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 تسييرقسم علوم ال

 

 

 

 مطبوعة جامعية: 

ة   ي  اولات  ي  مادة  المق 
 دروس ف 
  األوىل ماسرت "تسيري إسرتاتيجي" ةموجه لطلبة السن

 

 

 من إعداد: 

 د/ بن حمودة يوسف

 ر قسم "أ"أستاذ محاض

 

 

 

 

 

 

 

 0202/0200العام الجامعي: 

المقاوالتية 

 )ريادة األعمال(

تحتوي هذه املطبوعة الجامعية 

على مجموعة من املحاضرات 

تشمل مختلف الجوانب املتعلقة 

بمجال املقاوالتية وريادة األعمال 

وبالخصوص التطبيقية منها 

خصص جزء منها لشرح بحيث 

مختلف مراحل إنشاء مؤسسة 

حسب التنظيمات املعمول بها في 

الجزائر.  كما عالجت املطبوعة 

لجديدة للمقاوالتية اآلفاق ا

املقاوالتية ضمن ما يسمى "

بما يتضمنه من  "املجتمعية

تتعلق مفاهيم ومقاربات جديدة 

اسا باإلقتصاد التكافلي.أس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  د/ بن حمودة يوسف

0202/0200العام الجامعي:   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  مستغــــانم –ـــــامعة عبد الحميــــد بن بـاديــس ج

 كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 تسييرقسم علوم ال

 

 

 

 مطبوعة جامعية: 

ة   ي  اولات  ي  مادة  المق 
 دروس ف 
  ىل ماسرت "تسيري إسرتاتيجي"األو ةموجه لطلبة السن

 

 

 من إعداد: 

 د/ بن حمودة يوسف

 أستاذ محاضر قسم "أ"

 

 

 

 

 

 

 

 0202/0200العام الجامعي: 

المقاوالتية 

 )ريادة األعمال(

تحتوي هذه املطبوعة الجامعية 

ت على مجموعة من املحاضرا

تشمل مختلف الجوانب املتعلقة 

بمجال املقاوالتية وريادة األعمال 

وبالخصوص التطبيقية منها 

بحيث خصص جزء منها لشرح 

مختلف مراحل إنشاء مؤسسة 

حسب التنظيمات املعمول بها في 

الجزائر.  كما عالجت املطبوعة 

اآلفاق الجديدة للمقاوالتية 

ضمن ما يسمى باملقاوالتية 

ا يتضمنه من املجتمعية بم

مفاهيم ومقاربات جديدة تتعلق 

يأساسا باإلقتصاد التكافل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د/ بن حمودة يوسف 

0202/0200العام الجامعي:   



 
 

  

تدريس مادة املقاوالتية أو يعترب 

ريادة األعمال من بني املتطلبات 

األساسية للمادة العلمية املقدمة للطلبة 

يف وقتنا الحاضر وتستمد أهميتها 

قا من بروز الدور الجيد انطال

للمؤسسات الجامعة أو كما يطلق عليه 

وخالفا الدور الثالث للجامعة. حيث أنه 

ان سائدا إىل ك ملا

وقت قريب كون 

الجامعة تتحلى 

بدورين 

أساسيني: 

التدريس والبحث 

 العلمي، أضيف

دور جديد للمؤسسة الجامعية أال وهو 

أصبح لزاما على  الخدمة املجتمعية.

ة أن تقدم خدمات للمجتمع الذي الجامع

تنتمي إله يف إطار ما سمى املسؤولية 

االجتماعية حيث أن النظرة الجديدة 

للجامعة تفرض عليها أن تكون محركا 

 االخرتاعومهدا لرباءات  لالقتصاد

 واملؤسسات. 

يف هذ اإلطار تم إدراج برامج 

خاصة بريادة األعمال وكيفية إنشاء 

يد الطلبة املؤسسات من شأنها تزو

بمختلف املعارف التقنية والتطبيقية 

املتعلقة بهذا الجانب وأصبحنا نتكلم 

 عن الطالب املقاول أو الحامل للمشروع.

مادة  يف هذا السياق جاء إدراج

املقاوالتية يف برنامج التكوين لطلبة 

املاسرت يف علوم التسيري تخصص 

ى " حيث سيتلقاالسرتاتيجي"التسيري 

صص إضافة إىل ما هو طلبة هذا التخ

مقدم يف بقية املواد 

تكوينا متخصصا 

يعنى بمفهوم 

املقاوالتية من شأنه 

تمكني الطالب 

باإلملام بمختلف 

جوانب خلق 

العامة حول  املؤسسة بدءا باملفاهيم

وضع  ةبكيفياملقاول وسماته مرورا 

مخططات األعمال ونماذج األعمال 

وطرق التمويل وصوال إىل مختلف 

ات املتبعة إلنشاء مؤسسة اإلجراء

حسب التنظيمات والقوانني الجزائرية 

إضافة إىل إبراز مختلف آليات الدعم 

واملرافقة التي وضعتها السلطات العليا 

للبالد تحت تصرف حاملي املشاريع 

وبالخصوص منهم الطلبة الجامعيون.  

 د/ بن حمودة يوسف

 املقاوالتية دروس يف مادة

 األولى ماسترالسنة  املستوى:

 تسيير استراتيجي التخصص:

 0202/0200 العام الجامعي:

  المقاوالتية املادة:

 ولاأل السداسي:

 أساسيةوحدة  وحدة التعليم:

 :األسبوعي الحجم الساعي
 ساعة ونصف دروس

 ساعة ونصف أعمال موجهة
   لرصيد:ا

 املعامل: 

 األستاذ املكلف باملادة: 
 د/ بن حمودة يوسف

 األهداف:

 في نهاية السداسي سيكون الطالب قادرا على: 

تحديد مختلف المفاهيم المتعلقة بريادة  -

 األعمال.

التفرقة بين أنواع المقاوالتية وخصائص  -

 كل منها.

 .(Business plan)وضع مخطط األعمال  -

 وضع نموذج األعمال. -

اإللمام بمختلف إجراءات وحيثيات خلق  -

مؤسسة حسب التشريعات والقوانين 

 الجزائرية.

 تحديد مختلف آليات المرافقة الموجودة. -

 املعارف األولية املطلوبة: 

 مبادئ االقتصاد الجزئي. -

 مالية المؤسسة. -

 اإلدارة االستراتيجية والقيادة. -

 طريقة التقييم: 

 م أعمال لمستمرة من خالل تقديالمراقبة ا -

 كتابي.إمتحان نهائي  -

 

 

 

لماذا تم إدراج مادة 

( ريادة األعمال) المقاوالتية

لطلبة  في برنامج التكوين

ألولى ماستر تسيير السنة ا

 ؟إستراتيجي 



 

 

 

 

 محتوى املادة: 

 القتصادية(: المقاول، محرك الديناميكية ا22المحاضرة رقم ) .2

 (مفهوم المقاول، الروح المقاوالتية داخل المؤسسات والهيئات) (: المقاوالتية، مفاهيم عامة20المحاضرة رقم ) .0

 (اختالف الحاالت المقاوالتية، تصنيفات المقاول) (: المقاوالتية، مفاهيم عامة23المحاضرة رقم ) .3

 (: مراحل إنشاء مؤسسة24المحاضرة رقم ) .4

 : مخطط األعمال، مفاهيم عامة(25المحاضرة رقم ) .5

 (: نقل أو إعادة بعث مؤسسة أو نشاط26المحاضرة رقم ) .6

(: اختيار الشكل القانوني للمؤسسة واإلجراءات القانونية واإلدارية الواجب اتباعها عند إنشاء 27المحاضرة رقم ) .7
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 (: المقاوالتية الجماعية28المحاضرة رقم ) .8

 اد التكافلي... مفاهيم عامة(: االقتص29المحاضرة رقم ) .9

 (: التعاونيات 22المحاضرة رقم ) .22
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 (: الجمعيات 20محاضرة رقم ) .20
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 :الجزء األول 

املقاوالتية وريادة 

 األعمال ... األساسيات
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 املقاول، محرك الديناميكية االقتصادية (:22املحاضرة رقم )

Cours (01) : L’entrepreneur, moteur de la dynamique économique 

 

 

 مخطط املحاضرة: 

 

 مقدمة

 دوافع املقاوالتية 

 إدراج منهج املقاوالتية 

  املقاول والنظام االقتصادي(Octave Gélinier 1978) 

 

 انشاء املؤسسات وتجديد النسيج االقتصادي .3

  إنشاء إعادة اإلنتاج(Création reproduction) 

