.عمر أن سنمة املشرو  املالية تلعك دورا

ً:بتاء عمر  را املتاقشة الاستطنعية  يملتتا صيا ة الفرلية اليانية بالشول التاني

ً.أداء املشروعات الصغيرة  تا  أثر ذو د لة إألاصائية للعوامل املالية عمر

ً
ً
ً:العوامل املؤقتة وأداء املشروعات الصغيرة:ًثالثا

العوامل املؤقتة أو التحديات املؤقتة ني التحديات التاشوة وال   طرأت عمر البدوة التجاردة نعيجة تغييرات مفاجوة 

ً
ً
 يللللللللاي الاسللللللللتقرار السيايللللللللل   للللللللرا التحللللللللديات قللللللللد تموللللللللر شللللللللول .ًفللللللللي البدوللللللللة السياسللللللللية أو الاقتصللللللللادية أو كل  مللللللللا معللللللللا

 التتللللائ  املترتبللللة عملللر  يللللاي ذللللل  الاسللللتقرار 
ً
 & Saleh)والاقتصلللاد    هللللور اللللللروي والصللللراعات الداوليلللة وأيرللللا

Manjunath, 2020bً.) أداء املشروعات واملؤسسات ععتمد بشول أسايل  عمر استقرار اللوومات والاقتصلادات و لرا

لك بيئتين سياسية واقتصادية مستقرتين  لرل   ياي ذلل  الاسلتقرار يصلبق عشير إنر أن املشروعات واملؤسسات تتط

 & Daneji)تحلدأ   تسللتطين املؤسسلات واملشللروعات تجتبلي أو الهللروي متللي مملا يجعلهللا  للية لتتائجللي  يللر املر و لة 

Bazza, 2013ً.) أشللارت دراسلللة(Gaviria (2002ً)التجاردللة فلللي  إنلللر أن سللبل اللللدنن  يللر الرسلللمية وانتللراا املشلللروعات

عمليللللات دنللللن بطللللرت  يللللر رسللللمية وقانونيللللة فللللي أنحمللللة الللللللد  يللللر السللللودة يللللؤد  إنللللر تللللد ور نللللرص التمللللو للمشللللروعات 

ً.الصغيرة

في  ل  لرا  روي  تلجم املؤسسات او املشروعات التجاردة أو با حا رواد ألاعما  إنر نقل أماكن مؤسساف د إنر 

ر را املجا  أو ا تقردر البت  (.Baron, 2018ً)رل وودمات أساسية أنرل أماكن أورم ألاي  تتوانر بنية تحتية أن

مللن املشللروعات التجاردللة اليمتيللة اوتللارت تغييللر موللان انشللطها إنللر مللدن أوللرم فللي اللليمن بسلل ك %06ًًالللدوني أن ألاللواني 

إللللانية    مملللا عشلللول تحلللديات(World Bank, 2019) يلللاي الاسلللتقرار السيايلللل  والاقتصلللاد  اللللر  تشلللهدا اللللبند 

للمؤسسللات واملشللروعات التجاردللة جللراء التقللل بسلل ك وسللران قاعللدة العمللنء وأيرللا مسللانة املوللان الجديللد الللر  تللد 

ً(.Knoben & Oerlemans, 2005)التقل إليي 

إلللانة إنلللر ذلللل   تللزداد الجردملللة والسلللرقة والاسللعينء فلللي الحلللروي ال لل  تشلللهد  يلللاي الاسللتقرار مملللا يتللللق تعقيلللدات 

انية ف لللللللدد أداء املشللللللللروعات الصلللللللغيرة وأماه للللللللا ونلللللللرص بقا  للللللللا ونمو لللللللا وتطور للللللللا لعسلللللللا د فللللللللي التتميللللللللة وتحلللللللديات إللللللللل

ً(.Oxfam, 2016; UNDP, 2019)الاقتصادية 

ً:بتاء عمر  را املتاقشة الاستطنعية  يملتتا صيا ة الفرلية اليالية بالشول التاني

ً.شروعات الصغيرة تا  أثر ذو د لة إألاصائية للعوامل املؤقتة عمر أداء امل

ً
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ً
ً
ً:العوامل إلادارية وأداء املشروعات الصغيرة:ًرابعا

تللؤثر العوامللل لداردللة عمللر أداء املشللروعات الصللغيرة ألايلل  يصللعك تطللور املشللروعات الصللغيرة وتتميل للا عتللد انعللدا  

 في تحقيلق التتميلة لداردلة بل.ًالقدرات املؤسسية
ً
 مهما

ً
ين املشلروعات الصلغيرة أنحمة قياأ ألاداء يجك أن تلعك دورا

(Garengo & Bernardi, 2007.) نرللعن القللدرة لداردللة والتتحيميللة يللؤد  انللر ارتفللا  توللالين لنتللا  ولللعن ألاداء

ً(060ًعتبة   )

 تللا  بعللض التحللديات ال لل  مللن املتوقللن منألاحل للا فللي املشللروعات التاشللوة أو رواد ألاعمللا  التاشللوين ميللل اللصللو  

 قلة الر ق من تشغيل املشرو  عمر عمالة ما رة  امل
ً
(.Hasan, et al., 2016ً)وازنة بين اللياة الهخصية والعمل وايرا

 
ً
 للللرا العوامللللل قللللد يقللللل أثر للللا عتللللد تللللونير التللللدردك املنئللللد مللللن التغيللللر فللللي عوامللللل أوللللرم كولللللن السللللوت والقيللللادة وأيرللللا

ً(.Jayawarna, et al., 2007ً)السمات الرئدسية للمشرو  التجار  

إنلر أن كلل طلامق ان يصلبق رائلد أعملا  يحللد أن يصلبق بيلل جيلعو خولر أو نيلل (Noam Wasserman, 2008ً)ًعشلير

  وللن بعلد البحل  والتحليلل تلد التعلري عملر ألاقيقلة 
ً
نايت أو أندتا رودي  والرين أسسوا وقادوا شركات نا لة عامليا

فلللي السللللتة الخامسلللة مللللن عمر لللا  ألايلللل  أن مللللن ميلللل  للللؤ ء قلللادوا شللللركاف د بعلللد أن أصللللبحت %02ًًمفاد لللا انللللي نقللل  

 ملواجهلللة ويللللارات 
ً
معحلللد رواد ألاعمللللا  يجلللدوا أنفسللللهد مجبلللرين عمللللر التتملللي عللللن متصلللك مللللدير علللا  فللللي شلللركاف د نحللللرا

ً.عديدة   عستطيعون اللسد ن  ا لصالا شركاف د وأعمالهد التجاردة

أشللياء يردللدوا ر دل لللا فللي العلللالد ومسللار د اللللر   املشللار ن التا لللة تلللمتي مللن نحلللرة أحلللار ا الياقبللة ور بلللاف د فللي بتلللاء

 لرتللللو عمن  لللد 
ً
ابتولللاراف د يمللللن أن تتلللمثر بقلللدراف د عملللر اتتلللاذ املتلللاطر (.McGinn & Frick, 2018ً)ععتبلللر أساسلللا

  ألايل  (Ajayi, 2016)ومواجهل ا  إدارة عنقلاف د وعملر أن يوونلوا مواصللين وجلادين فلي ممارسلاف د نحلو التميلل التجلار  

الابتوللار فللي املتللت   فللي العمليللة او فللي املؤسسللة عسللا د بشللول إيجللابي فللي تحسللين أداء تللل  املؤسسللات أو املشللروعات أن 

وألاي  أن نجا  ردادة ألاعما  ععتمد عمر القدرة عمر التلين  الخبرة  ولن ألا لداي  تبنل  (.Oduro, 2019)التجاردة 

 تدردك وتطودر امل
ً
ً(.Marks, et al., 2020)و فين استراتيجية تمييل منئمة  وأيرا

أو للللللا تقردللللللر لصللللللتدوت التقللللللد الللللللدوني إنللللللر أن لدارة السللللللدوة مللللللن ألانحمللللللة شللللللديدة املركزدللللللة تعتبللللللر تحللللللديات تواجللللللي 

محدوديلللة املعرنلللة أو انعلللدامها ألالللو  إدارة ألاعملللا  (.IMF, 2005ً)املؤسسلللات بشلللول متللللرر واصلللة فلللي اللللدو  التاميلللة 

  تعتبللر تحللديات أمللا  نللرص تتميللة (Krasniqi, 2007)وأولللا  اقتصللاد السللوت (Irjayanti & Azis, 2012ً)التجاردللة 

وتطلللودر املشلللروعات الصلللغيرة وأداء لللا  إللللانة إنلللر ذلللل  تعتبلللر البنيلللة التحتيلللة التعليميلللة والتدردبلللة ملللن أ لللد محلللددات 

تصلللاد  والتتميلللة فلللي كملللا أشلللارت متحملللة التعلللاون الاق(.Robertson, 2003ً)نجلللا  املؤسسلللات واملشلللروعات التجاردلللة 

ان تطللودر املللوارد ال شللردة ععتبللر تحللد  مللؤثر فللي تقللد  املشللروعات الصللغيرة ونجاألاهللا  لللرل  (OECD, 2010ً)تقردللر لهللا 

كرل  انعلدا  التعلليد والتلدردك .ًععتبر تدردك وتطودر املو فين أقل في املشروعات الصغيرة مقارنة باملؤسسات اللبيرة

 ,.Orford, et al)داردللة فللي املشللروعات الصلغيرة و للا وي املشللروعات ألادييللة التمسلدو يلؤد  إنللر تتللاقي القلدرات ًل

  ألايلل  أشللار (Martin & Staines, 1994)و عللزم نشللل بعللض الشللركات إنللر نقللي الخبللرات واملهللارات لداردللة (.2003ً

(Irjayanti & Azis, 2012ً) إنللر أن املهللارات لداردللة ملن أبللرز التحللديات بالنسللبة 
ً
بدتمللا أشللار .ًملشللروعات الصللغيرةأيرللا

(Jebna & Baharudin, 2013ً) إنللر أن الخبللرة لداردللة تعتبللر أألاللد العوامللل  يللر املاليللة ال لل  تللؤثر عمللر نجللا  املشللروعات
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إنللللر أن القللللوم العاملللللة املتعلمللللة واملللللا رة تعتبللللر مللللن مقومللللات نجللللا  املشللللروعات (Krasniqi, 2007ً)الصللللغيرة  وأشللللار 

ً.الصغيرة

ً: را املتاقشة الاستطنعية  يملتتا صيا ة الفرلية الرابعة بالشول التاني بتاء عمر

ً. تا  أثر ذو د لة إألاصائية للعوامل لداردة عمر أداء املشروعات الصغيرة

ً
ً
ً:عوامل البنية التحتية وأداء املشروعات الصغيرة:ًخامسا

أكثلللللر التحللللديات والعوائللللق ال لللل  تتعللللر  لهلللللا  يو للللا البتلللل  الللللدوني فللللي أألاللللد منشلللللوراتي أن البنيللللة التحتيللللة تعتبللللر مللللن

ألايل  تعتبلر البنيلة التحتيلة الرلعيفة (.World Bank, 2013ً)املشلروعات الصلغيرة فلي أدا  لا التجلار  فلي اللدو  التاميلة 

 Kelly, 2016; Obokoh)ميل لعن شبوات الاتصا  والطرقات عقبة أما  تقد  وتوسن أنشطة املشروعات الصغيرة 

& Goldman, 2016.)ً

إنللر أن البنيللة التحتيلة تعتبللر عللائق وللاريي وأألاللد محللددات نجللا  ألاداء (Olawale & Garwe, 2010ً)أشلارت دراسللة 

محدوديللة وعللد  منئمللة البنيللة التحتيللة فللي بدوللة تجاردللة معيتللة تقللن حجللر عشللرة أمللا  .ًبالنسللبة للمشللروعات الصللغيرة

 ,Ufua)  ألاي  تشير دراسة (Siringoringo, et al., 2009)ة املشروعات الصغيرة كي تتمو وتوسن نطات أنشطل ا التجارد

et al, 2020ً) إنللر أن تطللودر البنيللة التحتيللة ععللد ألااجللة مللللة للمشللروعات الصللغيرة كللي تزد للر بنشللاطها وتسللا د نحللو

ً.التتمية الاقتصادية

يرة ععتملد عملر بنيلة إنلر أن أداء املتحملات واملؤسسلات واملشلروعات الصلغ(Daneji & Bazza, 2013ً)أو لت دراسلة 

تحتية منئمة ومسا مة وواعدة من ميل تزوددات اللهر اء واملاء والتقل والاتصا ت لعسلهيل ألاداء وتحقيلق ألا لداي 

إنلللر أن قلللدرة املشلللروعات (Ufua, et al., 2020ً)بدتملللا أشلللارت دراسلللة .ًال للل  ترنلللو إل  لللا  لللرا املشلللروعات أو املؤسسلللات

ً.ا املطلو ة وأنحمة املعلومات مر ونة با ساأ عمر تونر بنية تحتية منئمةالصغيرة عمر تبن  التلتولوجي

ً:بتاء عمر  را املتاقشة الاستطنعية  يملتتا صيا ة الفرلية الخامسة بالشول التاني

ً. تا  أثر ذو د لة إألاصائية لعوامل البنية التحتية عمر أداء املشروعات الصغيرة

ً
ً
ً:ء املشروعات الصغيرةالعوامل التسويقية وأدا:ًسادسا

فلي (Abebe, 2014ً)وتبنل  التجلارة الاللترونيلة (Kim & Jee, 2007ً)إن الاسلتتدا  الاسلتراتي ي لتلتولوجيلا املعلوملات 

املشلللروعات الصلللغيرة تعتبللللر عواملللل جديلللة التللللمثير عملللر أداء املشلللروعات الصللللغيرة  وأكثلللر أ ميلللة مللللن ذلللل   ععتبلللر املتللللاخ 

 والللر  عشللار اليللي كمألاللد مقومللات الابتوللار بللين أوسللاا القللانوني والعشللر عي الللر  
ً
تعمللل نيللي املشللروعات الصللغيرة عائقللا

يحهر العسودق كمألاد العوامل املهمة ال   تحدد قدرة املشروعات عمر (.Hardie & Newell, 2011)املشروعات الصغيرة 

 لتجللا  أو نشللل تللل  امل
ً
عللد  قللدرة املشللروعات عمللر .ًشللروعاتالتجللاة والتمللو فللي البدوللة التجاردللة ممللا يجعللل ذللل  سلل با

 فلللي تللد ور القلللدرات التتانسلللية للمشللروعات ونلللرص نملللو ألاداء للمشلللروعات 
ً
تبنلل  املمارسلللات العسلللودقية عسللا د  أيرلللا

ً(.Alqadasi, 2008)الصغيرة 

 التجلاة فلي البدولات التجاردلة ال
ً
تتانسلية تستتد  املشروعات الصلغيرة العسلودق اليلو  كلمداة ملمارسلة أنشلطل ا وأيرلا

(O'Dwyer, et al., 2009ً.) للللرل  عللد  تلللونر القلللدرات واملهلللارات العسلللودقية يقلللود إنلللر للللعن قلللدرة املشلللروعات عملللر
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ناملشلار ن الصلغيرة محتاجلة إنلر تقودلة قلدراف ا العسلودقية ملن (.Cant, 2012; Van Scheers, 2011ً)املتانسة في السوت 

ً(.Abonyi, 2003)أجل تحقيق ميلة تتانسية في السوت 

 ,Olawale & Garwe)تتعلر  املشلروعات الصلغيرة للمتانسلة العاليلة كعلائق أو عقبلة فلي اقتصلادات اللدو  التاميلة 

عشير البت  الدوني إنلر (.Bender & Fish, 2000ً)في  ل العوملة  تستمر الشركات ألاو  العالد بتمثر ا باملتانسة (.2010ً

الللدو  التاميللة  تعتبللر املتانسللة مللن القطللا   يللر الرسلل   أو القطللا   يللر  شللركة فللي 320666أنللي بتللاء عمللر ردود مللن ألاللواني 

 للرا املتانسللة مللن (.World Bank, 2013ً)املللتحد مللن أكبللر العقبللات ال لل  تعللاني ما للا املشللروعات الصللغيرة واملتوسللطة 

ألاعملللا  فلللي القطلللا   يلللر امللللتحد تنشللل  علللن  يلللاي القلللوانين الرسلللمية وكلللرل   يلللاي العهلللجين الرسللل    نشلللطة ردلللادة 

التتانو الصحي أو الرس    إنر جانك العهجين (.OECD, 2019; Cusmano, et al., 2018; Teima, et al., 2010ً)البند 

فللي إطللار العمللل يقللد  نللرص للمشللروعات الصللغيرة كللي تتمللو وتتوسللن مللن وللن  اسللتغن  القللدرات واملهللارات املتللونرة فللي 

  كمللا تعتبللر املوازنللة الخاصللة با نشللطة العسللودقية (OECD, 2017)املرجللوة  سلل يل تحقيللق امليلللة التتانسللية وألا للداي

 ,Jebna & Baharudin)أألاد العوامل ال   قد تشول عقبة كبيرة للمشروعات من تحقيق الازد ار في الاسوت املسل دنة 

2013.)ً

ً:بتاء عمر  را املتاقشة الاستطنعية  يملتتا صيا ة الفرلية السادسة بالشول التاني

ً. تا  أثر وت د لة إألاصائية للعوامل العسودقية عمر أداء املشروعات الصغيرة

التملوذ  التحللر  لهلرا الدراسلة واملتميللل بلمثر املتغيلرات املتتلفللة عملر أداء املشللروعات (0ًشلول)يو لا الشلول التللاني 

ً.الصغيرة واملتوسطة
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 :منيالاطار النظري للسياق الي

يبلللللش عللللدد سللللواه ا .ًتقللللن اللللليمن فللللي متطقللللة الخلللللي   الغربللللي وللا للللا لدسللللت دولللللة وليجيللللة  سللللباي سياسللللية واقتصللللادية 

دو ًرا 909ًكيللللومتر مربلللن ودبللللش نصلللدك الفلللرد ملللن التلللات  املحملللي لجملللاني 206.902ًنسلللمة  وتبللللش مسلللاألال ا 02392026ً