 قليد إنشاء الت(Création imitation ex : la franchise) 

  إنشاء اإلبداع/االبتكار(Création innovation)  

 

 االبتكار: .4

  مفهوم التدمير الخالق(la destruction créatrice) لشيومبتر 

  مرتكزات االبتكار )الغير متوقع، التناقض بين الواقع واملأمول، التغيرات الديمغرافية، املعارف

 العلمية(

 أمثلة 

 

 خلق مناصب العمل .5
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 مقدمة: 

إن التسارع املستمر للتحوالت وبالخصوص منها التكنولوجية، تطور التوازنات االجتماعية، هشاشة الوظائف 

بالراتب في املؤسسات الكبرى، الرغبة في الحصول على عمل يتوافق مع قيم الشخص، الطموح في االستقاللية كلها 

 ن الرجال والنساء إلنشاء مؤسسات خاصة تكون بمثابة بديل للوظائف املأجورة. قوى تدفع عد كبير م

في هذا السياق فإن معظم الجامعات ومدارس التجارة أدرجت ضمن مناهجها التعليمية دروسا تعالج السلوك 

، استرجاع ةاملقاوالتي بمختلف جوانبه: خلق وإنشاء املؤسسة، تطوير املؤسسات الفتية، املقاوالتية االجتماعي

 مؤسسة، املقاوالتية التنظيمية وغيرها.

ومن ناحية أخرى فإن املقاول يلعب دورا مهما في تطور النظام االقتصادي فهو في معظم األحيان من يقف وراء 

 االبتكارات، ينش ئ مؤسسات ويوفر مناصب عمل ويساهم في تجديد وإعادة هيكلة النسيج االقتصادي. 

كل هذا   (SCHUMPETER, 1935) .(la destruction créatrice)ذي يأتي بالتدمير الخالق املقاول هو املبتكر ال

الذي  (Octave Gélinier 1978)سلط عليه الضوء في نهاية السبعينات من القرن املاض ي من طرف أوكتاف جيلينيي 

ي ل: "إن الدول، املهن، املؤسسات التي تطبق املقاوالتية هي التركز على مساهمات املقاوالتية في االقتصاد بحيث يقو 

تبتكر وتتطور". إن احصائيات النمو االقتصادي، املبادالت الدولية، براءات االختراع واالبتكارات في الثالثين سنة 

 املاضية كلها تؤكد هذا االتجاه.

 

 إنشاء املؤسسات وتجديد النسيج االقتصادي:  .2

مؤسسة على أنه: "ظهور وحدة قانونية مستغلة ليس لها سابق )سلف(، بمعنى أن انشاء  يمكن تعريف انشاء

املؤسسة بالضرورة البد أن يصاحبه وضع وسائل انتاج جديدة". هذ التعريف يندرج ضمن ما يسمى االنشاء التام 

(création pure)  ة توقف إال أنه في إطار املقاوالتية يضاف إلى ذلك إعادة بعث مؤسسة بعد فتر(réactivation 

d’une entreprise)  ويضاف كذلك االستحواذ على مؤسسة(les reprises d’entreprise)  الذي يخص شراء مؤسسة

 كانت تعاني من صعوبات. كل هذه العمليات من شأنها تجديد النسيج االقتصادي للبلد وإعطائه الديناميكية الالزمة. 

ء املؤسسة في محيطها االقتصادي يمكن تقسيم انشاء املؤسسة إلى عدة وحسب درجة التغير الذي يحدثه انشا

 أنواع: 

 

 :(Création reproduction)إنشاء إعادة اإلنتاج  .2.2

يتميز هذا النوع من انشاء املؤسسات بضعف كثافة التغيير الذي يتم احداثه في املحيط االقتصادي 

. إن انشاء إعادة اإلنتاج هو عبارة عن القيام (Faible incertitude)ويكون مستوى عدم التأكد منخفضا 

بما تم القيام به من قبل من طرف املقاول وبالتالي تكون التغيرات قليلة وعملية االنشاء سريعة حيث أن 

املنش ئ املحتمل يمتلك كل املؤهالت واملعارف والعالقات املهمة للقيام بمشروعه )مثال انشاء فرع في مدينة 

، أو مهندس في مجال ما يخرج من منصبه لينش ئ مؤسسة خاصة في نفس مجال أخرى لنفس اإلنتاج

 نشاطه(. 
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 : (Création imitation)انشاء التقليد  .2.0

في هذه الحالة تكون كثافة التجديد بالنسبة للمحيط االقتصادي ضعيفة ولكن التغير بالنسبة للفرد 

 (formule)ير مؤسسة باستخدام تركيبة )املقاول( يكون كبيرا بحيث سيحاول منش ئ املؤسسة وضع وتطو 

موضوعة مسبقا )وموضوعة بإحكام( إال أنه ال يتوفر على املوارد والكفاءات املطلوبة وبالتالي عليه أن 

 يتقدم بطريقة معتبرة وذلك حسب درجة تعقيد املهنة أو املجال وكذا املعارف املطلوب اكتسابها.

رة املنش ئ على اكتساب املعارف، الكفاءات واملوارد الالزمة مستوى عدم التأكد يعتمد على مدى سرعة قد

إلنجاح املشروع وفي هذه الحالة البد من إطالق أنشطة املؤسسة بشكل تدريجي وذلك لتدنية تكاليف 

 يعتبر فكرة جيدة في هذه الحالة. (la franchise)األخطاء واالنحرافات. االنشاء عن طريق االمتياز 

 ؟(la franchise)ياز ما هو االمت مالحظة:

 le)بين املؤسسات بحيث يركز صاحب االمتياز  (la collaboration)هو شكل من أشكال التعاون 

franchisé)  على بعض األنشطة كاإلنتاج، التوزيع أو البيع في حين يقوم مقدم االمتياز(le franchiseur) 

بحيث  (Mc Donald’s)هو مؤسسة ماك دونالدز  باإلشهار والتسويق والتكوين. املثال األكثر شهرة لالمتياز

 من مطاعمها عبارة عن امتياز )خواص يفتحون محالت وهي تكونهم وتعطيهم اسمها(.  % 57

 

 انشاء اإلبداع )االبتكار(:  .2.3

في هذه الحالة كثافة التغيير للمقاول ضعيفة ولكن التجديد كبير بالنسبة للمحيط االقتصادي بمعنى أن 

نطلق في خلق مؤسسته انطالقا من طريقة عمل أو منتوج جديد يمتلك الكفاءة واملعرفة منش ئ املؤسسة ي

الالزمة له. خبرة ومسار املقاول تعطيه السبق في كونه الوحيد أو من القالئل الذين بإمكانهم اغتنام نوع 

 معين من الفرص. 

دمة طه )تقبل وتثمين املنتج/الخفي هذه الحالة عدم التأكد يكمن من جهة في سرعة إقحام ابتكاره في محي

 الجديد من طرف الزبائن( ومن جهة أخرى املخاطر من الناحية التقنية والصناعية للمشروع.

يلقى هذا النوع من اإلنشاء تشجيعا كبيرا في اآلونة األخيرة كونه يمكن من نقل البحوث العلمية إلى أنشطة 

 جديدة حالقة للثروة وملناصب الشغل.

 

 االبتكار:  .0

فكرة  (Joseph Schumpeter)اقترن مفهوم املقاوالتية باالبتكار منذ أن أثار االقتصادي جوزف شيومبتر 

والتي تميز االبتكار. إن الفكرة التي تحتويها هذه العبارة هي كون بزوغ  (la destruction créative)التدمير الخالق 

رى موجودة ال يصبح إلمكانها مجابهة والتكيف مع مؤسسات جديدة مبتكرة تؤدي بالضرورة إلى زوال مؤسسات أخ

املنتوجات والخدمات الجديدة. بالنسبة لشيومبتر فإن محرك عملية التدمير الخالق هو إيجاد الفرص التي ال تراها 

املؤسسات الجديدة حاليا وتطوير مفاهيم وتكنولوجيات من شأنها إعطاء ميالد أنشطة اقتصادية جديدة )مثال 

 . (lecteur MP3إلى   baladeurاملرور من 
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وبالتالي تعتبر وظيفة اإلبتكار هامة جدا وتجعل من املقاول عامال مهما للتطور االقتصادي بحيث البد على 

املقاولين أن يبحثوا عن مصادر االبتكار والتغييرات واملعلومات ذات الصلة بالفرص الخالقة كما يفترض أن يكونوا 

يفية وضع االبتكارات حيز التطبيق بما يكفل الرفع من احتمال النجاح. فالتغير هو معيار )املقاولين( على دراية بك

 اعتيادي للمقاول يذهب إليه، يتعامل معه ويستغله كفرصة.

 إن االقتصاديين الذين يعتبرون االبتكار أهم وظيفة يمارسها املقاول يجمعون أن مرتكزات االبتكار هي: 

  الغير متوقع(l’imprévu) :النجاح، الفشل، األحداث الغير منتظرة؛ 

 التناقض بين الواقع وما يجب أن يكون؛ 

 االحتياجات الهيكلية املستديمة؛ 

 التغير الذي يمس هيكل الصناعة والسوق؛ 

 التغيرات الديمغرافية؛ 

 .املعارف العلمية الجديدة 

 Steve)ع صاحبها ستيف جوبز م (Apple)واألمثلة على املؤسسات الجديدة املبتكرة كثيرة فنجد شركة آبل 

Jobs)  في مجال اإلعالم اآللي ونجد فورد(Ford)  مع صاحبها أونري فورد(Henry Ford)  الذي أدرج بنجاح مبادئ

. واألمثلة كثيرة عن (Principes de l’organisation scientifique)التنظيم العلمي للعمل لتايلور في إنتاج السيارات 

 nouveaux)وغيرها التي خلقت قطاعات جديدة  (Facebook)، فايسبوك (Google)قوقل املؤسسات املبتكرة : 

secteurs) .لم تكن موجودة من قبل 

 

 خلق مناصب العمل:  .3

في الدول الصناعية ومنذ السبعينات ظهر إنشاء املؤسسات كمورد لخلق مناصب الشغل والقضاء على البطالة 

هي عنصر أساس ي وجوهري في خلق الثروة ومناصب العمل ويبقى اإلشكال في  بحيث تشير األرقام إلى أن املقاوالتية

تحديد مفهوم "منصب العمل"، هل هو منصب العمل املباشر أو غير املباشر؟ الذي تم خلقه أو تأمينه من الزوال؟ 

 لة.بطاوظيفة لدوام كامل أو بدوام جزئي؟ مهما كان نوعه فإن املقاوالتية ساهمت في التخفيض من مشكل ال
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 املقاوالتية، مفاهيم عامة (:20املحاضرة رقم )

 الروح املقاوالتية داخل املؤسسات والهيئات -

 مفهوم املقاول  -

Cours (02) : L’entrepreneuriat, cadre théorique 

- L’esprit d’entreprendre dans les entreprises et les institutions 

- Concept de l’entrepreneur 

 

 

 ملحاضرة: مخطط ا

 

 مقدمة

 

 روح املقاوالتية داخل املؤسسات والهيئات .3

 تغيير التنظيم 

 وضع اآلليات 

 تشجيع بعض الذهنيات 

 

 مفهوم املقاول  .4

 املقاول والخصائص البسيكولوجية الفريدة 

 املقاول واالبتكار 

 ة لاملقاول واملناجمنت )التوجه االستراتيجي، مدة رد الفعل تجاه فرصة، مراقبة املوارد، هيك

 املؤسسة(

 املقاول والقيادة 

 املقاول التنظيمي 
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 مقدمة: 

ملاذا، كيف وفي أي ظروف يكون لدى بعض األشخاص استعداد لتطوير سلوك مقاوالتي بحيث يجسدونه على 

أرض الواقع في إطار وضعية ما؟ وفي املقابل كيف يمكن تفسير رفض بعض األشخاص هذا النوع من السلوك بالرغم 

 فرهم على جميع شروط النجاح؟ من تو 

هذه األسئلة تصب في صلب إشكالية املقاوالتية وال تزال تشغل بال الكثير من الباحثين في املجال. لفترة طويلة 

سادت فكرة ربط السلوك املقاوالتي بخصائص بسيكولوجية للشخص كميوله للمخاطرة واملبادرة إال أنه في وقتنا 

اوالتي معقد ويضم تنويع كبير في الوضعيات وال يمكن تفسيره من خالل نماذج عالقات الحالي اتضح أن السلوك املق

 بسيطة.

أن: " األفكار، االستعدادات، التحفيزات،  (Bird et Schjoedt)في ذات السياق يشير كل من بيرد و سجودت 

وعليه البد (Schjoedt, 2009) "املعارف والذكاء اإلنساني بدون تطبيق ال يمكنها خلق قيمة اقتصادية )قيمة مضافة(

 من الدخول في التطبيق والتجسيد ليتم خلق وتطوير املؤسسة.

 

 روح املقاوالتية داخل املؤسسات والهيئات: .2

منذ ثمانينيات القرن املاض ي بدأت املؤسسات والهيئات في البحث عن كيفيات تطوير، إيجاد والحفاظ على 

 ائص املقاوالتية كأخذ زمام املبادرة، املخاطرة، التوجه نحو الفرص واملرونة.بعض الخص

وعلى هذا األساس دخلت املؤسسات في مسارات تغيير وفي بعض األحيان تحوالت جد ثقيلة مستهلكة للطاقة 

 (Programmes de réduction de coût)واملوارد. اليوم أصبحت املقاوالتية التنظيمية وسيلة لبرامج تدنية التكاليف 

كما أصبحت وسيلة  (acquisition)واالقتناء  (fusion)التي تضم: تدنية عدد العمال، تغيير طرق اإلدارة، اإلدماج 

كما تساهم روح املقاوالتية في تنشيط االبداع واالبتكار  (la rigidité organisationnelle)ملعالجة الصالبة التنظيمية 

 لسؤال املطروح هو: كيف يتم تطوير الكفاءة املقاوالتية؟وتدويل نشاط املؤسسة لكن ا

 توجد ثالثة وسائل متكاملة: تغيير التنظيم، وضع مجموعة من اآلليات، تشجيع بعض الذهنيات.

 

 تغيير التنظيم:.  2.2

بدأت املؤسسات الكبرى بإعادة النظر في هيكلتها وتنظيمها بحيث ال يمكن الحصول على املرونة الالزمة 

اللجوء لهذا اإلجراء حيث تم تخفيض عدد املستويات الهرمية )التنظيمية(، محاولة الهيكلة بطريقة  دون 

وبأكثر مرونة، زيادة النفاذية للبيئة من خالل تغيير تنظيم العمل وتشجيع العمل  (Plat)مسطحة 

 بالشبكات.

ليس فقط  نه بالنسبة لهابتعبير آخر تريد املؤسسات الكبرى أن تتخذ شكال يشبه الهياكل الصغيرة أل 

. األصغر أجمل في جانبه « Small is powerful »وإنما األصغر أقوى   « Small is beautiful »األصغر أجمل 

 واألصغر أقوى ألن الحجم األصغر يعطي أكثر فعالية. (convivial)الغير رسمي والودي 
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 وضع اآلليات: . 0.2

وعة من اآلليات حيث أن املبادرة املقاوالتية قد تكون نتاجفعل إن هذه الديناميكية تحتاج إلى وضع مجم

 (dispositif)فردي عفوي أين تكون اآللية فردية ومدمجة داخل التنظيم، كما قد تكون املبادرة نتاج لجهاز 

 (.divisionرسمي )خلية، منصة، تقسيم 

 

 تشجيع بعض الذهنيات:  .3.2

بعض الخصائص داخل املؤسسة كتشجيع التصور،  تهتم املؤسسات بروح املقاوالتية من خالل نشر

التكيف، تقبل املخاطر. روح املقاوالتية تعكس توجه قوي نحو البحث عن الفرص واملبادرات الخالقة 

للقيمة. ينتج عن هذه االستعدادات والتغيرات الثقافية والتنظيمية مجموعة من األفعال امللموسة تؤدي 

 تم التوصل إليه. إلى اإلبداع واالبتكار وتطبيق ما

 

 مفهوم املقاول:  .0

أو شخص يتميز  (Leader)حسب مختلف التيارات الفكرية تم تقديم املقاول على أنه مبتكر، منظم وقائد 

 بخصائص بسيكولوجية فريدة من نوعها سيتم تناول كل رؤية بأكثر دقة.

 

 . املقاول والخصائص البسيكولوجية الفريدة:2.0

قاول هو شخص يمتلك خصائص بسيكولوجية فريدة )قيم، توجهات، متطلبات حسب هذا التيار فإن امل

أو رغبات( تقوده نحو تحقيق أهداف. هذه الخصائص قد تكون قيم )أخالقيات املهنة، املسؤولية، 

اإللتزام( ، توجهات )املخاطرة، املبادرة، االستقاللية، العصامية( أو متطلبات )االستقالل، اإلنجاز، 

 التقدير(.