 .(Rabi, 2014)0996ًمايو 00ًتمسست الجمهوردة اليمتية في ً.(World Bank, 2015; 2018; CIA, 2018)أمردلًيا 

يحل املجتمن اليمن   و مجتمن قبمي تقليد    و الًبا ما يوصن بمني مجتمن بدايي  ني لد يواكك التطورات اللدييلة 

قلللة ألايللل  ععتبلللر الاقتصلللاد اليمنللل  ملللن أنقلللر الاقتصلللادات فلللي متط.(Caton, 2013)  مملللا عسلللا د بطردقلللة ملللا فلللي تتلفلللي 

الشللرت ألاوسلل  وشللما  إنردقيللا  ودتتلللن عللن جميللن الاقتصللادات فللي متطقللة الشللرت ألاوسلل  وشللما  إنردقيللا عتللدما 

 متمقللل 
ً
يتعلللق ألامللر بللا داء الاقتصللاد    والللللد العللاد  والديمقراطيللة واسللتغن  املللوارد ال شللردة   ممللا يجعلللي واألاللدا

ًالبلدان 
ً

 وأمتا
ً

ً.(USAID, 2011; World Bank, 2017)في جمين أنحاء العالد سنمة

 لتقللاردر البتلل  الللدوني   نقللد األاتلللت اللليمن املرتبلللة 
ً
 فللي ردللادة ألاعملللا    ونقللا

ً
 مللو للا

ً
لللد تحقللق اللليمن ألا للو ين تطللورا

بدتمللا (World Bank, 2019aً)دولللة ألاللو  العللالد 096ًفللي سللهولة ممارسللة ألاعمللا  التجاردللة بللين 0609ًوللن  عللا  026ً

نيمللللا يتعللللق بجانللللك إنشلللاء املشللللروعات   تعلللين عمللللر رواد  .(World Bank, 2005)0660ًًي علللا  فلللل 96األاتللللت املرتبلللة 

ملن دولل  %002.2ًيوًملا ودنلن التولفلة ال ل  تبللش ألالواني 36ًالخرو  لسبعة إجراءات والانتحلار 0609ًألاعما  في العا  

يوًما ودنن التولفة 04ًعشر إجراء والانتحار    كان مطلوً ا ما د اثن 0660ًبدتما في العا   (World Bank, 2018a)الفرد 

ين أسلوأ أزمللة  اللليمنودواجلي .World Bank, 2005ً))ملن تولفللة نصلدك الفللرد ملن الللدول  %036.0ًال ل  كانلت ألاللواني 

الصلراعات السياسللية وال لل  أثلرت بشللول كبيلر عمللر تللد ور العمليلة التجاردللة والعمللة التقديللة والتمللو  اقتصلادية بسلل ك 

 .  في البندالاقتصاد

ً:املشاريع الصغيرة واملتوسطة في اليمن

 فلي التملو الاقتصلاد  والتلات  املحملي لجملاني لللبند بسل ك 
ً
 رئدسيا

ً
تلعك املشروعات الصغيرة واملتوسطة في اليمن دورا

ً.(World Bank, 2013)من قطاعات ألاعما  في اليمن  %92ًارتفا  عدد املشروعات ال   تشول 

إجمللللانر القللللوم مللللن  %33.2ً  تسللللا د املشللللروعات الصللللغيرة بنسللللبة (CSO, 2017ً)ألاصللللاء السللللتو  و حسللللك كتللللاي ًل

من  %09.2ًمن إجماني تعودرات العاملين في القطا  الخاص   بدتما تو ن املشروعات املتوسطة  %00.4ًو  العاملة

ً.من إجماني تعودرات العاملين في القطا  الخاص%03.3ًو  إجمانر القوم العاملة

 ,Alhammadi & Shahadan)  يزا  اليمن يفتقر إنر تعردن وتصنين نردد ورس   للمشروعات الصغيرة واملتوسلطة 

لدم وزارة الصتاعة والتجارة  وال ل  بموجه لا "ًإدارة املشار ن الصغيرة والاصغر"ألاي  يوجد وألادة إداردة تس و (2014ً

للا  باسللعيمار رأسللماني   يزدللد عللن مليللون ردللا  يمنلل  2ًإنللر  تعللري املشللار ن متتا يللة الصللغر بمه للا ال لل  تو للن مللا يصللل مه عر

 باسللللعيمار رأسلللللماني   02ًإنللللر 0ًللمشللللروعات الصللللغيرة نظللللل  مللللا تو للللن بالنسللللبة  امللللا(ًدو ر أمردوللللي3266ًألاللللواني )
ً
عللللامن

26ًإنلللر ؛بدتملللا تو لللن املشلللروعات املتوسلللطة ملللا يصلللل (ًدو ر أمردولللي06666ًألالللواني )يتجلللاوز عشلللردن مليلللون ردلللا  يمنللل  

 باسللعيمار رأسللماني   يتجللاوز مليللار ردللا  يمنلل  
ً
 ,Qaied & Basavaraj, 2020; Alsabai)ً(دو ر أمردوللي326.666ً)عللامن

لللللرا تتتلللللن تصللللنيفات  للللرا املشللللروعات فللللي متتلللللن الادبيللللات ولهللللرا   يوجللللد قللللانون متللللا  يحللللدد أو يصللللتن (.2011ً

ً.الاقتصاد اليمن املشروعات متتا ية الصغر والصغيرة واملتوسطة في 



  

 العوامل املؤثرة في أداء املشروعات الصغيرة واملتوس
ً
ً –طة في البلدان ألاقل نموا

ً
اليمن أنموذجا  

ً 

 

 

0202 

ًاملانيا ً-برلين ً/ًإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية  167

ً:إلاطار العملي

 :ًمجتمع وعينة الدراسة

بغللللض التحللللر عللللن عللللد  وجللللود ملللللجنت رسللللمية ألالللللو  عللللدد املشللللروعات الصللللغيرة واملتوسللللطة فللللي اللللليمن   نقللللد راعلللللت 

تشللير التقللاردر إنللر أن جميللن املشللروعات فللي  .الدراسللة التقللاردر املتاألاللة املتعلقللة باملشللروعات الصللغيرة واملتوسللطة وأدا  للا

 ا
ً
ونًقلا للمسللا .ً(World Bank, 2013)تتللدر  للمن نولة املشلروعات الصللغيرة واملتوسلطة %(92ًًأكثلر ملن )لليمن تقردبلا

  قدر عدد املشروعات متتا يلة الصلغر والصلغيرة واملتوسلطة فلي الدوللة بحلواني 0666ًألاسايل  الر  تد إجرا ا في عا  

 ونًقلا ملتحملة العملل الدوليلة(.Alhammadi & Shahadan, 2014ً)أللن عاملل266ًأللن مشلرو  يو لن أكثلر ملن 406ً

(ILO)  مليلون 0.2ً  يوجد في اليمن أكبر عدد من املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الشرت ألاوس  وال   بلغلت ألالواني

ً.(Alarabi, 2015)مشروعا صغيرا ومتوسطا 

جتلللوي الللليمن كوه ملللا متاألاتلللان لجملللن  العاصلللمة فلللي الشلللما  ومديتلللة علللدن فللليً-تلللد اولللر العيتلللة ملللن ملللدينتين   صلللتعاء 

البيانللات فللي  للل عللد  الاسللتقرار السيايللل  اللللاني   ألايلل  تسترللين املللدينتان  البيللة املشللروعات فللي قطللا ي الخللدمات 

تلللد اتبلللا  أسللللوي أولللر العيتلللات  يلللر الاألاتماليلللة فلللي اوتيلللار املسلللتجيبين بسللل ك القللللق ملللن علللد  الاسلللتقرار فلللي  .والتصلللنين

ل  بسل ك عللد  تلونر البيانللات نيملا يتعلللق ب جملاني املجتمللن اللر  ه للدي إنلر تعملليد نتلائ  الدراسللة  لاتين امللدينتين وكللر

 .عليي

تللد توليلللن نردللق ملللن اثتللين ملللن طلللني ماجسللتير إدارة ألاعملللا  بجمللن البيانلللات ملللن وللن  توز لللن الاسللت يانات بعلللد تلقلللي 

قدمها املؤلفون علن بعلد ملن ولن  املوامللات الهاتفيلة التعليمات ولرشادات من املؤلفين باضلانة إنر التفسيرات ال   

ً.للمستجيبين أثتاء عملية ممئ الاست يانات

عيتلللة ألا للللو يعسلللنو للباألاللل  تقللللديد نتلللائ  سللللليمة فلللي تحليللللل العواملللل الاستلشللللانية 066ًيتطللللك البحللل  مللللا  يقلللل عللللن 

(Hair, et al., 2019)  ألاسلللاي حجللد العيتلللة ونقللا للللل  مسللتجيك وقلللد تللد466ًألايلل  اسلللل دنت  للرا الدراسلللة أكثللر ملللن

(RaoSoft)  من أنراد املجتمن 0660666وني كانية لتعميد التعيحة عمر  424ألاي  بلش حجد العيتة.ً

اسلللتمارة كامللللة وتلللد ترلللميا ا فلللي 493ًما لللا   ووجلللد 302ًاسلللعبانة عملللر احللللاي املشلللروعات   تلللد إرجلللا  326ًتلللد توز لللن 

ً.(Mahalanobis Distance)نات باستتدا تحليل البيانات بعد إجراء عملية تتقيق البيا

٪ ملللللللن 40.2  ألايللللللل  تنت للللللل  (ً٪22.4)العاصلللللللمة بنسلللللللبة ً–تقلللللللن  البيلللللللة املشلللللللروعات ال للللللل  شلللللللملل ا الدراسلللللللة فلللللللي صلللللللتعاء 

ألاي  تبين ان أ لك املشروعات ملليلة نرديلة وأن  .٪ في قطا  التصنين42املشروعات إنر قطا  الخدمات بدتما تعمل 

كمللا يت لا مللن الجللدو  0606ًعلامن وتد تمسللدو  البيلة املشللروعات بعللد علا  06ًمللن  معحلد املشللروعات تو لن أقللل

 :التاني

 النسبة املوودة التلرار العامل 

 املتطقة
 %55.3 002 صتعاء

 %44.7 176 عدن

 %100.0 394 الاجماني 

 %35.0 138 صتا ي مجا  املشروعات



  

 العوامل املؤثرة في أداء املشروعات الصغيرة واملتوس
ً
ً –طة في البلدان ألاقل نموا

ً
اليمن أنموذجا  

ً 

 

 

0202 

ًاملانيا ً-برلين ً/ًإصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية  168

 %36.5 144 ودمي

 %28.4 112 تجارً 

 %100.0 394 املجمو  

 مللية املشرو 
 %68.5 270 مللية نردية

 %31.5 124 الشراكة من يوردن

 %100.0 394 الاجماني 

 عدد املو فين

1-4 90 22.8% 

5-9 112 28.4% 

10-19 120 30.5% 

20-49 56 14.2% 

50-99 16 4.1% 

 %100.0 394 الاجماني

 ستة التمسدو

1995-2000 31 7.9% 

2001-2005 67 17.0% 

2006-2010 80 20.3% 

2011-2015 118 29.9% 

2016-2020 98 24.9% 

 %100.0 394 الاجماني 

ًلألاصاء الوصفي مللن املستجيبين:0ًالجدو  

ًالقياس

تد مراجعة الادبيات لتحديد املتغيرات املستقلة لقياأ حلة املحتوم وكرل   ستترا  العوامل املحتملة ال   يملن 

 في تحديد أداء املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الاقتصلاديات املتتلفلةأن تلعك 
ً
ألايل  ان العواملل املشلار إل  لا .ًدورا

ورت كمتغيرات مستقلة في  را الدراسة
ر
ً.في ألادبيات السابقة يوون لها تمثير عمر أداء أعما  املتحمات ألاي  أ

ميلل تتحليد العملل )مجموعات متتلفة ونلي عواملل قانونيلة ونًقا لألدبيات املقدمة أعنا   تد تجمين العوامل في ست 

؛عواملل (ًميل علد  اللصلو  عملر الائتملان   وارتفلا  أسلعار الفائلدة)؛العوامل املالية (ً  والفساد   وممارسات املحاكد

ة ميللللل نقللللي القللللوم العامللللل)؛العوامللللل لداردللللة (ًميللللل عللللد  الاسللللتقرار السيايللللل  والسللللرقة والجردمللللة والفوتلللللو)مؤقتللللة 

وعواملل العسلودق (ًميلل الطلرت والتقلل وشلبوات الاتصلا ت)؛عوامل البنيلة التحتيلة (ًاملا رة وتدردك العما  واملو فين

ً.(ميل أنشطة املتانسة وقيود امليلانية)

بشللللول رئديللللل  تللللد .ًتللللؤثر  للللرا العوامللللل عمللللر أداء املشللللروعات الصللللغيرة واملتوسللللطة فللللي جوانللللك وسللللياقات ثقانيللللة أوللللرًم

تلللد اعتملللاد جميلللن العتاصلللر ملللن العديلللد ملللن املصلللادر فلللي ألادبيلللات كملللا  لللو .ًل ونًقلللا لألدبيلللات ذات الصللللةتجميلللن العوامللل

 ,.Schwab, 2012; OECD, 2009; Saleh & Manjunath, 2020b; GEM, 2016; Bouazza, et al)0ًمو لا فلي الجلدو  

2015; Krasniqi, 2007; Irjayanti & Azis, 2012).ً
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للك مللن املسللتجيبين إ
ر
بللداء رأ  للد فللي مللدم العتاصللر املعتملدة ومللدم إشللواليل د تجللاا أداء أعمللالهد اسللعتاًدا إنللر مقيللاأ ط

تد ألاساي متوس  الردود من ون  ألاساي .مؤثر تماًما=2ًً ير مؤثر تماًما إنر =0ًًنقاا والر  يتراو  من  2موون من 

الفقلرات املعتملدة  0كما  لو مو لا فلي الجلدو  .ًمتوس  الدرجات لتحديد التركيل ومدم التمثير عبر املتغيرات املستقلة

 .من ألادبيات ال   تد تجميعها في العوامل الوامتة املفترلة

 العوامل املتعلقة باإلدارة العوامل املتعلقة بالتمويل

 القدرة عمر الابتوار في العملية التجاردة عد  اللصو  عمر الائتمان

 ارات القوم العاملة الانتقار إنر مه أسعار الفائدة املرتفعة

 التتحيد لدارً  القوانين وألانحمة

 نقي املعرنة بالسوًت مصاردن  ير متوقعة

 تدردك العاملين واملو فين الرمانات لللصو  عمر القرو 

 نقي الخبرة العملية نقي رأأ املا 

 ندرة الشبوات تعقيد إجراءات طلبات القرو 

 مراقبة السجنت الالتلا  بامليلانية

 العوامل املتعلقة بالبنية التحتية العوامل املتعلقة بالتسويق

 الطرت واملواصنت أنشطة املتانسة

 إمدادات اللهر اء ولنترنت مواكبة الاتجا ات

 عد  وجود مرانق لوجسعية متانسة املتتجات ألاجت ية

 شبوات الاتصا ت اوتيار متصات التواصل الاجتما ي املتاسبة

 البنية التحتية للمعلومات املعلومات املتعلقة بالعسودق اللصو  عمر

 الوصو  إنر ألاراتل  واملباني القيود املفرولة عمر امليلانية

  نقي املوارد لتتفير وطة العسودق

 العوامل املتعلقة باملسائل القانونية العوامل املتعلقة بالتحديات املؤقتة

 العمل تتحيد رسو   ير قانونية لعسيير ألاعما 

 العسري لدارً  عد  الاستقرار السيايل 

 ممارسات القطا   ير الرس   توقن الو ائن أثتاء عد  الاستقرار

 ممارسات الفساد نقل العمليات التجاردة

 ممارسات املحاكد لنفات عمر ألاراسة ألاعما 

 القوانين والسياسات املححورة السرقة والجردمة والفوتلو

 لقانونيةاملدنوعات  ير ا 

 عد  وجود وزارة أو  يوة إشرانية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

 إجراءات الترويي التجارً  

 إجراءات الاستيراد والتصدير 

 نحا  الررائك ولدارة 

ًالعوامل ال   تد جمعها من ألادبيات ال   تد مراجعل ا:0ًالجدو  

ً:املتغير التابع
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 ,Rosli & Sidek))مللن املؤشللرات الهامللة عمللر مللدم نجللا  املشللرو  يرة واملتوسللطة ععتبللر مؤشللر أداء املشللروعات الصللغ

ًو التلللاني تعتبلللر مقيلللاأ لتجلللا  الشلللركة فلللي تحقيلللق أ لللدانهااملؤشلللر الرئديلللل  وألاسايلللل  للتقييمألايللل  ععتبلللر الاداء (2013ً

(Anggadwita & Mustafid, 2014) أن عستتد   لقياأ ألاداء  تشير ألابحا  إنر أن ألاداء امللموأ للمشروعات ينبتي

ً(.Gomezelj & Kušce, 2013)كول ولدو ألاداء املاني نق  

تللللللد الطلللللللك مللللللن املسللللللتجيبين إبللللللداء رأ  للللللد ألاللللللو  مقيللللللاأ مللللللن ومللللللو نقللللللاا ألاللللللو  ألاداء اللللللللاني للمشللللللروعات مقارنللللللة 

 تصلللور د ضموانيلللة ت
ً
طلللودر مؤسسلللاف د فلللي باملشلللروعات ألاولللرم  ومبيعاف لللا وكيلللن يتوقلللن أن يتملللو فلللي املسلللتقبل  وأويلللرا

نقلاا 2ًتسلعتد اللردود إنلر مقيلاأ مولون ملن (.Yu, et al., 2018ً)ألايل  ان عتاصلر املقيلاأ تلد اعتماد لا ملن .ًاملسلتقبل

ً.أوانق بشدة=2ً  أوانق بشدة إنر =0ًًيتراو  من 

 ألادوات إلاحصائية

 إنللر جللزأين  SPSS v26th مللن وللن  اسللتتدا 
ً
  وتللد تطبيللق تحليللل (ًلوللل ما مللا ٪26)  تللد تقسلليد البيانللات عشللوائيا

 varimax وطردقلة دوران(Principal Components Analysisً)العاملل الاستلشلافي باسلتتدا  تقتيلة املولون الرئديلل  