 ,McClelland)يرة هي األبحاث التي حاولت أن تبرهن أن املقاول يمتلك خصائص ال يمتلكها غيره كث

1961) (Brockhans, 1980) (Hirish & O'briens, 1981) د من وتوصلت إلى تسليط الضوء على العدي

، السماح بالغموض (persévérance)الخصائص كمثال: التفاؤل، الطبيعة الغير نمطية، املرونة، املثابرة 

، املخاطرة املعقولة. بالرغم من (l’implication)وعدم التأكد، الثقة في النفس، املشاركة في املدى الطويل 

لوم البسيكولوجية ال تزال مستمرة لدراسة أن هذا التيار تم االبتعاد عنه حاليا إال أن األبحاث في الع

 العالقة بين شخصية املقاول وفعالية مؤسسته. 

املشكل املطروح هو كون بالرغم من أن عينات املقاولين ملعتمد عليها أكدت أن املقاول يمتلك بعض هذه 

ا عن طريق هالخصائص ولكن غير املقاولين كذلك يمتلكونها وبالتالي هناك جوانب أخرى ال يمكن تفسير 

 هذا التيار الفكري.

 

 املقاول واالبتكار:  .0.0
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يعتقد بعض الباحثين أن الخاصية األساسية في السلوك املقاوالتي هي االبتكار بحيث يعتبرون أن 

 الوظيفة الوظيفة األهم بالنسبة للمقاول هي االبتكار وإدخال تركيبات منتجة جديدة للمحيط

(SCHUMPETER ،5397)  تشكل فرص جديدة(opportunités)  وهنا تجدر اإلشارة إلى أن االبتكار ليس

فقد ينحصر في تغييرات هامشية من شأنها إعطاء  (innovation de rupture)بالضرورة أن يكون ابتكار تام 

 نوع من التنافسية. 

 

 املقاول واملناجمنت:  .3.0

روة االقتصادية، يتبعون الفرص ويعملون على تجسيدها املقاولون هم منظمون لآلليات ولخلق الث

اعتمادا على التقنيات الالزمة من تقنيات تسيير وإدارة. بحيث يعتبر بعض الباحثين املقاول كمنسق 

ين وعلى هذا األساس يعتبر تكوين املقاول (Casson, 1982) (coordinateur de ressources)للموارد 

. فعلى سبيل (Bird, 1988)وتحضيرهم وتمكينهم من أدوات املناجمنت مرحلة هامة في خطوات املقاوالتية 

كلها  (acquisition)، تقييم فرصة، كيفية الشراء (Business plan)املثال خطوات وضع مخطط األعمال 

 تشكل أدوات.

املسير عن املقاول من خالل خمسة  (Stevenson et Gumpert) ويفرق كل من ستيفنسون وقامبرت

 أبعاد: 

يبحث املقاول عن فرصة جديدة في حين يقتصر املسير على مراقبة املوارد  التوجه االستراتيجي: -

(contrôle)؛ 

بالنسبة للمقاول فإن املدة قصيرة جدا ألنه يميل نحو التطبيق.  مدة ردة الفعل تجاه فرصة: -

 ؛(le risque)للمسير فإن املدة طويلة ألنه يميل نحو تدنية الخطر  أما بالنسبة

يستخدم املقاول املوارد بصفة مستمرة ومرنة، تلك املوارد التي في أغلب األحيان  مراقبة املوارد: -

 ال يمتلكها في حين تكون املوارد موجودة تحت تصرف املسير وقد ال يحسن استخدامها؛

اول على هياكل أفقية مع شبكات غير رسمية كثيرة في حين يعتمد يعتمد املق هيكلة املؤسسة: -

 املسير على هياكل هرمية وأكثر بيروقراطية.

 

 . املقاول والقيادة: 4.0

، يتكيف مع طلباتهم (animer les équipes)املقاول قبل كل ش يء هو قائد يحسن تنشيط الفرق 

ملقاول متعاونيه على تطوير أنفسهم فهو أكثر ويقودهم نحو تحقيق األهداف، حسب هذا التيار يساعد ا

 من مسير، هو قائد. 

 

 . املقاول التنظيمي:5.0

وهو ذلك املقاول الذي ينشط داخل منظمة  (l’intrapreneur)وفق هذا التيار يظهر املقاول الداخلي 

دم وعموجودة ويعمل من أجلها بحيث وفي الوقت الذي أصبحت املؤسسات تعاني من نقص االبتكارات 
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القدرة على التجاوب مع عالم سريع التغيرات ظهرت الحاجة للمقاول التنظيمي الذي يقدم حلول لهذا 

اإلشكال حيث تقوم السلوكات املقاوالتية الفردية أو الجماعية )كالتوجه نحو الفرص، البحث عن 

 شطة املؤسسة. االبتكار، أخذ زمام املبادرة، روح املسؤولية( بتطوير ابتكارات وخلق وتنويع أن
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 املقاوالتية، مفاهيم عامة (:23املحاضرة رقم )

 تصنيفات املقاول  -

 اختالف الحاالت املقاوالتية -

Cours (03) : L’entrepreneuriat, cadre théorique 

- Les typologies de l’entrepreneur 

- Diversité des situations entrepreneuriales 

 

 

 مخطط املحاضرة: 

 

 مقدمة

 

 يفات املقاول تصن .2

 )التصنيف األول )املقاول الحرفي، املقاول الباحث عن الفرص 

 )التصنيف الثاني )املبتكر، املالك املتوجه نحو النمو، الرافض للنمو الباحث عن الفعالية، الحرفي 

  نمو  –استقاللية –التصنيف الثالث )مقاول استدامةPIC Pérennité-Indépendance-

croissance ) 

 مقاول ن(استدامة -حكم ذاتي-موCAP Croissance-Autonomie-Pérennité) 

 )التصنيف الرابع )املقاول املبتكر، املقاول املنش ئ، املقاول املطور 

 

 اختالف الحاالت املقاوالتية .0

  خلق مؤسسة )خلق مؤسسة من عدم، اإلنشاء العرض يcréation essaimage إنشاء االمتياز ،

franchise انشاء فرعfiliale ، انشاء نشاط جديدnouvelle activité) 

 )شراء مؤسسة )ذات وضعية حسنة، تعاني من صعوبات 

 املقاوالتية التنظيمية 
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 مقدمة: 

يهدف تصنيف أنواع املقاول إلى تحديد الخصائص واألبعاد التي تمكننا من فهم السلوكات املقاوالتية والفعل 

 نيفات كثيرة سنحاول عرض أهمها وأكثرها شيوعا.والتص (l’acte d’entreprendre)املقاوالتي 

 

 تصنيفات املقاول: .2

 l’entrepreneur artisan et)التصنيف األول )املقاول الحرفي واملقاول الباحث عن الفرص(  .2.2

l’entrepreneur opportuniste) : 

 ول إلىهو من أول التصنيفات  بحيث يتم من خالله تصنيف املقا 5395هذا التصنيف الذي ظهر سنة 

 نوعين: املقاول الحرفي واملقاول الباحث عن الفرص.

 

 :يمتلك تعليم بسيط وكفاءة تقنية عالية، يعتبر العمل محور اهتمام هذا  املقاول الحرفي

 املقاول، يخش ى فقدان التحكم في مؤسسته ويرفض عموما نموها.

 :راته وى تعليمي عالي وخبهو مغاير تماما للنوع السابق، يمتلك مست املقاول الباحث عن الفرص

في العمل متنوعة، هذا املقاول يهتم أكثر بالتسيير ويولي أهمية بالغة لنمو وتطور املؤسسة حتى 

 ولو اقتض ى األمر فقدان بعض االستقاللية. 

 

التصنيف الثاني )املقاول املبتكر، املقاول املالك، املقاول الباحث عن الفعالية، املقاول الحرفي(  .0.2

(innovateur, propriétaire, recherchant l’éfficacité, Artisan): 

حالة خلق  96مست  (Jacqueline Laufer)في دراسة قامت بها الباحثة  5357ظهر هذا التصنيف ستة 

وركزت فيها على الجمع بين املحفز األساس ي لخلق املؤسسة واألهداف  5356و  5376مؤسسة بين سنتي 

 تصنيف املقاولين إلى أربعة أنواع: األساسية للمقاول وتمكنت من 

 

 :خريج مدرسة كبرى، صاحب مسار دراس ي جيد، هذا النوع من  املقاول املسير أو املبتكر

املقاولين محفزهم هو الرغبة في الخلق واإلبداع والتجسيد. أهدافهم تتمحور في األساس على 

 النمو واالبتكار.

 :لهذا النوع من املقاولين فإن الهدف األساس ي بالنسبة  املقاول املالك املتوجه نحو النمو

هو النمو إال أن االستقالل املالي هو اآلخر يشكل هدفا جوهريا ويشكل البحث عن التوازن بين 

النمو واالستقالل املالي انشغاال دائما. املحفز لخلق املؤسسة في هذه الحالة يشبه كثيرا الحالة 

 .(le pouvoir)السابقة يضاف إليه الرغبة في السلطة 

 :هذا املقاول يختار هدف اإلستقاللية  املقاول الرافض للنمو والباحث عن الفعالية

ويرفض النمو الذي يمكن أن يؤدي به إلى فقدان اإلستقاللية. محفزاته موجهة أساسا نحو 

 السلطة. 
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 :ففي هذه الحالة فإن املحفز األساس ي هو الرغبة في اإلستقاللية والهد املقاول الحرفي 

 األساس ي هو بقاء املؤسسة. في هذه الحالة اإلستقاللية أهم من النجاح االقتصادي.

 نالحظ من خالل هذا التصنيف أنه تم الربط بين نمو املؤسسة وشخصية املقاول. 

 

 – PIC : Pérennité – Indépendanceنمو  –إستقاللية  –. التصنيف الثالث )املقاول: إستدامة 3.2

Croissance) 

 (:CAP : Croissance – Autonomie – Pérennitéإستدامة  –حكم ذاتي  –قاول: نمو )امل

 يقسمان املقاولين إلى نوعين: 5311سنة  (Julien et Marchesnay)جوليان وماركزناي 

  املقاول(PIC):  بالنسبة لهذا النوع من املقاولين فإن نمو املؤسسة مشروط باالستدامة

قاول وعائلته على خلق الثروة والتي في إطار التراكم تشكل املوروث واإلستقاللية أي بقدرة امل

 العائلي.

  املقاول(CAP) : هو املقاول الذي يكون دائما في حالة ترقب للفرص التي من شأنها تحقيق

 النمو للمؤسسة، الرغبة في رفع التحديات، القيادة والتحقيق والتجسيد هي سماته. 

 

، املقاول املطور créateur، املقاول املنش ئ inventeurول املبتكر . التصنيف الرابع )املقا4.2

développeur :) 

يعتبر هذا التصنيف األحدث بحيث يعتمد على الدور الذي يقوم به املقاول في املؤسسة التي ينتمي إليها. 

 يمكن تحديد ثالثة أدوار أساسية: 

 

 :يقوم باكتشاف الفكرة وتحديد الفرصة املقاول املبتكر. 

 :يحصل على املوارد، يخلق التنظيم ويحول املشروع ملؤسسة. املقاول املنش ئ 

 :يبحث عن سبل النمو، التوظيف وتطوير املؤسسة.  املقاول املطور 

 

 . اختالف الحاالت املقاوالتية: 0

سة، ؤسإن الهدف من إثارة هذه النقطة ليس التعمق فيها والتعمق في أشكال املقاوالتية )خلق مؤسسة، شراء م

املقاوالتية الداخلية( والتي سيتم تناولها في دروس قادمة وإنما نهدف إلى إبراز كون كل شكل من أشكال املقاوالتية 

 يفرض خصائص معينة البد من توافرها في املقاول. 

 

 خلق مؤسسة:  .2.0

اولين ملقإن خلق مؤسسة هو ظاهرة تتميز بعدم التجانس ويعود ذلك إلى األنواع املختلفة للمؤسسات وا

فعلى سبيل املثال نجد: من يخلق منصب عمل لنفسه )حرفة، تجارة صغيرة، مهن حرة ...(، من يخلق فريق 

 عمل طموح )من مناول صغير إلى مؤسسة صناعية(، من يبدع ويبتكر، من يأخذ فكرة ويطورها.
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 :ن بطبيعة الحال أصعب وضعية هي خلق مؤسسة من عدم بحيث البد م خلق مؤسسة من عدم

 مجهود كبير ووقت إلدخال املنتوج في السوق وإقناع املستهلكين به.

  اإلنشاء العرض ي(création par essaimage):  إن خلق مؤسسة من طرف موظف داخل

مؤسسته يعتبر أكثر سهولة بحيث تقوم املؤسسات الكبرى اآلن بوضع آليات لتشجيع ومرافقة 

ة بحيث تؤدي املرافقة إلى تخفيض نسب موظفيها لخلق مؤسسات تابعة للمؤسسة األصلي

 املخاطرة. 

  إنشاء اإلمتياز(création franchise) : بحيث تكون مؤسسة مقدمة لإلمتياز(un franchiseur) 

مثال شركة  (franchisé)ترغب في تطوير نشاطها بهذا الشكل ومؤسسة مستفيدة من االمتياز 

 . (Mc Donalds)اإلطعام السريع ماكدونالدز 

 اء فرع إنش(création de filiale):  في هذه الحالة يعمل املقاول لصالح مؤسسة موجودة تكلفه

 بمشروع ذو طابع مقاوالتي واملخاطرة تكون محدودة والدور يشبه دو إطار أو مسير. 

  إنشاء نشاط جديد(création d’activité nouvelle):  تشبه هذه الحالة سابقتها بحيث تتم

ة موجودة من قبل ويتم اختيار األشخاص القادرين على إدارة مشاريع العملية داخل مؤسس

 ابتكارية بحيث يتم تكليفهم باقتراح منهم بخلق أنشطة جديدة. 

 

 شراء مؤسسة:  .0.0

في حالة شراء مؤسسة فإن األمر يختلف عن خلق مؤسسة فهنا املؤسسة موجودة ويمكن جمع بيانات حولها 

املخاطرة منخفضة وكما هو الحال في خلق املؤسسة فإن الشراء قد يكون وبالتالي تصبح درجة عدم التأكد و 

من طرف شخص لحسابه أو من طرف مؤسسة موجودة وهنا توجد حالتين: شراء مؤسسة في وضعية حسنة 

 وشراء مؤسسة تعاني من صعوبات وفي كلتا الحالتين البد من دراسة الوضعية جيدا. 

 

 املقاوالتية التنظيمية:  .3

مؤسسة موجودة وقد تم اإلشارة سابقا لبعض الحاالت املتعلقة بهذا النوع من املقاوالتية. توجد  تتم داخل

حاالت أخرى متعلقة بشراء مؤسسات، مشاريع استراتيجية ومشاريع ابتكارية يمكن تطويرها داخل 

مؤسسات كبرى دون أن يكون خلق ملؤسسات جديدة بالضرورة بحيث يمكن ملؤسسة أن تسلك سلوك 

قاوالتي. حاالت املقاوالتية التنظيمية كثيرة ومتنوعة والقائم املشترك بينها أنه من املمكن القيام باملقاوالتية م

 بدون مخاطرة كبيرة، هذه الحاالت تمكن من تعلم مهنة املقاوالتية بطريقة سلسة وفعالة. 
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 مراحل إنشاء مؤسسة (:24املحاضرة رقم )

 

Cours (04) : les étapes de la création d’entreprise 
 

 

 مخطط املحاضرة: 

 

 )خصائص عملية اإلنشاء: غير خطية، موارد غير كافية، مراحل بوثيرة مختلفة(  مقدمة

 

 تقييم الفرصة .5

 تصميم وصياغة مشروع اإلنشاء .6

 تموقع املشروع 

 هيكلة املشروع 

 وضع استراتيجية فعالة 

 

 التركيب القانوني وتمويل املشروع .7

 انونيالتركيب الق 

 تمويل املشروع 

 

 انطالق األنشطة .8

 البحث عن الزبائن والطلبيات 

 امتالك لوحة قيادة بمؤشرات 

 االستخدام الجيد للموارد 

 .تصحيح االستراتيجية كلما اقتض ى األمر ذلك 
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 مقدمة: 

  ما يلي:قبل تحديد مراحل إنشاء مؤسسة البد من اإلشارة إلى أن هذه العملية لها عدة خصائص نوردها في 

 .(Tourbillonnaire)هي عملية غير خطية ويمكن اعتبارها دورانية  -

 مزودة بموارد غير كافية تماما مقارنة باملتطلبات والتي تفرض السير املتدرج خطوة بخطوة. -

تترجم  (déclencheur)مقسمة إلى مراحل لكل منها منطق ووثيرة مختلفة بحيث كل مرحلة تبدأ بانطالقة  -

 للفرد أو املجموعة وتخرج بنتائج.  بالتزام قوي 

 مراحل إنشاء مؤسسة هي: 

 (Evaluation de l’opportunité)تقييم الفرصة  -

 (Conception et formulation du projet)تصميم وصياغة املشروع  -

 (Montage juridique et financement du projet)التركيب القانوني وتمويل املشروع  -

  (lancement des activités)انطالق األنشطة  -

 سوف نتناول كل مرحلة بشكل مختصر ألننا سنعود لها بالدراسة والتحليل في شكل دروس مستقلة لكل مرحلة.