 ,.Hair, et al)للتحقللق مللن حلللة تقليللل ألابعللاد املتتاولللة فللي ألادبيللات   أ  أن كللل عتصللر مللرتب  بشللدةبعامل واألاللد 

 Awang, 2012; Hair, et)6.0  ودفرلل أن يولون أعملر ملن 0ًو 6ًالعيتلات بلين  p[lللفايلة  KMO يتلراو  اوتبلار .(2009

al., 2009)ً. تقييد التباين اللمي املو ا ألاي  تد استترا  القيد الراتية ال   تتجاوز 
ً
 ملا  .كموونلات0.6ًتد أيرا

ً
علادة

 (.Awang, 2012; Pallant, 2016; Hair, et al., 2019)أو أعمر 6.06ًيوون إجماني التباين املو ا  و 

  ودلللتد الاألاتفلللا  بتحميلللل 6.906ًإنللر 030ً.تللد تقيللليد العشلللبن العللاممي فلللي مصلللفونة املولللون املسللتدير   وال للل  تتلللراو  ملللن 

 بحجد العيتة  (Awang, 2012) ملزدد من التحليل6.0ًالعامل أعمر من 
ً
ً(.Hair, et al., 2019)  و و مدعو  أيرا

قتلر  أن تلونر قيمة أو مقياسلا أعملر موثوقيلة للتتاسلق اللداومي   بدتملا تشلير القيملة ألاعملر  CronbachAlpha 0.60 للل ير

ألايلل  ان املقيللاأ اللمللي فللي  ً(Hair, et al., 1998; and Awang, 2012)إنللر املوثوقيللة العاليللة ملعيللار ألاداة 6.66ًمللن 

 & Hayes)ملللن أجلللل املوثوقيلللة (McDonald’s Omega)ولهلللرا تلللد تطبيلللق اوتبلللار  .6.226دراسلللعتا ألفلللا كرونبلللاخ  لللو 

Coutts, 2020ً) 6.200وقد بلش قيمة املقياأ بمكملي.ً

ألايلل  تللد  (SEM) وكللرل  نمرجللة املعادلللة الهيوليللة (CFA) ضجراءالتحليللل العللاممي التوكيللد  IBM Amos تللد اوتيللار

عمللر مجموعللة  CFA   تلد تطبيللق لللرل   (Arbuckle & Wothke, 2005)اسلتتدامها لتقيلليد العنقللات بللين املتغيللرات 

تللونر منءمللة جيللدة   (EFA) البيانللات الفرعيللة اليانيللة للتمكللد مللن أن ألابعللاد املسللتترجة فللي تحليللل عامللل الاستلشللاي

تد إسقاا ثنثة عتاصر أولرم أثتلاء التحليلل العلاممي التوكيلد  ملن البنيلة التحتيلة والعواملل املؤقتلة  .للتموذ  املقتر 

باسلللتتدا  ألاداة لألاصلللائية ال للل  تلللد تطودر لللا  .لووه لللا إشلللوالية فلللي تحميلهلللا عملللر العواملللل أو املتغيلللرات والقانونيلللة نحلللًرا

 (AVE> 0.5) ومتوسل  التبلاين املسلتتر  (CR> 0.7)   تلد تحديلد املوثوقيلة املركبلة(Gaskin & Lim 2016ً)بواسلطة 

 < CFI > 0.9, GFI)عيفاء مؤشرات منءمة التموذ  ميلو تاًء عمر ذل    تد اس.ً(Hu & Bentler, 1999)وصنألاية التمييل 

0.8, and RMSEA < 0.05)ونًقا للBaumgartner & Homburg (1996),  وDeII, at al.(1996). 
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تللد تطبيلللق نمرجللة املعادللللة الهيوليللة للللدور ا فللي شلللر  العنقلللة السللب يةوال   تشلللر  أيرللا تلللمثير املتغيللرات املسلللتقلة عملللر 

د تقلديد تفسلير مفصلل تل .الصلغيرة واملتوسلطة(Hair, et al., 2006; Schumacker & Lomax, 2004ً)أداء املشلروعات 

ً.لهرا الخطوات في قسد التتائ  أدناا

 :النتائج

ً:التحليل العاملي الاستكشافي

  تللد إجللراء التحليللل العللاممي الاستلشللافي 
ً
ألاو  عمللر الجللزء (exploratory factor analysisً)كملا تللد تتللاو  ذللل  مسللبقا

ر لدي التمكلد ملن أن املتغيلرات املفترلللة أو املتوقعلة مسلتقلة  يلر متداوللة ببعرلها كملا نلي فللي (N = 197ً)ملن العيتلة 

ألايلل  تللد ترللمين كللل املتغيللرات عتللد تطبيللق التحليللل العللاممي .ًاملراجعللة التحردللة ال لل  اعتمللدت عمللر الدراسللات املتللونرة

 latent)ارتبطللللت بسللللبعة عوامللللل كامتلللة (ًمتغيللللر 30مللللن أصللللل  44)جة   وكانللللت املتغيللللرات املسللللتتًر(EFA)الاستلشلللافي 

variablesً)  تلللد تسلللميل ا كملللا انترللللتي املراجعلللة التحردلللة للدراسلللات السلللابقة ونلللي العواملللل القانونيلللة  العواملللل املاليلللة

داء املشللللللروعات العواملللللل املؤقتللللللة  العوامللللللل لداردللللللة  عوامللللللل البنيللللللة التحتيللللللة  العوامللللللل العسللللللودقية والعامللللللل ألاويللللللر أ

 تللد اسللعبعاد ا لعللد  منئمل للا سللواء مللن وللن  كوه للا مرتبطللة .ًالصللغيرة
ً
بدتمللا بللاملي املتغيللرات وعللدد ا ثنثللة عشللر متغيللرا

ً.بمتغير  ير املتغير املفتر  ر ا أو ارتباطها بمكثر من متغير

 ملجموعللة معلايير تحلدد مللد
ً
م قبلو  التتلائ  ميللل معيلار كيمللو تعتبلر مترجلات التحليللل العلاممي الاستلشلافي مقبولللة طبقلا

واللر  تلد تطبيقلي عملر جميلن محلاور (K-M-O Measure of Sampling Adequacyً)لقيلاأ ملدم منئملة حجلد العيتلة 

 Total Variance)  ومعيار اجماني التباين املفسر من قبل العوامل الوامتلة املسلتترجة 6.220الاسعبانة وكانت نعيجتي 

Explainedً) واللللر  عشلللير إنلللر ان  لللرا التبلللاين ممللللن تفسللليرا ملللن قبلللل العواملللل الوامتلللة %60.390ًًنعيجتلللي وال لل  كانلللت

السلللللبعة ال للللل  تلللللد الوصلللللو  إل  لللللا علللللن طردلللللق مترجلللللات التحليلللللل العلللللاممي الاستلشلللللافي وال للللل  طابقلللللت العواملللللل ال للللل  تلللللد 

الوامتلة بتلاء عملر القليد  اللصلو  عل  لا علن طردلق مراجعلة الدراسلات وألادبيلات السلابقة  ألايل  تلد األاعسلاي العواملل

من إجماني %02.0ًًنسرت نسبة التباين ألاعمر وني (ًالعوامل القانونية)ألاي  أن العامل ألاو  (eigenvaluesً)الراتية 

ملن اجملاني التبلاين  بدتملا نسلر العاملل الياللل  %00ًًوال ل  نسللرت ألالواني (ًالعواملل املاليلة)التبلاين  يل  لا العاملل اليلاني 

مللن اجمللاني %2.0ًًألاللواني (ًالعوامللل الاداردللة)مللن اجمللاني التبللاين  ونسللر العامللل الرابللن %06.6ًًألاللواني (ًؤقتللةالعوامللل امل)

عواملللللللل البنيلللللللة التحتيلللللللة  العواملللللللل العسلللللللودقية وأداء )التبلللللللاين  بدتملللللللا نسلللللللرت العواملللللللل الخلللللللامو والسلللللللادأ السلللللللابن 

ً(.4جدو  )ن عمر التواني من اجماني التباي%3.3ًًو 2.0و 0.0ألاواني (ًاملشروعات

 تلد األاعسلاي الاتسلات الللداومي للمحلاور علن طردلق اسللتتدا  اوتبلار  كرونبلاخ ا  
ً
والللر  (Cronbach's Alphaً)أيرلا

 اوتبلار ماكدوناللدز أوميجلا  6.226كانت نعيجتي 
ً
  ألايل  تعتبلر 6.200وال ل  كانلت نعيجتلي (McDonald’s Omegaً)وأيرلا

 لتتائ   را الًا
ً
ً.وتباراتمحاور الاسعبانة ثابتة طبقا

ً

ً

ً
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Factors 

معيلللللار كيملللللو 

لقيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاأ 

منئمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 

حجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد 

 العيتة

الد للللللللللللللللللللللللللللة 

 لألاصائية

 التباين املفسر
Cronbach's 

Alpha 

Eigenvalues تراك   النسبة (Omega) 

 العوامل القانونية

0.852 0.00 

8.313 25.19 25.19 

0.85 

(0.826) 

 37.15 11.96 3.947 العوامل املالية

 47.856 10.71 3.533 ؤقتةالعوامل امل

 56.038 8.182 2.7 العوامل لداردة

 62.141 6.103 2.014 عوامل البنية التحتية

 67.311 5.17 1.706 العوامل العسودقية

 71.491 4.179 1.379 أداء املشروعات

 Principal Component Analysisالتحليل العاممي الاستلشافي باستتدا  تقتية :4ًجدوً 

التتائ  واملترجلات املتعلقلة باضألاصلاء الوصلفي لللردود  ألايل  يو لا الجلدو  املتوسل  (3ًجدوً )يو ا الجدو  أدناا 

كقيمللة عليللا  ألايلل   4.94كقيمللة دنيللا و  0.46والانحللراي املعيللار  لتللل  الللردود ألايلل  تتللراو  قلليد املتوسلل  للللردود بللين 

ً.دنيا ملتوس  لجاباتألاازت متغيرات أداء املشروعات عمر القيد ال

 بيانلللللات عواملللللل العشلللللبن لولللللل متغيلللللر إللللللانة إنلللللر نتلللللائ  معلللللايير الصلللللدت واليبلللللات لهلللللرا العواملللللل 
ً
يو لللللا الجلللللدو  ايرلللللا

ألاي  تبدو عوامل العشبن لجمين املتغيرات  بعد ألاري املغيلرات  يلر املر و لة  مقبوللة ألايل  تتلراو  قيمل لا .ًاملستترجة

   تد التحقق ملن املقلايدو ألاساسلية لنتسلات اللداومي للمحلاور كلل عملر ألالدة علن إلانة إنر ذل.6.299ًو 6.020بين 

 اوتبلللار ماكدونالللللدز اوميجلللا  وال لللل   6.943و 6.200طردلللق اجلللراء اوتبللللار كرونبلللاخ الفلللا  وال لللل  تتلللراو  نتائجلللي بللللين 
ً
وأيرلللا

 عشللللللير ذللللللل  إنللللللر أن الصللللللدت واليبللللللات الللللللداول للمقللللللايد.6.946ًو 6.206تتللللللراو  نتائجللللللي بللللللين 
ً
و قللللللد تللللللد تمسدسللللللي طبقللللللا

ً(.3جدوً )للمترجات املو لة بالجدو  التاني 

 املتوسط املتغيرات
الانحررررررررررررررررررا  

 املعيارًي
 عوامل التشبع

كرونبرررررررا  

 الفا
 أوميجا

Fnd1 3.46 1.11 0.872  

 

     

0.934 0.937 

Fnd2 3.25 1.22 0.83 

 

     

Fnd4 3.24 1.38 0.899 

 

     

Fnd5 3.57 1.29 0.89 

 

     

Fnd7 3.16 1.22 0.801 

 

     

Inf1 3.33 1.32  0.832   

 

  0.812 0.81 
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Inf2 3.16 1.22  0.751   

 

  

Inf4 2.96 1.19  0.785   

 

  

Inf6 3.28 1.3  0.679   

 

  

Mkt3 3.46 1.34   0.872   

 

 

0.877 0.883 Mkt6 3.57 1.34   0.84   

 

 

Mkt7 3.52 1.24   0.828   

 

 

Mng1 3.45 1.14    0.821    

0.874 0.874 
Mng2 3.58 1.17    0.807    

Mng5 3.64 1.25    0.885    

Mng6 3.79 1.27    0.805    

Temp1 3.84 1.11   

 

 0.744   

0.869 0.871 

Temp2 3.7 1.11   

 

 0.806   

Temp3 3.93 1.17   

 

 0.817   

Temp4 3.86 1.13   

 

 0.84   

Temp6 3.75 1.16   

 

 0.747   

Leg1 3.46 1.27 

 

    0.664  

0.911 0.912 

Leg2 3.36 1.24 

 

    0.705  

Leg4 3.43 1.22 

 

    0.767  

Leg5 3.46 1.27 

 

    0.689  

Leg7 3.35 1.26 

 

    0.745  

Leg8 3.6 1.23 

 

    0.804  

Leg9 3.56 1.09 

 

    0.656  

Leg10 3.46 1.23 

 

    0.742  

Leg11 3.64 1.22 

 

    0.831  

Per1 2.3 1.27       0.811 

0.867 0.868 Per2 2.39 1.21       0.816 

Per3 2.37 1.24             0.774 

ً.بيانات عوامل العشبن باضلانة إنر بيانات الصدت والاتسات الداومي للمحاوًر:3ًجدوً 

عمللر (varimaxً)مللن أسلللوي الالتللواء (principal component analysisً)يقللود ذللل  إنللر اسللتتنص بللمن تطبيللق تقتيللة 

اسلتترا  سلبعة عواملل كامتلة  متغير تلد تجميعهلا بتلاء عملر مراجعلة الدراسلات وألادبيلات السلابقة قلد نلت  إنلر 30عدد 

(Latent Variablesً) معلايير الصلدت والاتسلات اللداومي ملا 
ً
إلانة إنر التباين املفسر من ونلها  عواملل العشلبن وأيرلا

يللد  عمللر أن العوامللل املسللتترجة ووصائصللها تعتبللر وا لللة وجليللي  وتبار للا كمتغيللرات تقللدو التحللديات ال لل  تواجللي 

ً.املشروعات الصغيرة

ً
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ً:تحليل العاملي التوكيدي لنموذج القياسال

ملللن أجلللل التمكلللد ملللن سلللنمة التملللوذ  القيايلللل  ومصلللداقيتي والاعتملللاد عليلللي لقيلللاأ تلللل  العواملللل ال للل  تلللؤثر عملللر أداء 

املشروعات الصغيرة  تد تطبيق التحليل العاممي التوكيد  عمر التصن يور من العيتة من أجل اوتبار التتلائ  ال ل  

في عمللللر التصللللن ألاو  مللللن العيتللللة وذللللل  مللللن أجللللل التمكللللد تللللد اللصللللو  عل  للللا مللللن اجللللراء التحليللللل العللللاممي الاستلشللللا

ً.والاستنتا  بمن التموذ  ينئد البيانات

  (CMIN)ميللل مؤشللر مربللن كللا  (Model Fitً)تللد قيللاأ منئمللة ألانمللوذ  عللن طردللق تقيلليد قلليد مؤشللراتي مللن البيانللات 

  ومؤشلر (goodness of fit index - GFI)  ومؤشلر جلودة املنءملة (CMIN/DF)  ومربن كا  النسلي  (df)ودرجات اللردة 

 Comparative fit)  ومؤشلر املطابقللة املقلارن (Adjusted Goodness of Fit Index - AGFI)جلودة املنءملة امل ل ا 

index - CFI) جللرر متوسلل  مربعللات الخطللم التقرديلل  -  ومؤشللر رميللل(root mean square of approximation - 

RMSEA)ت البواملي   وجرر متوس  مربعا(Standardised Root Mean Square Residual-SRMR.) 

 لقيلاأ التحلديات ال ل  تواجلي أداء 
ً
تشير التتائ  إنر أن التموذ  ينئلد البيانلات مملا يلؤد  إنلر اعتملادا كتملوذ  متاسلبا

  CMINًً=366.63مؤشلر مربلن كلا   :ألاي  كانلت نتلائ  املؤشلرات كملا يملي.ًفي السيات اليمن SMEsاملشروعات الصغيرة 

املرتبطلللة ر لللرا التعيجلللة أقلللل  P  القيملللة الاألاتماليلللة CMIN/DFًً=0.426  ومربلللن كلللا  النسلللي  dfً=423ودرجلللات اللردلللة 

املؤشلر ألاكثلر  CFIاملطابقة املقارًنععد مؤشر .6.62ً  وتعد مهمة باستتدا  معد  وطم من التو  ألاو  يبلش 6.660من 

 AGFIوجودة املنءملة امل ل ا   GFIمؤشرات جودة املنءمة أما قيد .6.900ًتي استتداما عمر نطات واسن  وتبلش قيم

متوسلللللللل  مربعللللللللات   وجللللللللرر RMSEAًً=6.630باضلللللللللانة انللللللللر قلللللللليد مؤشللللللللر رميللللللللل  .ًعمللللللللر التللللللللواني(6.202ً  6.206)نهمللللللللا 

ً.SRMRًً=6.632ًالبواملي
ً
 & Greenspoon)للل  وكل  را التتائ  تعتبر في اللدود املقبولة ملنءملة ومطابقلة ألانملوذ  ونقلا

Saklofske, 1998; Forza & Filippini, 1998; Hair, et al., 2009; Awang, 2012a; Baumgartner & Homburg, 1996; 

Doll, et al., 1994.)ً

مللللن  CFAالتحليللللل العللللاممي التوكيللللد  مرألالللللة  مللللن measurement modelأن نمللللوذ  القيللللاأ [0ً]يعبللللين مللللن الشللللول 

وال   بلغت قيمة مربن كا  النسي  .goodness of model fitًللمتغيرات  باضلانة انر مؤشرات جودتي ألاوزان املعياردة 

واللللر   CFIوأملللا مؤشللر .4.6ًوتعللد اقلللل مللن (366.639/423ً)ونللي قيمللة مربلللن كللا  مقسلللوما عمللر درجلللات اللردللة  0.426

و للرا يللد  عمللر منءمللة نمللوذ  القيللاأ فللي   (6.96أكبللر مللن )وال لل  تجللاوزت نطللات القلليد املقترألاللة  6.900بلغللت قيمتللي 

إ  أه للا تعللد (ًعمللر التللواني 6.202  6.206)6.9ًأقللل مللن AGFIو GFIوعمللر الللر د مللن أن قلليد .ًالتحليللل العللاممي التوكيللد 

 مقبولة 
ً
ً(.Baumgartner & Homburg, 1996; Doll et al., 1994)لل ونقا

و لللرا يو لللا .6.900ًإنلللر  6.642ملللن ان الانحلللدار املعياردلللة تتلللراو  أن نطلللات أوًز[0ً]الشلللول وعلللنوة عملللر ذلللل   يعبلللين فلللي 

وملللن بلللين كلللل العواملللل  نللل ن عواملللل البنيلللة .SMEsًأداء املشلللروعات الصلللغيرة قلللدرة التقلللديرات عملللر التنبلللؤ والتلللمثير عملللر 

ً(.<6.2)ًأعمر في ألاين أن العوامل ألاورم لد  ا أوزان  0.7 <))التحتية  والعوامل العسودقية لد  ا أوزان متتفرة 

ً
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ًأنموذج القياس مع القيم املعيارية –التحليل العاملي التوكيدي 0الشكل 

ً

Construct Validityًمصداقية مالءمة ألانموذج 

باسلللتتدا  ألاداة  Discriminant Validityوالصلللدت التمييلللل   Convergent Validity تلللد نحلللي الصلللدت التقلللاربي

باضللللانة انلللر ذلللل  تلللد .ًلرلللمان مصلللداقية املنءملللة لألنملللوذ (Gaskin & Lim, 2016ً)لألاصلللائية املطلللورة ملللن قبلللل 

وعنوة عمر .6.62ًعتد مستوىد لة  6.6في كل محور وني أكبر من  factor loadingsالتقييد من ون  تحميل العوامل 

كمللللا  للللو مو للللا فللللي  لوللللل املحللللاوًر 6.66أعمللللر مللللن  CompositeReliability(CR)ذللللل   يت للللا أن قلللليد املوثوقيللللة املركبللللة 

بالنسلبة لجميلن املحلاور   6.2أعملر ملن Average Variance Extracted (AVE)  ومتوسل  التبلاين املسلتتر  (2)الجلدوً 

ً(Hu & Bentler, 1999.ً)و را عشير إنر تحقق شرا الصنألاية املتقار ة لتموذ  القياأ
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ر صنألاية مرلية من ون  أن اللد ألاقصللو   تد نحصي واللصو  عمDiscriminant Validityاما الصدت التمييل  

باضللانة انلر .AVEًأقلل ملن قيملة متوسل  التبلاين املسلتتر   Maximum Shared Variance (MSV)للتبلاين املشلتر  

والر  يحهر أيرا أن الجرر التربيعلي للل (2ً)عد  وجود أ  تحمينت متقاطن بين املتغيرات كما يت ا ذل  من الجدو  

AVE وبشللول عللا  يملللن اسللتنتا  أن الصللدت التقللاربي والصللدت التمييللل  قللد تحققللا .ًرتباطللات بللين املحللاوًرأكبللر مللن الًا

ً(.Hu & Bentler, 1999ً)بنتائ  مرلية 

ًصدق وثبات نموذج القياس0الجدول 

# Construct CR AVE MSV 1 2 3 4 5 6 7 

1 
العواملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 القانونية
0.899 0.641 0.561 0.801 

      

2 
العواملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 اليةامل
0.923 0.707 0.07 0.232** 0.841 

     

3 
العواملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 املؤقتة
0.916 0.686 0.351 0.416*** 0.162* 0.828 

    

4 
العواملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 لداردة
0.876 0.638 0.179 0.186* 0.148† 0.324*** 0.799 

   

5 

عوامللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

البنيلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة 

 التحتية

0.857 0.6 0.08 0.213* 0.266** 0.188* 0.282** 0.775 
  

6 
لعواملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا

 العسودقية
0.871 0.693 0.179 0.274*** 0.168* 0.399*** 0.424*** 0.249** 0.833 

 

7 
أداء 

 املشروعات
0.843 0.642 0.561 

-

0.749*** 
-0.201* 

-

0.593*** 

-

0.375*** 

-

0.268** 

-

0.420*** 
0.801 

Note: †= p < 0.100; *= p < 0.050; **= p < 0.010; ***= p < 0.001 

ملللللا سلللللبق  يت لللللا إن املتغيلللللرات املسلللللتترجة تلللللرتب  ارتباطلللللا وثيقلللللا بالعواملللللل ذات الصللللللة  كملللللا يعبلللللين أن  وملللللن ولللللن 

املسللتجيبين لللد  د القللدرة عمللر التمييللل بللين املتغيللرات عبللر العوامللل السللبعة فللي ألانمللوذ  املقتر  ممللا يحسللن مللن حلللة 

  SMEsملشلللروعات الصلللغيرة أداء ا عملللروموثوقيلللة ألانملللوذ  املسلللتتد  لقيلللاأ العواملللل ال للل  تلللؤثر 
ً
فلللي اللللدو  ألاقلللل نملللوا

 .ًميل اليمن

Structural Modelًالتموذ  الهيلمي 

تلللد اقتلللرا  ألاداء كمتغيلللر تلللابن يتلللمثر بالعواملللل ألاولللرم املسلللتقلة ونلللي العواملللل  structure modelفلللي ألانملللوذ  الهيلملللي 

لرل   ن ن ألاسهد ذات الاتجاا الواألاد .ًوالعوامل املؤقتة املالية  والبنية التحتية  والعسودقية  ولداردة  والقانونية 

لهلللللرا يلللللتد اسلللللتتدا  نمرجلللللة املعلللللاد ت .SMEsًتتجلللللي مباشلللللرة ملللللن املتغيلللللرات الخارجيلللللة انلللللر أداء املشلللللروعات الصلللللغيرة 
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م لعلللر  ونهلللد العنقلللة السلللب ية أو ألاثلللر بلللين املتغيلللرات  ملللن ولللن  تطبيلللق الطردقلللة الاألاتماليلللة القصلللًو SEMالهيوليلللة 

-coوذل  عبارة عتتمرجة معادلة  يولية قائمة عمر التباين .maximum likelihood method of estimationًللتقدير 

variance-based structural equation modelling  من  03في لصدارIBM Amosً.ً

وامللللل ذات الصلللللة بللللي فلللللي وأثلللللر الع SMEs  التمللللوذ  الهيلمللللي اللللللر  يو للللا أداء املشللللروعات الصللللغيرة [4]يبللللين الشللللول 

السلليات اليمنلل   ألايلل  يتوانللق مللن البيانللات بشللول جيللد ممللا ينللت  عتللي مؤشللرات منءمللة أو مطابقللة التمللوذ  ونللي مربللن 

>Pً  القيملللللة الاألاتماليلللللة CMIN/DFًً=0.426  ومربلللللن كلللللا  النسلللللي  dfًً=423  ودرجلللللات اللردلللللة CMINًً=366.63كلللللا  

  وجللللودة املنءمللللة GFIملؤشللللرات جللللودة املنءمللللة (6.202ً  6.206)وقلللليد .CFIًً=6.900ً  ومؤشللللر املطابقللللة املقللللارن 6.660

(6.632ً  6.630)نهما  SRMRوجرر متوس  مربعات البواملي  RMSEAأما قيد مؤشر رميل  .ًعمر التواني AGFIامل  ا 

 ;Greenspoon & Saklofske, 1998; Forza & Filippini, 1998; Hair, et al., 2009; Awang, 2012a)عمر التواني ونقا لل 

Baumgartner & Homburg, 1996; Doll, et al., 1994.)ً

 
 النموذج املعادلة الهيكلية مع القيم املعيارية4الشكل 
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  Nً=493 )من اجماني العيتة  first subsampleللتصن ألاو  من العيتة  factor analysisاسعتادا انر التحليل العاممي 

تلد تقلدير التملوذ  الهيلملي  واللر  يحهلر عنقلة املتغيلرات جتبلا انلر جتلك ملن مؤشلرات منءملة (.096ً=ًالعيتة الفرعيلة 

مملللا ععنللل  ذلللل  أن أداء املشلللار ن الصلللغيرة .ًتشلللير  لللرا املؤشلللرات إنلللر نملللوذ  مقبلللوً (.4ً)التملللوذ  املتحققلللة فلللي الشلللول 

SMEs ًولدارة والعوامل القانونية والعوامل املؤقتة يفسر نحردا بالعوامل املتصلة باملالية والعسودق والبنية التحتية.ً

 للرا يو للا قللدرة التمللوذ  عمللر .6.900ًإنللر  6.642  تتللراو  أوزان الانحللدار املعياردللة مللن [4]كمللا  للو مو للا فللي الشللول 

ق لهلا وملن بلين جميلن العواملل  نل ن عواملل البنيلة التحتيلة والعسلود.ًوالتلمثير عليلي SMEsالتنبؤ بمداء املشلار ن الصلغيرة 

ً(.6.2ًمن  أكثًر)  في ألاين أن العوامل ألاورم لها أوزان عليا (6.6من أكثًر)أوزان متتفرة 

للتموذ  الهيلمي   path coefficientومعامل املسار  statistics of estimatesإألاصائيات التقديرات [0ً]ععر  الجدو  

يللللن املسللللارات ذات د لللللة األاصللللائية وفللللي نفللللو عمللللر التحللللو املبللللين فللللي الجللللدو   ألايلللل  يعبللللين مللللن التتللللائ  انللللي لدسللللت جم

الاتجلللللللاا  ألايللللللل  أن املسلللللللارات ذات الد للللللللة لألاصلللللللائية تشلللللللير إنلللللللر أثلللللللر تلللللللل  العواملللللللل عملللللللر أداء املشلللللللروعات الصلللللللغيرة 

  (β = -0.134, p = 0.042)واملتوسلطة ودمللن منألاحلة ذلل  فلي مسلارات العنقلة بلين ألاداء والعواملل العواملل لداردلة 

تتفلق  لرا التتلائ  ملن (.β = -0.586, p = 0.001ً)  والعواملل القانونيلة (β = -0.266, p = 0.001)ؤقتلة والعواملل امل

بدتما لد تللن املسلارات ألاولرم ذات د للة .H4ً  والفرلية الرابعة H3  والفرلية اليالية H1نرليات الدراسة ألاونر 

أداء املشللروعات الصللغيرة واملتوسللطة  ودملللن منألاحللة  إألاصللائية و للرا ععنلل   يللاي ألاثللر اللقيقللي لتللل  املتغيللرات عمللر

 = β = -0.039, p)  عواملل البنيلة التحتيلة (β = 0.023, p = 0.69)ذلل  فلي التقلديرات بلين ألاداء والعواملل املاليلة 

  H2  تتفللق  للرا التتللائ  مللن نرللليات الدراسللة اليانيللة (.β = -0.091, p = 0.174ً)  والعوامللل العسللودقية (0.525

ً.H6ً  والفرلية السادسة H5والفرلية الخامسة 

طاملا أن ثنثة محاور ذات د لة إألاصائية في أثر لا وثنثلة ما لا بلن د للة األاصلائية  نل ن  لرا   ععنل  اللييلر ملن  لرل  

دا الللدعد للتمللوذ  التحللر  املقتللر  مللن مراجعللة ألادبيللات السللابقة  بمعنللو خوللر  تحهللر أ ميللة املحللاور الينثللة دعمللا جيلل

للتملللوذ  املقتلللر  بدتملللا الينثلللة املحلللاور ألاولللرم  يلللر مدعوملللة نيملللا يتعللللق بلللالتموذ  املقتلللر  عتلللد اسلللقاطي عملللر السللليات 

ً.ًاليمن 

 نتائج اختبار صحة الفرضيات 6الجدول 

 

 .S.E. C.R التقدير     الفرليات 

Standardised 

Regression 

weight 

p التعيجة 

أداء 

 املشروعات
--> 

العواملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 لقانونيةا
-0.646 

0.08

1 

-

7.997 
-0.586 

0.0

01 

علللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد  

 رنض 

أداء 

 املشروعات
--> 

العواملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 املالية
0.023 

0.05

8 

0.39

7 
0.023 

0.6

91 
 رنض
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أداء 

 املشروعات
--> 

العواملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 املؤقتة
-0.264 

0.06

7 

-

3.938 
-0.266 

0.0

01 

علللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد  

 رنض 

أداء 

 املشروعات
--> 

العواملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 لداردة
-0.153 

0.07

5 
-2.03 -0.134 

0.0

42 

علللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد  

 رنض 

أداء 

 املشروعات
--> 

عوامللل البنيللة 

 التحتية
-0.046 

0.07

3 

-

0.635 
-0.039 

0.5

25 
 رنض 

أداء 

 املشروعات
--> 

العواملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل 

 العسودقية
-0.079 

0.05

8 
-1.36 -0.091 

0.1

74 
 رنض 

 

ً:املناقشة

يرة واملتوسللطة فللي اللليمن مللن وللن  بتللاء الهللدي مللن دراسللعتا  للو التعللري عمللر العوامللل املللؤثرة عمللر أداء املشللار ن الصللغ

عتصرا متعلقلا 30ًومن ثد   تد التحقيق في ألادبيات وكانت املترجات عبارة  عن  .نموذ  للعوامل املتعلقة بول مجا 

ً.عوامل مفترلة6ًبل 

 فلللللي تحديلللللد أ
ً
 رئدسللللليا

ً
داء امللللللدول الجديلللللد فلللللي  لللللرا  لللللو تحديلللللد والتحقلللللق ملللللن حللللللة العواملللللل املؤقتلللللة ال للللل  تلعلللللك دورا

املشللروعات الصللغيرة واملتوسللطة فللي اللليمن كاقتصللاد متتلللن و عللاني مللن عللد  الاسللتقرار السيايللل  والاقتصللاد  الللر  

ً(.Saleh & Manjunath, 2020ً)يؤثر بشول أسايل  عمر ألانشطة الو يفية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 

 لتحديلد العواملل املعتيلة ملن ولن  تطبيلق(ًا ملالولل م %26ً)تد تقسيد البيانات بشول عشلوايي إنلر عينتلين نلرعيتين 

EFA  عمر العيتة الفرعية ألاونر   ثلد تلد إجلراء التحليلل العلاممي التمكيلد  عملر العيتلة الفرعيلة ألاولرم لرلمان العنقلة

ء نيه لدي التعللري عملر العنقللة السلب ية بللين العواملل املللؤثرة عمللر أدا SEM بلين املتغيللرات ونملوذ  القيللاأ   تلد إجللراء

ً.املنشةت الصغيرة واملتوسطة

تشير  .كانت  البية العتاصر ال   تد إسقاطها من التحليل مرتبطة أكثر بالتمودل والعسودق ولدارة والعوامل القانونية

التتللللللائ  إنللللللر أ ميللللللة العنقللللللة بللللللين العوامللللللل القانونيللللللة والعوامللللللل املؤقتللللللة وعوامللللللل لدارة وعوامللللللل العسللللللودق تجللللللاا أداء 

لصغيرة واملتوسطة   بدتما تبين أن العوامل املتعلقة بالتمودل والبنية التحتيلة  يلر ذات أ ميلة فلي عنقل لا املشروعات ا

ً.وتمثير ا عمر أداء املشروعات الصغيرة واملتوسطة نياليمن

رة للللللوألاا التلللللمثير ألاعملللللر للعواملللللل عملللللر أداء املشلللللروعات فلللللي العنقلللللة بلللللين العواملللللل القانونيلللللة وأداء املشلللللروعات الصلللللغي

واملتوسللطة ألاييعشللمل العوامللل القانونيللة لجللراءات والتتحلليد ونحللا  اللوكمللة ال لل  تللمثرت جميعهللا وللن  الالللطرابات 

عنوة عمر ذل    شولت ممارسات الفساد والانقطا  عن الدراسة  .0600ألاويرة في البند وال   كانت نشطة متر عا  

ن التاميلة   وقلد أدم علد  الاسلتقرار الللاني فلي الليمن إنلر زدلادة تمثير لا وأنحمة املحاكد تحدًيا لتمو املؤسسات في البلدا

عملللر ألاداء فلللي الوقلللت اللللر  يجلللك أن تعملللل نيلللي كمدسلللرات لنسلللعيمار والتملللو الاقتصلللاد    وللللدو كعقبلللات وتحلللديات 

(World Bank, 2018).ً
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ة ملن ألايل  التلمثير ألاعملر عملر ألاداء   و لرا األاتلت العوامل املؤقتة وأداء املشروعات الصغيرة واملتوسطة املرتبة الياني

ال   ألاددت املعوقات املالية كم د املعوقات ال   تؤثر عمر نمو املشروعات الصغيرة (Wang, 2016ً)يتتلن عن نعيجة 

للللللرل    نللللل ن تفسلللللير  لللللرا التغييلللللر  لللللو أن الللللليمن عشلللللهد ألاالًيلللللا علللللد  اسلللللتقرار اقتصلللللاد   .واملتوسلللللطة نياللللللدو  التاميلللللة

 .يروسيايل  كب

يجعل عد  الاستقرار في البند بدوة ألاعما  بدوة مليوة بالتحديات   ألايل  ازداد نقلل ألاعملا  ولن  السلتوات الخملو 

وجلد أن تلمثير العواملل املاليلة عملر أداء املشلروعات  يلر مهملي بتلاًء  .املالية   وزادت الجردملة والسلرقة والفوتللو أيًرلا

 امليل   تبين ان العواملل املتعلقلة بالبنيلة التحتيلة  يلر ذات أ ميلة فلي تمثير لا عملر ًو.عمر العيتة الفرعية ال   تد تحليلها

ً.أداء املؤسسات

 ملن الدراسلات السلابقة  ن البنيلة التحتيلة والانتقلار إنلر ألاملوا  وامللوارد املاليلة يملينن عقبلات كبيلرة 
ً
يتتلن  لرا كييلرا

ً.(Wang, 2016)في البلدان التامية    وكرل (World Bank, 2013ً)أما  الشركات في اليمن 