 

  تقييم الفرصة: .2

إن تحويل فكرة إلى فرصة إنشاء واقعية تحتاج إلى تحديد دقيق جدا للفكرة: ما الذي نريد تسويقه؟ ملن 

أن يأتي بها املنتوج؟ هذه هي األسئلة األولوية التي البد من دراستها على وجه  سنبيع؟ ما هي القيمة التي ممكن

 األولوية. 

ومن أجل اإلجابة عن هذه األسئلة البد من البحث عن املعلومات، جمع آراء ونصائح الخبراء، اختبار 

ألعمال مثال: رقم االفكرة وتحليل القيود املحتملة للمشروع.  في هذه املرحلة من الضروري تقديم أرقام ك

املتوقع، عدد األفراد، نوع ومستوى الكفاءات، الوسائل ورؤوس األموال الالزمة. وإذا ظهر عدم تناسق بين 

متطلبات املشروع وإمكانيات منش ئ املؤسسة البد من إعادة النظر في املشروع. وفي هذه املرحلة البد على 

 وهي كاآلتي:  (compétences clés)املقاول أن يمتلك بعض الكفاءات املفتاحية 

 له قدر من اإلبداع يمكنه من االنتقال من الفكرة األولية إلى فرصة جيدة. -

 التحكم في بعض املفاهيم واألدوات التسويقية إلنجاح املرور من الفكرة إلى املنتوج أو الخدمة. -

 ية املستدامة.حسن اختيار الفرص التي تقاوم الزمن واملنافسة مما يؤدي إلى امليزة التنافس -

تحليل الوضعية واملقاربة الكلية هي أدوات فعالة إلنجاز عملية التقييم. وفي بعض الحاالت وبالخصوص في  -

املشاريع االبتكارية فإن تقييم الفرصة يمر بمراحل بحث وتطوير، نمذجة واختبارات للتأكد من إمكانية 

 تجسيد املفهوم )النموذج(. 

 

 ء: تصميم وصياغة مشروع اإلنشا .0

بعد تحديد الفرصة والخطوط العريضة للمشروع البد من االنتقال من الفرصة إلى نشاط اقتصادي مربح. في 

هذه املرحلة البد من القيام بعدة دراسات: دراسة السوق، الدراسة الصناعية، الدراسة املالية والدراسة القانونية. 
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وحة املتعلقة بتشكيل العرض، االستراتيجية ومخطط كل هذه الدراسات من شأنها تقديم إجابات لألسئلة املطر 

 األعمال.  هذه الدراسات من شأنها أيضا تحديد تموقع املشروع، حجمه وتشكيل استراتيجية فعالة. 

 

 . تموقع املشروع:2.0

إن تموقع املشروع يعتمد على التقاطع بين أهداف املنش ئ من جهة وموارده وكفاءاته واحتماالت املحيط 

االقتصادية من جهة أخرى. وعليه البد على منش ئ املؤسسة أن يكون قادرا على تحديد بيئته، نقاط  والبيئة

 القوة والقيود واملخارج املمكنة.

 . هيكلة املشروع:0.0

إن هيكلة املشروع تفترض في بعض الحاالت إنشاء فريق متكامل ومتوافق من حيث الشخصية والتحفيز 

د إلى أي مدى تمكن املوارد املتاحة من انطالق جيد للمشروع وألنشطته. كما تفرض هيكلة املشروع تحدي

 هذه املوارد ال تقتصر فقط على املوارد املالية وإنما كذلك املوارد التكنولوجية، الصناعية والتجارية. 

 . وضع استراتيجية فعالة: 3.0

لنمو بحيث تشرح هاتين البد أن يحتوي مخطط األعمال على استراتيجية االنطالق واستراتيجية ا

األخيرتين وبدقة تموقع املؤسسة، توجهها ومهنتها والفائدة بالنسبة للزبون. البد أن تبين االستراتيجية 

كذلك درجة التنسيق بين عوامل النجاح املفتاحية ومراقبتها والتحكم فيها من قبل املؤسسة وذلك من 

 خالل الكفاءات واملوارد. 

 

 يل املشروع: التركيب القانوني وتمو  .3

 . التركيب القانوني: 2.3

إن الجانب القانوني مهم جدا حيث أن اختيار الشكل القانوني له تبعات اجتماعية وجبائية على املنش ئ 

 وعائلته كما البد من اختيار الشكل القانوني للمؤسسة بما يتوافق واإلطار اإلستراتيجي، املالي والبشري.

قط في الشكل القانوني للمؤسسة بل من شأنه تأمين، قدر املستطاع، والتركيب القانوني ال ينحصر ف

العالقات مع الشركاء: العمال، املستثمرين، املوردين، املناولين. وبالنسبة للمؤسسات املبتكرة البد من 

 التحكم في تقنيات حماية وتثمين االبتكار واملعارف الغير ملموسة. 

 . تمويل املشروع: 0.3

ة حرجة في حياة املشروع بحيث عليه يتم االعتماد في انطالق وتطوير األنشطة. البد من التمويل هو نقط

يعتبر وسيلة لذلك وفي  (Business plan)إقناع املستثمرين بفرصة وإمكانية املشروع. ومخطط األعمال 

التي  سئلةهذا السياق البد أن يكون صاحب املشروع متمكنا في مجاله وقادرا على اإلجابة على جميع األ 

يطرحها الشركاء املاليون املحتملون. إن البحث عن التمويل هو عملية قد تأخذ وقتا وذلك حسب أهمية 

 االحتياجات وتعقيد امللف. 

 إطالق األنشطة:  .4
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إن إطالق األنشطة يكون بمجرد إنطالق املؤسسة وعليه البد من تجسيد كل االلتزامات من طرف منش ئ 

احية القانونية فإن ملف إنشاء املؤسسة البد أن يكون مكتمال، من الناحية املؤسسة وشركائه. من الن

املالية فإن األرصدة البنكية الجارية تكون مفتوحة وبها املوارد املالية املطلوبة لإلنطالق، املساهمات في رأس 

 املال والقروض البنكية هي األخرى البد أن تكون موجودة. 

الصناعية واللوجيستية دون انتظار والبد من الحصول في أقرب وقت على هنا تنطلق األنشطة التجارية، 

 وبدء اإلنتاج.  (des commandes)طلبيات 

هذه املرحلة تنطلق من االنشاء القانوني للمؤسسة وإلى غاية بلوغ نقطة التوازن أو عتبة املردودية 

 حيان قد يتطلب األمر سنوات منللمؤسسة أين تكون التكاليف مساوية تماما لرقم األعمال. في بعض األ 

العمل ما يتطلب متابعة مستمرة لألعمال وتطبيق قواعد تسيير صارمة نستطيع تلخيصها بمراقبة 

(، مراقبة مستويات املخزون، إدارة الجودة. والهدف le prix de revientوالتحكم في األسعار )سعر التكلفة 

افات بين اإلنجازات والتوقعات وفي حالة ما تكون انحرافات األساس ي هنا هو تفادي الفوارق املهمة واالنحر 

 ال يمكن تفاديها البد من إقحام إجراءات تصحيحية.