ومللن ذللل    يملللن أن ععللزم ذللل  إنللر طبيعللة تقسلليد البيانللات وتحليللل عيتللة نرعيللة واألاللدة   أو مللن ناألايللة أوللرم   نلل ن 

تللللللمثير العوامللللللل املؤقتللللللة وكلللللللرل  العوامللللللل القانونيللللللة تعيلللللللق قللللللدرة واسللللللتعداد املشللللللروعات للتحلللللللر فللللللي التمودللللللل الخلللللللاريي 

  نل ن الاعتملاد عملر ألاملوا  ملن ألاقلاري وألاسلر عسلا د فلي تقليلل الاعتملاد عملر القلرو  ملن  عنوة عمر ذل .للمشرو 

ً.املؤسسات املالية   و و ما قد يوون أألاد ألاسباي ال   جعلت العوامل املالية لدست عوامل نعالة في الوقت اللاني

 عمر أداء املشرًو
ً
أن (Aliriani, 2013ً)ًعات   تشير ألابحا  السابقةالعوامل لداردة والعسودقية ني أقل العوامل تمثيرا

و التلللاني   يمللللن أن ععلللزم  . البيلللة املشلللروعات الصلللغيرة واملتوسلللطة فلللي الللليمن تفتقلللر إنلللر الهيولللل الرسللل   ودورة لدارة

ية ذللل  إنلللر قللللة الا تملللا  اللللر  مللن املفتلللر  أن يولللون موجًهلللا للعواملللل لداردللة والعسلللودقية وتطلللودر القلللدرات العسلللودق

ً.ولداردة في  را املشروعات بغر  تعزدز مؤسسات ألاعما 

 را التعيجة مماثلة للدراسات السابقة ال   أجرف ا املتحمات الدولية وال   ألاددت التحلديات ال ل  تلؤثر عملر نملو وأداء 

ً(.OECD 2009; Schwab, 2012)املشروعات 

 Falcetti, et al., 2003; Ardic, et)جانك تمثير العوامل املاليلة  تتتلن التتائ  ال   توصلتا إل  ا عن ألابحا  السابقة في

al., 2011; Hay & Kamshad, 1994ً) وعواملل البنيلة التحتيلة(Olawale & Garwe, 2010; Kelly, 2016; Obokoh & 

Goldman, 2016ً) وعواملل العسلودق(Olawale & Garwe, 2010; World Bank, 2013ً)ة ألايل  ألالددوا كعواملل ملؤثًر

ً.بشول كبير في ألادبيات   ومن ذل    لد يتد العيور عل  ا ذات د لة األاصائية في السيات اليمن 

 الخاتمة

بتلللللاًء عملللللر التتلللللائ  واملتاقشلللللات املو للللللة أعلللللنا   نقتلللللر  التلللللاني لغلللللر  تلللللونير الاسلللللتدامة لقطلللللا  املشلللللروعات الصلللللغيرة 

ً:واملتوسطة في اليمن

د املشلروعات الصلغيرة واملتوسلطة   للرا نل ن تحسلين اللدور الرسل   لللووملة  لو يواد يوون دور اللوومة  ائبا فلي دعل

ألااجلللة مللللللة فللللي الوقللللت اللللللاني   ودجللللك أن يبللللدأ  للللرا التحسلللين مللللن وللللن  إنشللللاء  يوللللة إشللللرانية واصللللة باملؤسسللللات 

رة لتملللللين نحللللا  املحللللاكد واللللللد مللللن القواعللللد واللللللوائق املححللللًو.الصللللغيرة واملتوسللللطة فللللي الدولللللة   بمللللا يرللللمن نعاليللللة
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الشللركات الصللغيرة واملتوسللطة مللن توسللين أنشللطل ا والاسللتمرار كتقطللة مرجعيللة فللي املسللا مة فللي التللات  املحمللي لجمللاني 

للللبند   ألايلل  يللؤد  دعللد وتمودللل الشللركات القائمللة والجديللدة إنللر زدللادة معللد  التمللو   ألامللر الللر  يتطلللك جهللوًدا مللن 

معللد  التملللو يتلللق نرًصللا يمللللن املؤسسللات الاسللتفادة ما لللا وال لل  تلللؤد   وكلللرل  املؤسسللات    ن.السلللطات اللووميللة

ً(.Wei, et al., 2019)بدور ا إنر التغيير الاجتما ي 

ردللادة ألاعمللا  لهللا تللمثير محللدود عمللر املؤسسللات بدتمللا املؤسسللات لهللا تللمثير كبيللر عمللر ردللادة ألاعمللا     ن املؤسسللات نللي 

ً(.Wei, et al., 2019)الية شرا ضدارة أنشطة ردادة ألاعما  بفع

لللللرل    يجلللللك عملللللر اللووملللللة اللفلللللا  عملللللر بدولللللة متاسلللللبة لللللللد ملللللن تلللللمثير التحلللللديات املؤقتلللللة عملللللر قطلللللا  املشلللللروعات 

الصللغيرة واملتوسللطة ميللل نقللل ألاعمللا  والجردمللة والسللرقة والفوتلللو ومللا إنللر ذللل  وللن  عللد  الاسللتقرار اللللاني   وال لل  

 ,World Bank)من ألاعما  في اليمن تتوونمن املشروعات الصغيرة واملتوسطة  %92ًاصبحت مهمة ألاي  أن أكثر من 

ً.و التاني ن ن إينء ا تما  أقل لهرا القطا  ععيق نرص التمو بين املؤسسات والرنا ية الاقتصادية في البند(2013ً

ير التللدردك والللدعد الوللانيين   للمان تحسللين القللدرات لداردللة والعسللودقية بلين رواد ألاعمللا  فللي الدولللة مللن ولن  تللون

و  يملللن أن يحللد  ذللل  فللي  للل  يللاي  يوللة متصصللة لللدعد املشللروعات الصللغيرة واملتوسللطة ولشللراي عل  للا وال لل  

يللتد مللن ونلهللا لعللنن عللن ألاللز  لعهللجين رواد ألاعمللا  عمللر الاسللعيمارونمو أنشللطل د التجاردللة ال لل  تسللا د فللي التللات  

الاقتصلللللادية لللللللبند   ونحلللللًرا لللللللدور اللللللر  يمللللللن أن يلعبلللللي تحسلللللين  لللللرا القلللللدرات فلللللي نملللللو  املحملللللي لجملللللاني والرنا يلللللة

 (.Ajayi, 2016)واسعباقية وابتوار وأداء املشروعات الصغيرة واملتوسطة 

يملللللن تلخلللليي مسللللا مة  للللرا الدراسللللة البحييللللة  أه للللا ترللللاي إنللللر أدبيللللات ردللللادة ألاعمللللا  فللللي الاقتصللللادات املتتلفللللة فللللي 

  .  ألاي    تزا  ألادبيات محدودة نيما يتعلق با قتصادات  ير املتطورة   ميل ألاالة اليمنالشرت ألاوس
ً
يملن أيرا

للمشروعات الصغيرة واملتوسطة في الاقتصادات املتتلفة الاستفادة من نعيجة  را الدراسة في جانك إدرا  العوامل 

املشللللروعات الصللللغيرة واملتوسللللطة ومللللدير  ا امللللتن  التاشللللوة واملؤقتللللة ال لللل  يملللللن أن تعيللللق أدا  للللا   ودملللللن  حلللللاي 

اسللتراتيجيات ووطلل  عمللل فللي متتللاو  اليللد ضدارة التعقيللد وتحسللين الفرصللالبقاء عمللر قيللد الليللاة فللي  للل  للروي  يللر 

ً.مستقرة وكرل  عد  وجود بدوة أعما  مواتية

تجللا  لعمليللة تعزدللز أداء ألاعمللا  يملللن أن يحللد   للرا مللن وللن  توجيللي تركيللل محللدد نحللو تبنلل  املهللارات ذات الصلللة ب

علللنوة عملللر ذلللل   يمللللن لصلللانعي السياسلللات وشلللركاء التتميلللة  .لتحقيلللق ميللللة تتانسلللية فلللي بدولللة ألاعملللا  املتغيلللرة عامليلللا

نشللللللل أداء املشلللللللروعات الصلللللللغيرة واملتوسللللللطة فلللللللي سللللللليات /ًالاسللللللتفادة ملللللللن  للللللرا التملللللللوذ  فلللللللي قيللللللاأ محلللللللددات نجلللللللا  

فتللر  أن تحصللل املشللروعات الصللغيرة واملتوسللطة عمللر الللدعد الوللافي بسلل ك الللدور الاقتصللادات املتتلفللة ألايلل  مللن امل

ً.اللاسد الر  تلعبي في نمو التات  املحمي لجماني والرنا ية الاقتصادية

ً

ً
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ًقيود البحث مجالت البحث املستقبلية

 وللللر العيتللللات بتللللاًء عمللللر عشللللمل القيللللد إجللللراء البحلللل  بتقتيللللة أوللللر العيتللللات  يللللر الاألاتماليللللة   واتبللللا  طردقللللة متتلفللللة 

علللنوة عملللر ذلللل    يلللتد جملللن  .قلللد يلللؤد  إنلللر نتلللائ  متتلفلللة(ًو لللو أملللر  يلللر ممللللن لدراسلللعتا لألسلللن)مللللجنت السلللوان 

البيانات فلي بدولة عملل  يلر مسلتقرة تشلهد تلد وًرا فلي التحلديات   و التلاني   نل ن جملن البيانلات فلي  لل  لروي متتلفلة 

قللد تغطللي ألابحللا  للللانية املزدللد مللن العوامللل للتحقللق مللن .عيجللة املللركورة أعللناقللد يللؤد  إنللر نتللائ  متتلفللة عللن الت

ً.حلة  را التتائ  في موقن قياأ العوامل ال   تؤثر عمر املشروعات في اليمن أو الاقتصادات املتتلفة املماثلة

 :المراجع
ً:املراجع العربية

ً.توسطة جامعة دمشقإدارة املشروعات الصغيرة وامل(:0662ً)ورر  عمي  و يان ألاري
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عمليررة برردش املعرراراص امناصررة مررألا أجرر، جارري لر ررال أ واملسررالمة رعرر ، أكبررر  رر  حرر، كبررر   1تعتبررر ردررادم لعمررال

املعررراك،  التررري تواجرررح العالهأحيرررث  أتغرررا  تاقرررالا التديرررر الاجتمررراو  والاقتصرررادم إجررر  ل  ررر،  أ وتعرررم، ابت رررار م تجرررات 

أ مرص إحردات تدييرر إيجرابي  ر  العراله 2  ار لره سسربالا ل را م ير، أ   رإ عرألا إيجراد حلرول مبتاررم للمعراك، وخدمات أو أ

 .سواش أكان ذلك با، مع لة سعاني منغا ال اس أو ابت ار اختراع سس ه    تقدم املجتمص 

التشررر يعية  لقرررد  ررر د قاررراع ردرررادم لعمرررال  ررر  املدررررق خرررإل السررر وات لخيررررم تقررردما م  و رررا رسررر ب ام  رررود

املبذولررةأ حيررث كرران ل ررذه ام  ررود أعررر إيجررابي علرر  ممارسررة لعمررال برراملدرق أوسرراله رعرر ، كبيررر  رر  تاسررين التصرر يف 

 3م 8302أكتررو ر  03الرردوج   للمدرررق حسررب عرردد كبيررر مررألا التقرراردر الدوليررة أإذ صرر دو مجموعررة الب ررك الرردوج  بتررارد  

كمرا  أبرره لرذا التقردرر أن املدررق سعر د .ة  ر  مش رر تاسرألا ردرادم لعمرا ل دولر 093عامليرا مرألا برين  03املدرق    الرتبرة 

م ومررررص انتعررررار جا اررررة 8383تسررررارعا  رررر  دي اميررررة ردررررادم لعمررررال مقارنررررة مررررص البلرررردان لخررررر  أ  يررررر أنررررح  رررر  بدايررررة سرررر ة 

عتبرارأ حيرث أنرح سرو  كوروناأبات مألا ال رورم عل  العاله إعادم ال ظر  ر  نمراذألا لعمرال وأخرذ لرذا املتديرر رعرين الا 

يرررررشعر سرررررلبا علررررر  الاقتصررررراد رعررررر ، أو برررررمخرأ ممرررررا دوررررر  املدررررررق علررررر   ررررررار مجموعرررررة مرررررألا دول العررررراله إجررررر  ات ررررراذ رعررررر  

الاجرررراشات الاحتياطيررررة الراميررررة إجررر  ام درررراا علرررر  سرررير م ررررار لعمررررالأ والتقليررر، مررررألا   رررره ل ررررار الاقتصررررادية رسرررر ب 

 .تداعيات لذه ام ا اة 

ة كورونررا تعررد  رصررة كبيرررم للتاررول ناررو املزدررد مررألا ردررادم لعمررال الرقميررة أ كمررا أتغررا  رصررة إن تررداعيات جا ارر

لرجرررال لعمرررال قصرررد اكتعرررا  الررر قا والعمررر، علررر  تجررراوهه أ إذ ارتدعرررو حاجرررة ال ررراس للتسرررو   لاترونررري أ و رررات 

 .العم، بغذه التق يات لو املعيار ام ديد 

                                                           
، منشورات الجامعة االفتراضية السورية ، السنة '' ريادة األعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والكبيرة '' عامر خربوتلي ، -1

 .5م ، ص  8102
 ITUNEWS MAGAZINE، مقال منشور بمجلة '' استجابة التكنولوجيا لجائحة فيروس كورونا إدارة األزمة '' هولين جاو ، -2

 .4م ، ص8111، السنة 
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  .اترونية انعاش امندمات و يع ا  رع ، إلل الا ير مألا الابت ار    كيديومألا املرجح أن سع د قااع ردادم لعما

واملإحرررن أن أهمرررة كورونرررا أسررر مو  ررر  إ رررإ  عررردد لا ررر، مرررألا العرررركات وإتغررراش أعمال رررا أو تسررررد  جرررزش كبيرررر مرررألا 

 .املو دين والعاملين بغا 

اسررية كانررو أو قانونيررة أو ومررألا خررإل مررا سرربالا  رر ن تررداعيات كورونررا تسررتدو  مررألا العرراله الباررث عررألا حلررول سي

 .ت ظيمية أ وكذا مجتمعية مألا  أج، امنروألا بقااع ردادم لعمال مألا لهمة التي سعر  ا 

وألجررر،  البارررث  ررر  املو ررروع سرررو   نتارررر  إجررر  رعررر  ال قررراي لساسرررية التررري سرررت ون ل رررا أر رررية خصررربة ألجررر، 

 :الباث    املو وع أ مألا قبي، 

 :أهمية املوضوع  -(1

مو وع املداخلة أ    كونح سعامج الواقص الذم نعيعح رس ب أهمرة كورونرا ومرا خلدترح مرألا تر عيرات  تامألا ألمية 

 .سلبية رعتى املجاالت ام يودة خصوصا منغا عم، املال ولعمال 

ولرذلك  ر ن املسرشولين عرألا لرذا القاراع ملرزمين بمواكبرة لرذه التارديات مرألا خرإل تاوارص التق يرات ام دي رة أ 

 .نتعار لذا الو اش ردية مواج ة ا

كمررررا تبررررره ألميررررة لررررذا املو رررروع مررررألا ال احيررررة الاقتصررررادية  رررر  كررررون  قارررراع املررررال ولعمررررال سعررررد عصررررب القارررراع 

 .الوطاي والعالمي أ ولذلك  إبد مألا تا يف ج ود ك، القو  مألا أج، مستقب، اقتصادم هالر 

 املعتمد املنهج -(2

الواقرررررررص و  رررررررا  : مسرررررررتقب، ردرررررررادم لعمرررررررال بررررررراملدرق  تقتضررررررر ي م رررررررا دراسرررررررة مو ررررررروع تررررررر عير جا ارررررررة كورونرررررررا علررررررر 

املستقبليةأ  عتماد عل  امل هج التاليل  أ مرألا خرإل تالير، وم اقعرة ال صروا القانونيرة التري ل را عإقرة باملو روع أ 

كمرررا سرررو  نعتمرررد كرررذلك علررر  املررر هج املقرررارن أ وذلرررك مرررألا خرررإل مقارنرررة ال صررروا القانونيرررة املدر يرررة مرررص نظا رلرررا  ررر  

 .لتعراعات لخر  ا

 املوضوع إشكالية -(3

إن الترررررراعيرات السررررررلبية الترررررري خلداغررررررا أهمررررررة كورونرررررراأ والترررررري برررررردأت  رررررر    ررررررإ  الالرررررر  أو ام ز رررررري وم ررررررص السرررررردر إجرررررر  

امنارألاأحيث  ر و الو عية  رورم الباث عألا حلول تق ية وتا ولوجية مألا   تغا الت ديف مألا حدم لذه لهمةأ 

 عألا دور الرقم ة    مواج ة تاديات كورونا ؟  ول ا ياالا ل ا أن نتساشل

 الفرعية ألاسئلة-(4

 ما لو واقص قااع ردادم لعمال باملدرق     ، جا اة كورونا ؟ وما ه  التاديات التي تواجح ردادم لعمال ؟ 

للنغوض بردادم وكيف ساعدت الرقم ة    الت ديف مألا أهمة كورونا عل  قااع ردادم لعمال ؟ وماه  ام لول املما ة 

 لعمال رعد  أهمة كورونا ؟
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 تشنيا واقص ردادم لعمال باملدرق     ، جا اة كورونا : املاور لول 

 آليات النغوض بردادم لعمال باملدرق رعد أهمة كوهونا :  املاور ال اني 

 تشخيص واقع ريادة ألاعمال باملغرب في ظل جائحة كورونا: املحور ألاول 

اة كورونا عل  مستو  العاله    خلالا أهمة اقتصادية وركود    م رار لعمرال  أ ولرو مرا سر ب  ر  أسدرت  جا 

وقف الاست مارات لج  يةأ ناليك عألا  ع، املبادرات امناصرة وذلرك رسر ب  ررض القيرود علر  السردر وامز رر امل  جر  

همرة أدت إجر   الق راش علر  مجموعرة مرألا أ وت دي  القو  العاملة     جميص القااعرات الاقتصرادية أ كمرا أن لرذه ل 

 ( .أوال)املقاوالت مألا خإل  ت  مسارم التسودة أو التصدية الق ا ية    حق ا 

لقد سالمو جا اة كورونرا  ر  التمرام العديرد مرألا رواد لعمرال ولكرادميين بردرادم لعمرال الرقميرة مرألا خرإل 

خصوصرا  إذا علم را أتغرا قرد جعلرو العراله قردرة صرديرم أ ناليرك  تدعي، لذه لدام ام يودة     مجرال ردرادم لعمرال أ

 .عألا التمام  رداة كبيرم مألا املجتمص بغذه التق يات ام دي ة 

 باملغرب ألاعمال ريادة على كورونا جائحة انعكاسات:  أوال 

 ررررت رعررر ، لقرررد أعررررت أهمرررة كورونرررا علررر  مجموعرررة مرررألا املجررراالت الاجتماعيرررة والاقتصرررادية أ  يرررر أن تجليا غرررا  

أ عررره أهمرررة (8)أ عرررإوم علررر   عررر، املبرررادرات امناصرررة (0)م  ررروا  ررر  الاسرررت مارات لج  يرررة التررري توقدرررو بدعررر، ام ا ارررة 

 ( .0)املقاوالت الاقتصادية التي عه و ع ا تاو مج ر التسودة أو التصدية الق ا ية 

 توقف الاست مارات لج  ية  رس ب  رض حالة الاوارئ الص ية -(1

أ  رررعو عرردم دول إجرر  إ ررإ  حرردودلا ووقررف الرررحإت ام ودررة 4نتعررار السررراص واملت ايررد لديررروس كورونررارعررد الا 

ممرا أد  إجر  وقرف حركيرة ل رناا أ وكرذا املبرادرات التجاردرة أ كمرا  برادرت جميرص  بلردان العراله إجر  ات راذ . الدولية 

 .5جملة مألا التدابير الصارمة واملتداوتة ام دم مألا بلد آلخر 

قررد أعرررت جا اررة كورونررا علرر  معرردل تررد الا الاسررت مارات لج  يررة املبا رررم علرر  م اقررة  ررمال إ ردقيررا أ حيررث ل

مأ واسرررتقر الاسرررت مار لج اررري الوا رررد  علررر    8380باملئرررة و رررالا تقردرررر الاسرررت مار العرررالمي لعرررام  82سررر لو  ان دا رررا بلررر  

أ  مص تبايألا  ر  أداش اقتصرادات بلردان 6م 8309ر خإل س ة مليار دوال  03م مقاب،  8383مليار دوالر عام  03أ ردقيا    

امل اقررررة أ علمررررا أن التقردررررر لرررره سورررر ، أم تراجررررص م  رررروا  رررر  معرررردل الاسررررت مارات لج  يررررة املبا رررررم برررراملدرق أ حيررررث 

  لرربع  مليررار دوالر أ وقررد عررزا التقردررر ذلررك إجرر  ت رروع الاسررت مار لج ارري  رر  لررذا البلررد أ مررص وجررود  قررو  0,2اسررتقرت  رر  

 .العركات  متعددم ام  سيات    عدم قااعات أ بما    ذلك قااع السيارات وال سيج 

                                                           
، مجلة '' تقرير المجلس االقتصادي  واالجتماعي والبيئي لفيروس كورونا والسبل الممكنة  لتجاوزها ''  أحمد رضى الشامي ،-4

 . 80م ، ص 8181، السنة ( ط.د)أصدرها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،
االستثمار في منطقة الشرق األوسط  '' ريقيا للقدرة التنافسية ،برنامج منظمة التعاون والتنمية االقتصادية للشرق األوسط وشمال إف - 5

 .4م ، ص 8181مايو  02، السنة OECD، مطبعة '' وشمال إفريقيا في زمان فيروس كورونا 
عة األونكتاد ، مطب'' م ، اإلنتاج الدولي بعد الجائحة  8181تقرير االستثمار العالمي لسنة '' مؤتمر األمم المتحدة للتنمية والتجارة، - 6

 .01م ، ص 8181، طبعة الذكرى السنوية الثالثين لألمم المتحدة ، السنة 



 الواقع وآلافاق املستقبلية : تأثير جائحة كورونا على مستقبل ريادة ألاعمال  باملغرب  
 

 

 

 املانيا  - برلين /إصدارات املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية  194 

 

0202 

لقرررد جررراشت أهمرررة كورونرررا لتعزدرررز التراجرررص  املسرررتمر لإسرررت مار لج اررري  املبا رررر علررر  املرررد  الاودررر، أ حيرررث يتوقرررص 

أ كمررررا يصررررر، لرررررذا  8383سررررر ة    رررر  املئرررررة 3,9صرررر دو  ال قرررررد الررررردوج  انامررررار علررررر  مسرررررتو  الاسررررت مار لج اررررري بمعررررردل 

 رر  املئررة أ ودررر  الرربع  أن عررودم الاسررت مار  لج  يررة إجرر   رر ل ا الابي رر  سرري ون رعرر ، بارريش بدعرر،   0الانامررار إجرر   

 .ت عيرات أهمة كورونا  عل  لذا القااع  

 ارتفاع فشل املبادرات الخاصة بفعل تداعيات أزمة كورونا -(2

أ حيث حققو 7الدعامات لساسية للت مية الاقتصادية والاجتماعية  باملدرقتع ، املبادرات الدردية إحد   

 .نموا م ما رعدما عه و ص مجموعة مألا التادي ات الرامية إج  الد ص بغذه املبادرات ناو التاور 

إن ارتدرراع معرردالت الباالررة  رر  العرراله والرررذم تسررب و  يررح أهمررة كورونررا أ تالرررب مررألا امل تمررين خلررالا  رررا عمررر، 

م السيما بال سبة للعباق     ، امل ار ام اج  أ واعتبر القااع امنراا واملبرادرم الدرديرة الوسريلة لكحرر احتمراال  جديد

    حين ردادم لعمال ه  مألا بين السب، التي ته ترودج ا عل  ناا  واسص ألج، املساعدم علر  . لتش يص  لذا املالب 

العررررركات ام ديررردم  رررر  امل اقرررة العر يررررة ال هالرررو تعرررراني مرررألا معرررردالت تلبيرررة الالرررب منلررررالا  ررررا العمرررر، أ إال أن معظررره 

 .8الدع، 

ودماررألا أن سعررز  ذلررك إجرر  عرردم وجررود عوامرر، لي ليررة  رر  لررذه الرردول أ مررألا حيررث التمودرر،  والسياسررات والب يررة 

برررردش  التاتيررررة والرررررأس املررررال ال عرررررمأ  باك ررررا ة إجرررر  أن ل ررررا   حاجررررة  ل  صررررول علرررر  إر رررراد أو تقررررديه املعررررورم ع ررررد

 .املبادرات امناصة    الاست مار بم اقت ا العر ية 

ص ي  أن ل ا  وجود قوم  للعم، التاوو   واملبادرم الدردية أ ال سيما    صدو  العباق أ إال أن الت و  

 .الذم يايط بغه      ، نظام اقتصام لش أ د ع ه إج  التراجص دون امل اطرم ب موال ه الاا لة 

م، أن  نر  التماما مت ايدا    ردادم لعمال امناصة  أ باعتبارلا قااعا أ بديإ برالر ه مرألا وعل  العموم أ    

 .وجود العديد مألا العوا الا ال ي لية  التي يجب التدلب عليغا 

 ارتفاع عدد املقاوالت الخاضعة ملسطرة التسوية والتصفية القضائية -( 3

رعرر ، كبيررر أ ممررا أد  بالعديرردم منغررا ناررو ل ررإ  رسرر ب عرردم أدت جا اررة كورونررا إجرر  ت رررر املقرروالت املدر يررة 

قردرم لرذه املقراوالت علرر  الو راش بالت اما غرا املاليررة  والاجتماعيرة أ قرد أج ررز علر  تلرك املقرراوالت التري ال تسرتايص مواج ررة 

 .لذه الصعو ات نظرا للظرو  الاستث ا ة التي يمر منغا الاقتصاد الوطاي 

أصررباو تعرر ، لب ررة اقتصررادية م مررة  رر  السرريج الاقتصررادم الرروطاي أ وكرا عررة للت ميررة  ونظرررا ل ررون املقرراوالت

الاجتماعيرة مررألا خرإل الت ديررف مرألا حرردم الباالرة أ  قررد عره إحرردات م  رة اليقظررة الاقتصرادية الترري حرددت م ماغررا  رر  

                                                           
،  canaprint، مطبعة ''مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغريبي '' تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،  -7

 .82م ، ص  8102السنة 
 .وما بعدها  2، ص ( س.د)، ( ط.د)، '' موارد البشرية ، تنمية وتطوير الكفاءات النموذجية تأهيل ال'' عالء الدين أمزيان ،  -8
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 8383ية يونيو مألا س ة وقد و عو خاة عم، أ تمتد حتى تغا. 9و ص تدابير الدعه امل اسب للقااعات لكحر ت ررا 

أ مررألا أجرر، ت ديررذ حزمررة مررألا  جررراشات الراميررة إجرر  ام رررد مررألا لررذه لهمررة أ مررألا  قبرر، ت جيرر،  سررداد القررروض الب ايرررة 

 .لدا دم املقاوالت أ كما عه  إحدات ص دو  خاا بتدبير جا اة كورونا 

ش ألجررر، حمايرررة ال ظرررام العرررام أ نجرررد قرررد جرررا10واملإحرررن أنرررح مرررألا خرررإل قرررراشم قرررانون صرررعو ات املقاولرررة بررراملدرق 

لارررألا . الاقتصرررادم والاجتمررراو  عرررألا طردرررالا حمايرررة املقاولرررة بالدرجرررة لول رررى أ وحمايرررة عمال رررا ودا  يغرررا  بالدرجرررة ال انيرررة 

الش يش الذم له ياألا    ام سبان وله ي تبح  إليح املعرع ع د و عح ل ذه املساطير لو إم انية   ور حاالت استث ا ية 

 .11كحرم املقت يات القانونية للنغوض باملقاولة دون تص يد ا  قد ال تسعف مع ا

إن تررر عير أهمرررة كورونرررا علررر  املقررراوالت خصوصرررا الصرررديرم منغرررا واملتوسررراة جعررر، و رررا ف الدولرررة تتديرررر مرررألا دورلرررا 

     ة م ررررارس جرررر  كوتغررررا دولررررة متدخلررررة  رررر   ررررتى امليرررراديألا أ ممررررا جعل ررررا السرررر ي، الوحيررررد كنقرررراد املقاولررررة املتعحرررررم رسرررر ب أهمرررر

 .12كورونا

 باملغرب ألاعمال ريادة رقمنة في ودورها كورونا أزمة: ثانيا 

    ، الت عيرات السلبية التي خلداغا أهمة كورونا عل  جميص مشسسات لعمال واملال أ كان عل  العاله الباث 

 .عألا حلول وتق يات حدي ة مألا   تغا الت ديف مألا تداعيات لذه لهمة  

  ال ررراس إجرر  العررراله الرقمرري مللرر  لرررذه الدجرروم أ  بررررهت العديررد مررألا الدررررا لرررواد لعمرررال و رر   رر، كررر، لررذا م رر

الرررررقمين أ ولررررو مررررا يرررردعوا إجرررر  تاررررودر لررررذه التق يررررة أ مررررألا خررررإل تاسررررين جررررودم املعلوميررررات و تصرررراالت أ ناليررررك عررررألا 

مرال الهالرو تواجرح عردم تارديات أ ومرص ذلرك  ر ن رقم رة ردرادم لع( 0)الع صر ال عرم القرادر علر  مواكبرة لرذا التارور 

 ( .8)مألا قبي، هدادم الالب املاتف عل  امندمات الرقمية أ وإعادم تعاي، العرض والالب 

 لعمال ردادم مجال    ال عرم  الع صر وت لي، والرقمية التق ية تاودر -(0

والقااعات الرقمية    لقد خلدو جا اة كورونا  حاجة ماسة لتاود، الابت ارات  ناو تسراص تاودر التق يات 

 .مجاالت الت ميةأ كالص ة والتعليه وكذا ردادم لعمال 

 ا  ولرررو جرررزش مرررألا يوتبعرررا لرررذلك اتجرررح العديرررد مرررألا رواد لعمرررال حرررول العررراله إجررر  التعامررر، عرررألا رعرررد بغرررد  اسرررت

 .أنعااغاأ وذلك رس ب إجراشات استمرار لنعاة دون احتمال انتقال العدو  

                                                           
فقد أعلنت وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة المغربية عن إنشاء لجنة اليقضة االقتصادية لتتبع انعكاسات وباء فيروس -9

 الحكومة لمواجهة االنعكاسات االقتصادية المبارة والغير مباشرة،كورونا ،وذلك في إطار الجهود االستباقية التي تقوم بها 
صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها،دراسة تحليلية نقدية لقاون صعوبات المقاولةفي ضوء "محمد فروجي ،- 10

 .02، ص ( س.د)، ( ط.د)ات القانونية ، ،مجموعة قانون التجارة واألعمال ،سلسلة الدراس" القانون المقارن واالجتهاد القضائي
،مقال منشور بالموقع اإللكتروني "المسير في موهجهة األزمة االقتصادية وعاجة صعوبات مقاولته"زينب العراقي -11

https ://basmat-laraqui.com 8181، السنة  82،الصفحة 
، مجلة االقتصاد والتنمية البشرية ، '' دية واالجتماعية المفهوم التطوري للدولة بين المضامين االقتصا''محمد عبد المومن ، -12

 . 212، ص   //:www.asjpcerist.dz httpsمنشور على الموقع االلكتروني
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أ أصب  العاله وال سيما قااع املال  13وما ترتب عليغا مألا إجراشات  وقا ية و  ر م  ج   دي  ، لذه ام ا اة 

ولعمرررررال  ررررر   ررررررورم حتميرررررة لتديرررررر أولودا غرررررا أ وال ظرررررر إجررررر  املسرررررتقب، نظررررررم أكحرررررر اعتمرررررادا علررررر  التا لوجيرررررا والاسرررررتدادم 

همررات خصوصررا وأن م اقت ررا العر يررة القصررو  منغررا لتاقيررالا الدعاليررة والادرراشم الر ايررة أ وت ديررف امنسررا ر خررإل ل 

 .مادو ة بامل اطر دوما وعل  جميص لصعدم 

وعل  خإ  مجتمع ا  العربي الذم الهال بايئا  نس يا    التعام، مص التق ية والرقم ة أ   ن املجتمص  لوروبي 

اش كورونررا أصرررب  املإيررين مرررنغه أ  ررر  وبعررر ، م  رروا تعاملرررح الابيررر مرررص لررذه التقتيرررة أ  درري أملانيرررا مرر إ وبعرررد تدشرر ي و ررر

 .14سعملون مألا امل  ل أ ودلتقون عبر مشعمرات الديديو أ واستدلون املواقص الرقمية أكحر استدإال

 مررا لرره ياررألا مت رريإ قبرر، أسررابيص أ تاررول  رر    رر، أهمررة كورونررا إجرر  سررلو  اعتيررادم أ  وحتررى القااعررات الترري لرره 

والررذم يرردير نيييلب بييريتب تتايررف مررص إم انيررة العمرر،  عررألا رعررد أ واعررير  تاررألا مررألا بررين ام  ررات الرقميررة الرا رردم أ باتررو

أ  أن التا ولوجيررا الرقميررة تررو ر حاليررا (بيت رروم ) قااعررات تجاردررة رقميررة لررذ   ررركة املعلوميررات والاتصرراالت لملانيررة 

بتررداش مررألا التسررو  ومبررد يا طاقررات لا لررةأ وهرر   ن بالتاديررد بصرردد تقررديه حلررول تاررا ن علرر  ام يررام الاجتماعيررةأ  ا

 .عبر لنترنيو لتعم، باق  القااعات لخر  

إن تارررودر قاررراع ردرررادم لعمرررال أ ومرررألا أجررر، تجسررريد قررررارات رواد لعمالأ ررر ن لمرررر ياتررراألا  إجررر  وسرررا ، ماديرررة 

أو وأخرررررر  رعرررررردة أ لرررررذه لخيررررررم التررررري تعرررررد امز رررررر لسررررراس لقيرررررام أم إدارم بم ام رررررا وتررررردبير  رررررشون املرا رررررالا العموميرررررة 

امنصوصرية أ كمررا سعمرر، علر  تاررودر العمرر،  يغرا أ والر ررص مررألا مردودياغررا كمرا وكيدررا أ ولررذا يتالرب الالتمررام بررح وت ميررة 

 .قدراتح باستمرار    إطار الت ودألا لساس ي واملستمر أ كما يجب الالتمام بح وت ليلح 

عررات العموميررة أو امنصوصرررية أ لقررد أترر و املرروارد ال عررردة أ إحررد  الررردعامات لساسررية الترري تملا ررا القاا

 .إذا تمو الع اية بغا وت مياغا  مألا أج، است مارلا حت ى تقوم باملسشوليات املوكولة إليغا عل  أحسألا وجح  

 الع صررر ال عرررم سعررد مررألا ألرره الع اصررر  نتاجيررة الترري يماررألا أن تسرراله  رر  تاقيررالا الت ميررة أ  ولررألا يررشدم لررذا 

أ حيرررث سسررراله التعلررريه  ررر  ترررراكه الررررأس املرررال ال عررررم أ وتعرررير ال ظردرررات ال مرررو الع صرررر دوره بررردون  تعليمرررح وت ود رررح 

الاقتصرررادم إل ررررى أن التقررردم التا ولررررول  يزدرررد مررررألا معررردل ال مررررو الاقتصرررادم  رررر  لجررر، الاودرررر، أ ودرررزداد  لررررذا التقرررردم 

 .15التا ولول  سرعة ع دما ت ون قوم العم، أ  ، تعليما 

ال ال عرررم سسرراعد  رر  التقرردم  التا ولررول أ واعررد مصرردرا مررألا مصررادر ال مررو ومررألا ل ررا  يظ ررر أن تررراكه الرررأس املرر