 إلنجاح انطالق األنشطة البد من: 

 البحث عن الزبائن والطلبيات؛ -

 امتالك لوحة قيادة مع مؤشرات لقيادة املؤسسة الناشئة؛ -

 االستخدام الجيد للموارد، -

 ة كلما اقتض ى األمر ذلك.تصحيح االستراتيجي -
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 الشكل: مراحل إنشاء مؤسسة

 
 

 

 

  

الفكرة

إيجاد الفرصة

تقييم الفرصة

الدراسة االقتصادية 

للمشروع

تموقع املشروع

هيكلة املشروع

وضع استراتيجية

التركيب القانوني

تمويل املشروع

انطالق األنشطة

تصحيح املسار

بلوغ نقطة التوازن 
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 مخطط األعمال، مفاهيم عامة (:25املحاضرة رقم )

Cours (05) : le Business plan, concepts générales  
 

 

 مخطط املحاضرة: 

 

 مقدمة

 متعدد االستخدامات 

 قابل للتعديل 

 

 مراحل وضع مخطط األعمال .4

 لكفاءات لالنطالقتقييم ا 

 تحديد املشروع بدقة 

 وضع نموذج أعمال 

 حماية املزايا التنافسية 

 تحويل املخطط إلى أهداف استراتيجية وتسويقية 

 تحديد الوسائل 

 تحديد الشكل القانوني 

 تحديد اإلجراءات املختلفة 

 تحديد مصادر التمويل 

 الترجمة املالية ملختلف العناصر 

 التفكير في مستقبل املشروع 

 

 شكل ومحتوى مخطط األعمال .5

 شكل املخطط 

 محتوى املخطط 

  ملخص تنفيذي( نصائح اإلعدادl’elevator pitch)رسالة االلتزام بالسرية، التركيز على الحجة ، 

 

 أهداف مخطط األعمال  .6

  بالنسبة للمقاول 

 بالنسبة للشركاء 
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 مقدمة: 

ملخطط له ميزتين إيجابيتين: من ناحية هو إن إنشاء مؤسسة يبدأ أوال بوضع ما يسمى "مخطط األعمال" هذا ا

 وثيقة متعددة األهداف واالستخدامات ومن ناحية أخرى هو قابل للمراجعة والتعديل بشكل متكرر.

مخطط األعمال متعدد االستخدامات كونه وثيقة متكاملة تقدم مؤسسة جديدة بمختلف جوانبها ومرتكزاتها 

ل من املشروع قابال للتجسيد. إن مخطط األعمال هو أداة قيادة للمقاول وهو مؤسس على دالئل )وثائق ثبوتية( تجع

وبمجرد ما ينطلق املشروع  (document de travail)تمكنه من املض ي قدما في مشروعه فهو وثيقة عمل بالنسبة له 

رها من مع الشركاء، املستثمرين، البنوك وغي (outil de communication)يصبح مخطط األعمال وسيلة اتصال 

 األطراف التي تنوي العمل مع املؤسسة.

مخطط األعمال قابل للمراجعة والتعديل بشكل متكرر حيث أن إنشاء املؤسسة هو عبارة عن مغامرة تتطلب 

 اليقظة واملهنية والجدية في العمل بحيث في كل مرة البد من مسايرة التغيرات والتحوالت املفاجئة أو الطارئة. 

 

 األعمال: مراحل وضع مخطط  .2

عند وضع مخطط األعمال ينصح باتباع الخطوات التالية ألن أي خطأ في قرار يتم اتخاذه ينجر عنه تبعات 

 وخيمة في بقية املراحل: 

  املرحلة األولى: تقييم الكفاءات من أجل االنطالق وتحديد ما تريده من طرفك ومن طرف املحيطين بك

 وما تريده من وراء املؤسسة املستقبلية؛

  "املرحلة الثانية: تحديد املشروع بدقة ما يمكن من تحديد "املهنة األساسية« cœur de métier » 

 وتقديم الوظائف الثانوية للمناولين ما يعطي فعالية أكثر للمشروع؛

  املرحلة الثالثة: وضع نموذج أعمال جيد يحدد العرض والتموقع في السوق إلى جانب رقم األعمال

 على دراسة سوق دقيقة؛املتوقع املؤسس 

  ،املرحلة الرابعة: حماية املزايا التنافسية من املنافسين وخصوصا ما يتعلق باالبتكارات، اإلسم

 التصميمات وغيرها؛

 املرحلة الخامسة: تفريغ مخطط األعمال إلى أهداف استراتيجية وتسويقية؛ 

 يق األهداف التي تم وضعها؛املرحلة السادسة: تحديد الوسائل الواجب وضعها حيز التنفيذ لتحق 

 املرحلة السابعة: تحديد الشكل القانوني للمؤسسة املستقبلية؛ 

 املرحلة الثامنة: تحديد اإلجراءات املختلفة النطالق أنشطة املؤسسة؛ 

 املرحلة التاسعة: تحديد مصادر التمويل؛ 

 ملبيعات؛املرحلة العاشرة: الترجمة املالية ملختلف العناصر املتعلقة بالتكاليف وا 

 .املرحلة الحادية عشرة: التفكير في مستقبل املشروع وتوسيعه 

 

 شكل ومحتوى مخطط األعمال:  .0

 . شكل مخطط األعمال: 2.0
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مخطط األعمال هو وثيقة مكتوبة )محررة( بشكل منظم ودقيق يروى قصة فكرة تتحول إلى مشروع مؤسسة. 

يبين فكرة  (textuel)مرتبطين: القسم األول نص ي  وينقسم إلى قسمين « executive summary »يبدأ بملخص 

املشروع، صاحب املشروع، املشروع، نموذج األعمال، الوسائل املطلوبة والجوانب القانونية. والقسم الثاني رقمي 

 يترجم املشروع باألرقام وينتهي مخطط األعمال باآلفاق املستقبلية.

 . محتوى مخطط األعمال: 0.0

 محتويات مخطط األعمال:  الشكل املوالي يبين

 
 الشكل: محتويات مخطط األعمال

 

صفحة باإلضافة  96إلى  06إن مخطط األعمال هو وثيقة واضحة ودقيقة تحتوي على دالئل مشكلة من 

دقيقة، يتم تحريره من طرف منش ئ املؤسسة ويكتب ذهابا وإيابا بحيث كلما وجد  57للملحقات يدعم بعرض في 

 عديل مباشرة في املخطط ويتشكل تدريجيا بالتقدم في الدراسات والقرارات. تغيير صغير يتم الت

 

 . نصائح  عامة: 3.0

  امللخص التنفيذي(executive summary):  يعتبر مفتاح نجاح مناقشة املشروع هو ملخص

إستراتيجي من صفحة أو صفحتين على األكثر يشمل أساسيات املشروع، كل قارئ سيبدأ االطالع على 

ط األعمال من خالله وعليه البد من التدقيق في كتابة هذا امللخص ألن القبول األولي للمشروع مخط

معتمد كليا عليه. البد أن يتسم هذا امللخص بالوضوح التام والتناسق. هنا البد من االعتماد على طريقة 

 مخطط األعمال: 

ملخص تنفيذي 

املنش ئ 

املشروع 

نموذج األعمال 

التكنولوجيا وحمايتها 

الوسائل الواجب توفيرها 

 الجوانب القانونية 

هيكل رأس املال 

روع باألرقام املش 

اآلفاق املستقبلية 

 

 امللحقات

Business plan 

 Executive Summary 

 Le/les créateurs 

 Le projet 

 Le business model 

 La technologie et sa protection 

 Les moyens à mettre en œuvre  

 Les éléments juridiques 

 La structure du capital 

 Le chiffrage du projet 

 Les perspectives d’avenir 

 

Annexes 
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« l’elevator pitch »  ضرف دقيقتين التي تقتض ي إقناع صاحب القرار خالل صعود املصعد أي في

 بحيث البد من تناول جميع النقاط األساسية. 

  رسالة اإللتزام بالسرية(lettre de confidentialité) : كل من يطلع على مخطط األعمال البد عليه

أن يمض ي على رسالة اإللتزام بالسرية لتفادي سرقة الفكرة، هي وسيلة حماية لكنها ليست فعالة كثيرا 

نسخة من مخطط األعمال الكتابة بطريقة ذكية بحيث تقدم في ماذا ينفع  لذلك ينصح عند تقديم

 . « ? comment ça marche »ولكن ليس كيف يتم ذلك؟  « ? A quoi ça sert »املنتوج؟ 

  التركيز على الحجة في تحرير مخطط األعمال(argumentation):  محاولة إقناع قارئ املخطط بأن

لك من خالل تحديد خصائص املنتوج أو الخدمة التي سيتم تسويقها هناك سوق للفكرة املطروحة وذ

 (créneaux)واالحتياجات التي سوف تلبيها. تحديد حجم السوق ومعدل نموه وكذا الفئات السوقية 

 التي تهتم بها. 