املسرررتدام أ إذ تعرررير لدبيرررات  قصرررادية إجررر  أن ر رررص معررردل ال مرررو املسرررتدام أ يرررته عرررألا طردرررالا هدرررادم الااقرررة الانتاجيرررة 

                                                           
( م 8181مارس  82)ه 0440رجب  82، صادر في  8.81.828ويدخل اجراء الحجر المنزلي في إطار مرسوم بقانون رقم  -13

 .الصحية وإجراءات االعالن عنها  يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ
، مقال منشور بالموقع اإللكتروني ''التجربة األلمانية في التعامل مع جائحة كورونا '' أسامة الصالح ، -14

https://www.aljazeera.net  م 20/20/0202، بتاريخ. 
ه 0425شوال  8ريخي بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة العتالئه عرش أسالفه الميامين في وقد دعا جاللة الملك في خطابه التا -15

 .م إلى ضرورة االهتمام العنصر البشري وجعله رافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية 8104يوليوز 21الموافق ل 

https://www.aljazeera.net/
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م ال عل  مرا سربالا  ر  التجر رة  أ م ، الابت ار والتعليه والتدردب أ ول ا16والاست مار    لصول امللموسة و ير امللموسة 

الصي ية التي التمو بالع صر ال عرم أكحر التماما أ وواكبو    رعر  لحيران بررامج الت ميرة ال عرردة أ وال تيجرة أن 

تردليررررون دوالر  038سررررادس أكبررررر اقتصرررراد  رررر  العرررراله أ و لرررر  إنتاج ررررا املالرررر  الاجتمرررراو   8332الصررررين أصررررباو  رررر  عررررام 

 .17ك  كبريات اقتصادات العاله أمرد ي متجاوها    ذل

 كورونا جا اة  ،    لعمال ردادم رقم ة تاديات -(8

رعررد التدشرر ي الابيررر واملت ايررد م ا اررة كورونررا أ ومررا ترت ررب عررألا ذلررك مررألا قيررود مدرو ررة علرر  السرردر الررداخل  أو 

الرردخول  ر  عرراله الرقم ررة  الردوج أ حيررث أعرر ذلررك وبعردم علرر  لنعراة الاقتصررادية أ  رر ن لمرر قررد اسرتلزم مررألا العراله

 .والتا ولوجيا ام دي ة 

 ير أن تاقيالا لذا التاول الهال يواجح العديد مألا التاديات حتى مص كبريات دول العاله أو األحر  مص الدول 

 .العر ية 

لعر، مررألا أبررره التاررديات الترري تواجرح الرردول العر يررة  أ واملدرررق نمرروذألا لرذلك أ تتم رر،  رر  عرردم وجررود أو برراألحر   

قصرررور  الب يرررة التاتيرررة أ ناليرررك عرررألا تررر خر الترسرررانة القانونيرررة وجمودلرررا أحيانرررا أ إذ ال تسرررتايص أحيانرررا مواكبرررة  لرررذا 

 . 18التاور  ال ا ، الذم سعر ح عاله ردادم لعمال

مألا التاديات التي تواجح  رقم ة ردادم لعمال أ عدم الترخيا ملزودم  خدمات ال اتف املامول  والب و     

ش ماا ن إلاترونية لتس ي، تداول العمليات املالية ل ا ة القااعات الاقتصاديةأ  ول ا  أي ا تادم ام صول إنعا

 .عل  املوا قات والتراخيا الإهمة    الب ية التاتية أ لتاودر  ليات والتابيقات الإهمة 

و رعرر ،  يررر مسرربو  والررذم إن تزايررد الالررب  رر  م اقررة العررر  لوسررط و ررمال أ ردقيررا علرر  خرردمات لنترنيرر

. خلالا اهديادا     باة لنترنيو أ وان داض متوسط سرعة لنترنيو وتدلور جودم امندمة حتى مألا الدول املتقدمة 

ولذا لمر قد يشدم إج  عدم املساوام    الوصول إج  اتصال عاج  ام ودم وإج  تعرد  الاسرتقرار ل نارر أ باك را ة إجر  

 .عل  مستو  مستعمل  لذه التق ية هدادم نسبة التداؤت 

ل ا  أي ا  غديد باخترا  امنصوصيات  الذاتية مرألا خرإل اسرتعمال البيانرات الشنصرية  لإتصراالت وتزايرد 

سررررقة امنصوصررريات و ال سرررة للمعلومرررات امل مرررة التررري نرررود الاحتدررراا بغرررا أ يجرررب أن ن خرررذ عررردم احتياطرررات كررر ن ت رررون 

لرر  أج ررزم م تلدررة حتررى إذا أتلررف ج رراه او سررر  لرره ندقررد املعلومررات ولررذه هرر  عرردم نورر  مررألا تلررك املعلومررات وت ررزن ع

 .الاستراتيجيات التي ت ه  ا أ لب العركات الابر  

                                                           
، رسالة نيل شهادة الماجستر في علوم ''رفة رأس المال البشري أحد الركائز األساسية لتطبيق إدارة المع'' ميلودي رحيمة ، -16

التسيير ، تخصص تسيير الموارد البشرية ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر ، 
 .2م، ص 8105-8104الجزائر ، السنة 

المتقدمة في توطين التكنولوجيا ، الصين ماليزيا واليابان  واقع البحث العلمي في الدول النامية مقارنة بالدول''خوشي عثمان ،  -17
 .805م ، ص 8102، السنة  21نموذجا ، مقال منشور بمجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واالنسانية ، جامعة بابل ، العدد

 .20، ص( س.م)، '' ريادة األعمال وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة '' عامر خربوتلي ،  -18
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بقررررري أن نعرررررير إجررررر  مسررررر لة م مرررررة أ وهررررر  أن الام انيرررررات التررررري  تو رلرررررا التق يرررررة الرقميرررررة أو الدررررررا التررررري تعايغرررررا 

له مرا رعرد أهمرة كورونرا مرألا أجر، اعتمراد التارول الرقمري علر  صرعيد للمواط ين ورواد لعمال أ سعد أر ية خصبة لعرا

ردررادم لعمررال  أ خصوصرررا إذا علمررا أن للرقم ررة انع اسرررات ومزايررا مررألا قبيررر، اختصررار الت لدررة وام  رررد وتررو ير الوقرررو أ 

أهمررة حيررث يماررألا للشررنا ق رراش أ را ررح دون تابررد وع رراش السرردر أ  مررا هرر  إذن آليررات النغرروض بردررادم لعمررال رعررد 

 كورونا ؟

 كورونا أزمة بعد ألاعمال بريادة النهوض آليات: الثاني  املحور 

ال ي در  علر  أحررد أن عراله املررال ولعمرال سعرر ، الركير م لساسرية لإقتصرراد الروطاي أ ولررو الوسريلة ال اج ررة 

 .اي طلتاقيالا الت مية العاملة واملستدامة أ واملسالمة    انعار الاقتصادم الو 

سربالا كران مرألا الرإهم الالتمرام بقاراع  ردررادم لعمرال مرألا قبر، جميرص امل تمرين بغرذا العر ن سرواش أكررانوا  ونظررا ملرا

أ أو مجتمرص مردني ومرا إجر  ذلرك مرألا امل تميرين أ خوصرا إذا علم را أن املدررق قرد تر عر كديرره (أوال) سياسيين أو حقروقيين 

 .مألا الدول بجا اة كورونا 

السياسررررية للنغرررروض بردررررادم لعمررررال ؟ ومررررا هرررر   ليررررات املجتمعيررررة والت ظيميررررة  مررررا هرررر  إذن  ليررررات القانونيررررة و 

 للنغوض بغذا القااع ؟

 الاعمال بريادة النهوض آليات:  أوال 

 باملدرق لعمال بردادم آليات قانونية للنغو ض -(0

إج  تاقيالا  قإع  حض ي مو وع ردادم لعمال بالتمام كبير مألا قب، املدرق كدولة م ، باق  الدول التي تس  

أن املست مر ال يما ح أن سست مر أموالح    بلد سعاني مألا عدم  19الاقتصادم والاجتماو  أ  املدرق س   جيدا 

الاستقرار القانوني أ ذلك أن الواقص العمل  قد أع و أن أول ما ي تقده رواد لعمال ع د حلولح ب م بلد ماأمد  

أ بداية مألا القانون ال رداي أ مرورا  إج  قانون الصر  وما ي ول ل ه مألا تاود، جودم الترسانة القانونة ومروناغا 

تلك لر ال املاص، عليغا إج  خارألا املدرق أ ب، ودباث أي ا  حتى عل  الترسانة القانونية العقاردة أ وما إذا كانو 

 .له متالبات رواد لعمال تس ، عليح ام صول عل  أراض ي واقعية    م اطالا ص اعية أ  األمألا القانوني أحد أ

واملعرررع املدربرري أصررب  مالو ررا ال مر و ررا  رر  أن يتماملرر ى مررص لررذه املعايررات إذا أراد أن ياقررالا ت ميررة اقتصررادية 

واجتماعية أ  بعدلا  وج و للسياسة التعراعية املدر ية  انتقادات واسعة رسر ب تر خر ال صروا القانونيرة أ وعردم 

                                                           
لقد عبر العاهل المغربي  على حرصه الدائم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ، وذلك من خالل تشجيع االستثمار  -19

أكتوبر   01، في  https://aawsat.comوتوفير  المناخ المالئم له ، مقال منشور في جريدة الشرق األوسط اإللكترونية 

 .م8181

https://aawsat.com/
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لررذم د ررص  باملعرررع إجرر  إعررادم ال ظررر  رر  لررذه ال صرروا خصوصررا تلررك الترري ل ررا ل ررا عإقررة مواكباغررا للتاررور أ ولررو لمررر ا

 . 20رعاله املال ولعمال

ونعير إج  أن مس لة ام ماية الق ا ية أصباو لذه لخر  أحد أله مادزات رواد لعمال أ ذلك أن سمعة 

قا ررين أ إذ بقررد مررا ي ررون إيجابيررا تررزداد ال قررة الرردول تقرراس بمسررتو  ق رراظغا أ والا مئ رران الررذم ي لدررح  رر  ندرروم املت

 .لد  املست مر 

إن امل ا سرررة العرسرررة  برررين الررردول  ررر  ميررردان املرررال ولعمرررال أ جعلاغرررا ترررتقألا وت تارررر أ بررر، وأحيانرررا تسرررود قواعرررد 

 .قانونية مادزم وجالبة لإست مار خصوصا أمام تراجص تدخ، الدولة    لذا املجال 

ربرري بغررذه املعايرراتأ  قررد عمرر، علرر  سررألا عرردم نصرروا قانونيررة  لتشرر يص رواد لعمررال أ ووعيررا مررألا املعرررع املد

ومررألا أجررر، تررو ير م رررار ي ررمألا ل ررره العرردا ية والاسرررتمراردة أ وقررد   رررر ذالررك جليرررا مررألا خرررإل التعررديإت ام دردرررة التررري 

أ ومدونة العرد، أ 22لعركات وقانون ا 21لمو معظه القوانين املرتباة رعاله املال ولعمال أ بدشا مألا مدونة التجارم

 .ناليك عألا قوانين أخر  

 إن الترر عيرات السررلبية  ألهمررة كورونررا  الترري  لرره تاررألا  رر  ام سرربان أ جعلررو ال رر، يقررف ماتررو  ليررادم أ ولررو مررا

 . رض عل  ام ميص ك، مألا موقعح الباث عألا املما ة للت ديف مألا لعار السلبية أو عل ى لق، الت قله مع ا 

لتعرررراص يايررر، إجررر   و رررص القواعرررد القانونيرررة  ررر  قالرررب ماتررروق مرررألا طرررر   السرررلاة امل تصرررةأ أم أنرررح وملرررا كررران ا

مصدر رسمي أ ولذلك   ن ام اجة أصباو م  ة ملواكبة لذه القوانين ك، التديرات والتقلبات أ ب، ودماألا القول أن 

نتساؤل عألا ت عير جا اة  عراص جامدا أ ول امواكبة التعراص ل ذه املتديرات أحد أله ألدا ح أ إذ ال سعق، أن يبق  الت

كورونررررا علرررر  القرررروانين املرتباررررة رعرررراله املررررال ولعمررررال ؟ ولعرررر،  ايت ررررا مررررألا طرررررل لررررذا التسرررراؤل لررررو م اقعررررة مررررد  قرررردرم 

 .التعراص املدربي  عل  مواكبة لذه التديرات 

قانونيرة مواكبرة للتر عيرات  إن أهمة كورونا ألقو عل  أص اق القرار وخصوصا املعرعين مسشولية إيجاد حلول 

 .التي خلداغا 

                                                           
م ظل يهدف باألساس 0222م إلى حدود تعديل مدونة التجارة سنة 0202فنظام االفالس مثال الذي جاء به المشرع المغربي سنة  -20

إلى تصفية مال المدين وتوزيعها على دائنه ، دون النظر إلى المقاولة كبنية اقتصادية واجتماعية وكآلية مساهمة في تنمية االقتصاد 
ي بخالف قانون صعوبات المقاولة الذي جاء مع مدونة التجارة ، حيث يهدف إلى الحفاظ على نشاط المقاولة مع األخذ بعين الوطن

 . االعتبار حقوق الدائنين تجاه هذه المقاولة  
ه 0402من ذي الحجة  84ادر عن مجلس النواب  في المتعلق بمدونة التجارة الص 05-25من ربيع األول بتنفيذ القانون رقم  05صادر في  0-22-22ظهير شريف رقم  -21

 .م 0222ماي  02الموافق ل

المتعلق بشركات المساهمة ، منشور بالجريدة  01.25م  بتنفيذ القانون رقم 0222غشت   21ه الموافق ل0401من ربيع الثاني  04صادر في  0.22.084ظهير شريف رقم  -22

 . 82-81 ص م ،01/01/0222بتاريخ  84.88الرسمية عدد 
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برل ررررررو خررررررإل لررررررذه املرحلررررررة علرررررر  ا زلررررررا وعاالاغررررررا أ وانتقلررررررو مررررررألا ممارسررررررة م ام ررررررا  23 املشسسررررررة التعررررررراعية

والتقييميررررة أ إجرررر  ممارسررررة الرررردور الررررذم تتركررررح ل ررررا مسررررارم املرسرررروم القررررانوني أ ولررررو  ذن باكصرررردار حسررررب  التعررررراعية

حيررث لره نعر د  عرإ أيرة مبرادرم تعررراعية اسرتباقية  غرد  إجر  تردبير لررذه . تور املدربري مرألا الدسر 03مقت ريات الدصر، 

ام ا اررة أ الل رره رعررد التاركررات املتم لررة  رر  رعرر  مقترحررات القرروانين مررا تررزال قيررد ال قررار أ وإن دخلررو حيرر  الت ديررذ 

يترقب لول لهمة ود تظرر تراير  آعارلرا   لألا تشعر ال مألا قردب وال مألا رعيد    تدبير ام ا اة أ و التاج  ن ون أمام معرع

 .ب، ودت ذ أحيانا قرارات     ير وقاغا أ وال تساعد    تدبير لهمة 

ولارذا يظ رر ل ررا ممرا سرربالا ا رز التعررراص املدربري علرر   ررار برراق  تعرراعات الرردول العر يرة مواكبررة التاروالت الترري 

 .خلداغا أهمة كورونا 

     ، لذه لهمة ؟  ماذا عألا دور لج زم السياسية  

 لعمال بردادم آليات سياسية للنغوض -(8

رعررردما ا رررز صررر اع التعرررراص  ررر  مواج رررة أهمرررة كورونرررا أ بقررر  الررردور م وطرررا برجرررال السياسرررة أ قصرررذ تجررراوه لرررذا 

 .الدراغ التعرا   

 النغوض بردادم لعمال    امللاية امناابات دور   -(أ

أهمررة كورونررا  علرر  مسررتو  جميررص امليرراديألا الاقتصررادية منغررا  والاجتماعيررة أ أمررام الترر عيرات السررلبية الترري خلداغررا 

وأمرررام صررررعو ات كيجرررراد ام لررررول املما ررررة  ملواج رررة لررررذه لهمررررة أ طدررررو إجرررر  السرررا  خاابررررات ملايررررة وط يررررة  رررراملة  رررر  

ار الاقتصادم ل نروألا مواج ة أهمة كورونا الدير املسبوقة وتداعيا غا عل  الاقتصاد الوطاي أ مشكدا عل  أولودة الانع

 .مألا لذه لهمة 

ومواكبة مص ذالك وجح جإلة امللك مامد السادس أوامره م  ومة بإده  أ قصد إنعاش ص دو  خراا لتردبير  

ومواج ة و اش  كورونا والت ديرف مرألا ترداعيا غا أ سريدعه لرذا الصر دو  أي را  الاقتصراد الروطاي مرألا خرإل مجموعرة 

 .م  ومة السيما قااع املال ولعمال رلا اتقمألا التدابير التي س

مليار دوالر ب نعار    082مليار درله أ أم ما ي الز  083كما أعلألا امللك    خااق لح بم اسبة عيد العرر ت  

الاقتصادم املدربي املت رر جراش جا اة كورونا أ    الوقو الذم أكد  يح جإلتح أن ام ا ارة كعردو عرألا جملرة مرألا 

 .   املجال الاجتماو  والاقتصادم ال قا ا أ السيما 

لارذا يظ ررر ممررا سرربالا أن خاابررات امللرك سررالمو وبعرر ، كبيررر  رر  مواج رة تاررديات لررذه املرحلررة أ حيررث حرراول 

امللك الت ديف مألا وط م لذه لهمة مألا خإل إطإ  معاراص ت مودة م مرة أ  غره جميرص املجراالت بمرا  يغرا مجرال املتر، 

 .ولعمال 

 في النهوض بريادة ألاعمال دور الحكومة -(ب

                                                           
 82الباب الرابع المكون من  8100وإن كانت اختصاصات السلطة التشريعية واسعة من حيت األصل،إذ خصص لها دستور -23

 .فصال ، وهذا ما يظهر حجم المسؤولبة الملقاة على عاتقها
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علررر  م ررروال خاابرررات جإلرررة امللرررك الرررذم دوررر   إجررر  جعررر، لرررذه املرحلرررة   رصرررة كعرررادم ترتيرررب لولودرررات أ و  ررراش 

موقومررات اقتصرراد قرروم وت ا درر ي أ دعررو ام  ومررة املدر يررة إجرر  ات رراذ مجموعررة مررألا الترردابير الراميررة إجرر  الت ديررف مررألا 

طإ  خاررررة طموحررررة كنعررررار الاقتصرررراد الرررروطاي مررررألا  رررر تغا تماررررين القااعررررات سررررلبيات أهمررررة كورونررررا أ حيررررث قامررررو برررر 

الانتاجية مألا استعادم عا ياغا  أ والر ص مألا قدرا غا  أ كما أكدت  رورم دعه الاست مارات الوط ية أ وت سيالا وعقل ة 

صراديين والاجتمراعيين الص اديالا التمودليرة و ر  لرذا السريا  أ أكرد ر ريو ام  ومرة أنرح يتعرين تعبئرة كر، الدراعلين الاقت

 .ب دو الارادم أ ورول الت امألا التي سادت    املرحلة 

وتعرر ، لررذه املقترحررات املعبررر عنغررا مررألا قبرر، ام  ومررة أ أر ررية خصرربة كنعررار الاقتصرراد الرروطاي أ وذلررك رعررد 

يرة أو امنارجيرة التعاور مص م تلف الداعلين    لذا امليدان أ و له ت د ى ام  ومة مس لة تشر يص الاسرت مارات الداخل

التررري مرررألا  ررر تغا ترررو ير  ررررا العرررد، وتقودرررة الاقتصررراد الررروطاي أ وذلرررك مرررألا خرررإل ت سررريط املسررراطر أ وتيسرررير إجرررراشات 

 .العراكة بين القااعين العام وامناا مص  رورم رقم ة مجال املال ولعمال 

 واجتماعية تنظيمية آليات: ثانيا 

 لعمال بردادم للنغوض آليات ت ظيمية-(0

لرررو لسرراس واملارررر  الررردي امي لت  يرر، اسرررتراتيجيات ام  ومرررة وامناابررات امللايرررة علررر  24سعتبررر الت ظررريه  دارم 

 .أرض الواقص  أقصد تاقيالا التقدم وال مو 

 ررراملدرق وعلررر   ررررار بررراق  جميرررص الررردول املتقدمرررة عمررر، علررر  اعتمررراد الإمركزدرررة  داردرررة كمليرررة مرررألا آليرررات تسررريير 

تضرررر ى لررررذا الرررر مط مررررألا الت ظرررريه  دارم أ ت ررررول صررررإحيات لج ررررزم املركزدررررة ل   ررررات ولقرررراليه العرررر ن املالرررر  أ  مبق

 .والعماالت وام ماعاتأ ك، حسب اختصاصح 

وعل  اعتبار أن املدرق   نح    ذلك   ن باق  دول العاله أ عر    ور وتدشر ي  يرروس كورونرا أ وقرد أعرار دور 

بررري أ رعرررد انتعرررار و ررراش كورونرررا عررردم تسررراؤالت حرررول مرررد  قررردرم الداعررر، ام  ررروم ام  ودرررة املتقدمرررة  ررر  تررردبير العررر ن الترا

 .و قليمي ملواج ة لذا الو ص  

أ وعلررر  25صرررإحيات واسرررعة  كمرررا أنرررح برررالرجوع  إجررر  امل ظومرررة القانونيرررة أ نجررردلا قرررد أعارررو ل  ماعرررات الترابيرررة

بإد أ إال أنرررح عمليرررا أ أعبترررو الظر يرررة الو ا يرررة أ سررر ا ام  رررات مرررألا أجررر،  طرررإع وتبيرررر حالرررة الاررروارئ التررري تعر  رررا  الرررأر 

قصور ام  ودة وا زلا عألا التصر  رع ، ناجح    الصإحيات و  م انيات املم وحة ل ا مقابر، عرودم قودرة لتردخ، 

أج زم املركز    مواج ة لذه لهمة أ إذ عر  نعاي ام  ة تراجعا ملموسا مقابر، التردخ، القروم للسرلاة املركزدرة  ر  

نا وهارم الداخلية ومصام  ا امنارجية أ مست دا    ذلك عل  مرسوم حالة الاوارئ الص ية أ لرذا لخيرر الرذم  

 .أعار مجموعة مألا الا  االت مألا بين أنح له سعر إج  ام ماعات الترابية ب ص ا  ا ال إت وال إج  مجال تدخل ا 

                                                           
جامعة  الحسن الثاني بالدار ،ماستر الحكامة القانونية والقضائية ، "كز اإلداري في المغربرعرض حول الالتم" منار التومي -24

 .0م ، ص8102-م 8102البيضاء ، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية ، السنة 
م ، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  8105يونيو  1ه الموافق ل 0422رمضان  81الصادر في  0.05.25ظهير شريف رقم  -25

 .المتعلق بالجماعات  002.04
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 الدور  جمعيات املجتمع املدني في النهوض بريادة ألاعم -(2

أصرب   مل ظمررات  وجمعيرات املجتمررص املرردني أتر عيرا كبيرررا  رر  م تلرف الق ررايا والتاررديات التري يواج  ررا املدرررق أ 

نتيجة للتديرات السياسية والاجتماعية التي تعر  ا بإدنا وام اجة امل  رة أكحرر لتظرا ر م تلرف ام  رود وتوحيرد القرو  

 .26املية لتجاوه م تلف لهمات والتاديات الداخلية والع

ولع، أهمة كورونا أبانو عألا الدور الدعال الذم تقوم بح جمعيرات املجتمرص املردني أ  م رذ   رور و راش كورونرا  ر  

املدرررق بررادرت لررذه ام معيررات برردور تاسيدرر ي وتوعرروم اناإقررا مررألا أن أحررد لسررباق الر يسررية لتدشرر ي لررذا الديررروس 

امرر، معرررح والوقايررة م رررح أ ممررا جعل ررره سسررتمرون  ررر  امنررروألا إجررر  التررال أ  لررو عررردم الرروو  ال رررا   ب اورتررح وكيديرررة التع

 .العارع وحث املواط ين عل  اتباع البروتوكول الصح   والتباعد الاجتماو  وارتداش الامامة 

إن جمعيات املجتمص املدني أصباو اليوم تلعب دورا لاما    الد ص باالقتصاد أ خصوصا رعد ارتداع  وت امي 

الررررذم واج ررررح العرررراله نتيجررررة ألهمررررة كورونرررراأ و املقابرررر،  رررر ن التاررررد م الر يدرررر ي الررررذم يواجررررح م ظمررررة الركررررود الاقتصررررادم 

املجتمص املدني لو قدر غا علر  املعراركة  ر  عمليرة صر ص القررار أ و الإ را ة إجر  لرذا  ر ن لرذه ام معيرات مجبررم كرذلك 

ملمرروس أ باعتبارلررا طر ررا قودررا  رر  عمليررة  علرر  ترردار  السرريا  العررام أ الررذم يررشطر عمل ررا مررألا أجرر، تقودررة دورلررا رعرر ،

ص ص القرار أ ومص ذلك   ن م ار لعمال أ  ر أن م ظمرات املجتمرص املردني لره تلعرب رعرد دورلرا   ر  الرد ص باالقتصراد 

 .أ مادام أن م ماغا ت اصر ع د التاسيو والتوعية 

 :خالصة 

تمرار جا اررة كورونرررا أ  رر ن ذلررك قررد اسرررتلزم أمررام الت ررو  مررألا الركررروض الاقتصررادم والاتغيررار املرراج   ررر   رر، اسرر

حاجرررة إجررر  ت اررريط متوسرررط وطودررر، لمرررد أ رعررر ، يمارررألا معرررح إعرررادم ترررواهن قاررراع ردرررادم لعمرررال أ وإعرررادم ميالرررح إجررر  

مجاريغررا أ وذلررك مررألا خررإل تا يررف ام  ررود مررألا قبرر، جميررص امل تمررينأ بغررذا العرر ن سررواش كررانوا حقرروقيين أو سياسرريين أو 

 .ملدنيجمعيات املجتمص ا

ص ي  أن أهمة كورونا قد أرخو بظإل ا عل  مستو  جميص املجاالت أ ووجدت  الاغا    مجال ردادم لعمال 

الررذم عررر  ناسررة لرره ياررألا ل ررا سررابالا أ وذلررك رعررد توقررف الاسررت مارات وارتدرراع  عرر، املبررادرات امناصررة أ ناليررك عررألا 

لق رررا ية أ ولرررذلك كررران حردرررا علررر  لرررشالش الدررراعلين برررذل ارتدررراع عررردد املقررراوالت امنا رررعة ملسرررارم التسرررودة والتصررردية ا

ام  ررود قصررد امنررروألا إجرر  بررر لمرران دون العصررف بمررا حققررح املجتمررص العربرري مررألا ماتسرربات  هلرراش مرردم  يررر سسرريرم مررألا 

 .الزمألا 

                                                           
، مذكرة مقدمة '' دور المجتمع المدني في المغرب العربي في عهد التعددية السياسية ، الجزائر دراسة حالة '' ،سالف سالمي  -26

لنيل شهادة الماجستر في العلوم السياسية والعالقة الدولية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، السنة 
 .وما بعدها  80م ، ص 8101-م8112
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 :املراجع  الئحة

 الكتب: أوال 

 .م8309 العر يةأالس ة أ الابعة''مادو  بامل اطر    ال مو و تعا   آ ا  الاقتصاد العالمي أ تباطئ '' ص دو  ال قد الدوج  أ  .0

الاسررت مار  رر  م اقررة العررر  '' برنررامج م ظمررة التعرراون والت ميررة الاقتصررادية للعررر  لوسررط و ررمال إ ردقيررا للقرردرم الت ا سررية أ .8

 .م 8383مايو  09أالس ة OECDأ مابعة '' لوسط  و مال إ ردقيا    همان  يروس كورونا 

أ مابعرررررة '' م أ  نترررراألا الررررردوج  رعرررررد ام ا ارررررة  8383تقردرررررر الاسرررررت مار العرررررالمي لسررررر ة '' تاررررردم للت ميرررررة والتجررررارمأمررررشتمر لمررررره امل .0

 .م 8383لوناتاد أ طبعة الذكر  الس ودة ال إعين لألمه املتادم أ الس ة 

أ  canaprintأ مابعرة ''اق املدرداري مبادرم وط ية جديدم م دمجرة لدا ردم العرب'' تقردر املجلو الاقتصادم والاجتماو  والبيئي أ .3

 .م  8302الس ة 

 (.س.د)أ ( ي.د)أ '' ال موذجية  الاداشات وتاودر ت مية  ال عردةأ املوارد ت لي،'' أمزدانأ  الديألا عإش .2

   ررر ون صرررعو ات املقاولرررةنصرررعو ات املقاولرررة واملسررراطر الق رررا ية الاديلرررة بمعام اغاأدراسرررة تاليليرررة نقديرررة لقرررا"مامرررد  رولررر  أ .6

 (.س.د)أ ( ي.د)أمجموعة قانون التجارم ولعمال أسلسلة الدراسات القانونية أ "  وش القانون املقارن والاجاغاد الق ا ي

 الرسائل الجامعية: ثانيا 

 علرررررروم  رررررر  املاجسررررررتر   رررررر ادم نيرررررر، أ رسررررررالة''املعر ررررررة  إدارم لتابيررررررالا لساسررررررية الركررررررا ز أحررررررد ال عرررررررم  املررررررال رأس'' يرحيمررررررةأ  ميلررررررود .0

 خي ررررأ مامرررد التسرررييرأجامعة وعلررروم والتجاردرررة والاقتصرررادية القانونيرررة العلررروم كليرررة ال عرررردةأ املررروارد تسررريير تسييرأت صررراال

 .م8302-8303الس ة  ام زا رأ

ام  امررة القانونيرررة والق ررا ية أ جامعررة  ام سرررألا ال رراني بالررردار  أماسرررتر "كرررز  دارم  رر  املدرررقر عررررض حررول الإتم" م ررار التررومي  .8

 .م 8309-م 8302اش أ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أ الس ة البي 

 ل يررر، مقدمرررة أمرررذكرم'' حالرررة  دراسرررة السياسررريةأام زا ر التعدديرررة ع رررد  ررر  العربررري املدررررق  ررر  املررردني املجتمرررص دور '' سرررالميأ سرررإ  .0

السياسيةأالسررر ة  والعلررروم ام قررو   كليرررة رسررارمأ خي رررر مامررد الدوليةأجامعرررة والعإقرررة السياسررية العلررروم  رر  املاجسرررتر   رر ادم

 .م8303-م8339

 إلالكترونية املواقع: ثالثا 

أمقرررررررررال م عرررررررررور بررررررررراملوقص  لاترونررررررررري "املسرررررررررير  ررررررررر  مو   رررررررررة لهمرررررررررة الاقتصرررررررررادية وعاجرررررررررة صرررررررررعو ات مقاولترررررررررح"هد رررررررررب العراقررررررررر   .0

https ://basmat-laraqui.com  8383أ الس ة. 

 ال عردةأم عررور  والت ميررة الاقتصراد أمجلررة'' والاجتماعيررة  الاقتصرادية امل ررامين بررين للدولرة ورماملد رروم التارر''مامدعبرداملومألاأ  .8

 .  //:www.asjpcerist.dzhttpsالالاتروني املوقص عل 

أ مقرررررررررررررررال م عرررررررررررررررور بررررررررررررررراملوقص  لاترونررررررررررررررري ''التجر رررررررررررررررة لملانيرررررررررررررررة  ررررررررررررررر  التعامررررررررررررررر، مرررررررررررررررص جا ارررررررررررررررة كورونرررررررررررررررا '' أسرررررررررررررررامة الصرررررررررررررررامح أ .0

https://www.aljazeera.net   م 30/32/8383أ بتارد. 

3. https://aawsat.com 

 املجالت: رابعا 

أ  م عرررررورات ام امعرررررة الا ترا رررررية السررررروردة أ السررررر ة '' ردرررررادم لعمرررررال وإدارم املعرررررروعات الصرررررديرم والابيررررررم '' عرررررامر خر ررررروتل  أ .0

 .م8302

 ITUNEWS MAGAZINEأ مقررال م عرررور بمجلررة '' إدارم لهمررة  م ا ارررة  يررروس كورونررا اسررتجابة التا ولوجيررا'' لررولين جرراو أ  .8

 .م 8333أالس ة 

https://www.aljazeera.net/
https://aawsat.com/
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 أصرردرلا أمجلرة'' لتجاوهلررا  املما رة والسرب، كورونررا لديرروس والبيئرري والاجتمراو  الاقتصرادم املجلررو تقردرر''  العرراميأ رضر ى أحمرد .0

 .م 8383أالس ة ( ي.د)والبيئيأ الاجتماو و الاقتصادم املجلو

 واليابرررران مالي يرررا التا ولوجياأالصرررين تررروطين  رررر  املتقدمرررة بالررردول  مقارنرررة ال اميررررة الررردول   ررر  العلمررري واقرررص الباررررث''ع مرررانأ  خوملررر ي .3

 .م8306أالس ة  03باب،أالعدد والانسانيةأجامعة التربودة للعلوم لساسية كليةالتربية بمجلة م عور  نموذجاأمقال

 القوانين: خامسا

 الارررروارئ  باالررررة خاصررررة أح ررررام رسررررألا يتعلررررالا( م 8383مررررارس  80)ه 0330رجررررب  82 رررر   أصررررادر 8.83.898رقرررره  بقررررانون  مرسرررروم .1

 .عنغا  عإن  وإجراشات الص ية

 مجلررو عررألا الصررادر التجررارم بمدونررة املتعلررالا 02-92رقرره  القررانون  بت ديررذ لول  ر يررص مررألا 02 رر   صررادر 0-96-20رقرره   ررردف   يررر .8

 .م 0996مام  00ل ه املوا الا0306امز ة  ذم مألا 83    ال واق

 00.92رقرررره  القررررانون  م  بت ديررررذ0996 عررررو   03ل ه املوا ررررالا0300ال رررراني  ر يررررص مررررألا 03 رررر   صررررادر 0.96.083رقرررره   ررررردف   يررررر .0

 .م 00/03/0996بتارد   83.88عدد  الرسمية بام رددم املسالمةأم عور  رعركات املتعلالا

 000.03رقررره  الت ظيمررري القرررانون  مأبت ديرررذ 8302يونيرررو  0ل  ه املوا رررالا0306رم ررران  83 ررر   الصرررادر 0.02.22رقررره   رررردف   يرررر .3

 .بام ماعات  املتعلالا
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النشر شروط  

.تقبل البحوث والدراسات باللغات العربية والانجليزية والفرنسية  

:الالتزام بقالب البحث املرفق في إلاعالن، مع الالتزام بالقواعد التالية  

  أو 
ً
، كليا

ً
أن يتسم البحث باألصالة والتجديد واملوضوعية، وأال يكون البحث نشر سابقا

، أو يكون مرشح للنشر في وسا
ً
 .ئل نشر أخرى في الوقت نفسهجزئيا

 من كتاب منشور، أو جزء من مذكرة تمت مناقشتها أو بحث 
ً
 .أال يكون البحث مستال

  يجب التقيد بشروط البحث العلمي، القائمة على ألاصول العلمية واملنهجية املتعارف

 .عليها في كتابة البحوث والدراسات ألاكاديمية

  فيها من الهوامش واملصادر واملراجع، وأن تكون  اللغوية، بماالتزام الدقة والسالمة

 بخط 
ً
 Timesبالنسبة للغة العربية، وخط  41حجم  SimplifiedArabicمطبوعة الكترونيا

New Roman  بالنسبة للغات ألاجنبية، وتكتب الهوامش بطريقة الكترونية آلية  41حجم

End of Document  41في نهاية البحث بحجم خط. 

  أسطر، على أن يكون  41الدراسة بملخصين ال يزيد كل منهما عن  يرفق البحث أو

أحدهما بلغة أخرى غير لغة تحرير البحث، باإلضافة إلى املصطلحات ألاساسية للدراسة، 

 .وُيرفقه ببيان سيرته الذاتية وتعهد الامانة العلمية يحمل مع إلاعالن الخاص باملؤتمر

 

 املركز الديمقراطي العربي

برلين/للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية أملانيا  

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 
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