 

 أهداف مخطط األعمال:  .3

 بالنسبة للمقاول فإن مخطط األعمال يمكن من: 

  التأكد من مدى تجسيده؛تحقيق )ضمان( انسجام املشروع و 

 استباق الوضعيات واملشاكل؛ 

 .تعلم مهنة املسير شيئا فشيئا 

 بالنسبة للشركاء فإنه يهدف إلى: 

 فهم املشروع والفكرة؛ 

  إقناع الشركاء ودفعهم إلى التعاون؛ 

 .اطالعهم على مختلف املعلومات الخاصة بالوضع حيز التنفيذ 

 .(moyen de communication)طة طريق( وكذلك وسيلة اتصال فهو بذلك وسيلة إقناع، وثيقة عمل )خار 
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 نقل أو إعادة بعث مؤسسة أو نشاط (:26املحاضرة رقم )

Cours (06) : transmission ou reprise d’une entreprise ou d’une activité 
 

 

 مخطط املحاضرة: 

 

 مقدمة

 

 حاالت شراء مؤسسة .6

 

 مراحل عملية شراء مؤسسة .7

 لشراءوضع مشروع ا 

 تحديد مصادر املعلومات وتشكيل شبكة 

  اختيار  ودراسة املؤسسات املستهدفة(les cibles) 

 ما الذي تقوم به املؤسسة؟ -

 كيف تقوم بذلك؟ -

 من هم الزبائن وما هي حالة شهرة املحل؟ -

 تقييم املؤسسة 

 (le patrimoine)املقاربة بمقدرات املؤسسة  -

 (la rentabilité)املقاربة باملردودية  -

 وضع مخطط شراء املؤسسة(plan de reprise)  

 التفاوض والتعاقد 
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 مقدمة: 

إن شراء أو إعادة بعث مؤسسة هي وضعية تندرج ضمن مجال املقاوالتية  ويمكن تعريف شراء مؤسسة على 

 أنه عملية يستلم من خاللها شخص مادي أو معنوي ملكية مؤسسة )أو نشاط( موجودة ويستلم مهامه على رأس

 اإلدارة العامة.

 

 حاالت شراء مؤسسة: .2

هناك عدة حاالت لشراء مؤسسة بحيث يمكن أن تتم هذه العملية داخل مؤسسة عائلية أو غير عائلية، يمكن 

أن يقوم بالشراء عامل سابق، عضو من العائلة أو شخص خارجي لم يسبق له عالقة باملؤسسة. الجدول املوالي 

 يجمع مختلف الحاالت:

  الخيار األول  ثانيالخيار ال

خلف  (cession)بيع 

(succession) 

 الكيفية

 االنتقال داخل العائلة خارج العائلة

 خارج املؤسسة داخل املؤسسة خارج املؤسسة

 ملن إلى وريث إلى عامل أو عدة عمال إلى شخص مادي إلى شخص معنوي 

Croissance 

externe 

 توسع خارجي

RPP Reprise de 

l’entreprise par 

personne physique 

شراء من طرف 

 شخص مادي

RES Reprise de 

l’entreprise par ses 

salariés 

شراء من طرف 

 العمال

 املسمى )اإلصطالح( (succession)خلف 

 جدول: حاالت شراء مؤسسة

 

حيث البد من إلى التفرقة بين نقل امللكية ونقل اإلدارة ب (Cudieux et Brouard)ويشير كل من كوديو وبروار 

باعتباره مالك  (le preneur)توافر اإلثنين معا حتى نستطيع القول أنها عملية شراء كاملة بحيث يدخل املشتري 

 جديد ومسير جديد للمؤسسة. وقد تكون املؤسسة في وضعية جيدة أو سيئة. 

فزاته، ار املشتري ومحسواء أكانت املؤسسة في وضعية جيدة أو سيئة فإن عناصر نجاح العملية متشابهة: إصر 

 كفاءاته ومهنيته، واقعيته وقدرته اإلستراتيجية. 

إن عملية شراء مؤسسة لها عدة جوانب إيجابية ومن أهمها أن املخاطرة اإلستراتيجية تكون محدودة ألن 

 املؤسسة تنشط في سوقها وبالتالي يمكن تحليل وضعيتها بدقة. 

 

 

 مراحل عملية شراء مؤسسة:  .0

سسة بعدة مراحل: تحديد مشروع الشراء، تحديد مصادر املعلومات وتشكيل شبكة، اختيار يمر شراء مؤ 

 ، التقييم والبحث عن التمويل، التفاوض والتعاقد.(les cibles)ودراسة املؤسسات املستهدفة 
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 . تحديد مشروع الشراء: 2.0

 يعمل مشروع الشراء على تحديد مجال البحث عن املؤسسة املستهدفة: 

  مجال النشاط؟ ماهو حجم املؤسسة؟ )عدد العمال، رقم األعمال(ماهو 

 في أي منطقة جغرافية تنشط؟ 

 بأي سعر؟ 

إن وثيقة مشروع الشراء ضرورية للراغب في الشراء بحيث تمكنه من التفكير في الجوانب األساسية للعملية 

 ن املؤسسة املستهدفة. وهي مهمة كذلك ملحيطه وبالخصوص األطراف التي سيلجأ لها في إطار البحث ع

 . تحديد مصادر املعلومات وتشكيل شبكة: 0.0

تتميز سوق بيع املؤسسات بالغموض وضعف املعلومة )سوق غير شفافة( وبالتالي البد على الراغب في الشراء 

ات سأن يعدد مصادر املعلومات بحيث يلتقي بجميع الفاعلين في عملية البيع: البائع، الشركاء، الخبراء، املؤس

البنكية، القائمين على غرفتي التجارة والصناعة وكل من له عالقة باملؤسسة للحصول على معلومات دقيقة 

 متعلقة بجميع جوانب املؤسسة.

 : (les cibles). اختيار ودراسة املؤسسات املستهدفة 3.0

ث يتم تحديد املوجودات على املؤسسة املستهدفة بحي (diagnostic)يتم خالل هذه املرحلة القيام بكشف كامل 

(le potentiel)  .واملخاطر التي قد تترتب عن عملية الشراء بهدف تحديد قيمة املؤسسة املستهدفة 

في هذه املرحلة البد من اإلستعانة بخبراء وما يعقد األمر هو القيام بكل هذا في الخفاء تفاديا ملا قد يحدثه خبر 

 ائن والشركاء وعلى السير العادي ألنشطة املؤسسة.الرغبة في بيع املؤسسة من ضرر على الزب

يبدأ تحليل وضعية املؤسسة بتحديد الفرص والتهديدات التي تواجه املؤسسة وكذا التحديات والعراقيل 

الداخلية )تحليل خارجي وتحليل داخلي( بحيث يتسم التحليل بالشمولية والدقة ويمس جميع الجوانب بما فيها: 

انب التسويقي، اإلستراتيجي، التنظيمي والقانوني. ويحض ى الجانب املالي واالقتصادي بأهمية الجانب البشري، الج

 للثالث أو الخمس سنوات املاضية. (bilan)أكبر بحيث يتم دراسة جدول حسابات النتائج وحصيلة املؤسسة 

ترتيبها في  مؤسسة يمكنواألسئلة الواجب طرحها كونها تمكن من الفهم والتفصيل الجيد للقيمة االقتصادية لل

 ثالثة محاور:

  ما الذي تقوم به املؤسسة؟Que fait l’entreprise ?     

 ماهي كفاءاتها املتميزة وماهي مهنتها؟ -

 هل السوق في وضعية نمو، ثبات أو تقهقر؟ -

 هل املنتوجات املقدمة متوافقة مع متطلبات السوق؟  -

 ى مستوى املتطلبات؟هل قامت املؤسسة باستباق التغيرات والتطورات عل -

 من هم املنافسون األساسيون؟  -

 ماهي آفاق ومعوقات املؤسسة نسبة إلى املنافسين األساسيين؟  -
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 كيف تقوم بذلك؟ 

 ماهي الوسائل املادية والغير مادية وماهي درجة التبعية للمالك الحالي؟  -

 ماهو الوضع الراهن لألصول؟ مقرات، آالت، تكنولوجيات ... -

 اج تلبي متطلبات اإلنتاج والجودة الحالية؟ هل موارد اإلنت -

 من هم األطراف الفاعلون في املؤسسة؟ -

 من هم الزبائن وما هي حالة شهرة املحل؟ 

 من هم الزبائن األساسيون؟ وما هو وضعهم املالي؟  -

 ما طبيعة العالقات والعقود التجارية التي تربط املؤسسة بزبائنها؟  -

 ق للمؤسسة في السنوات األخيرة؟ كيف تطور رقم األعمال وحصة السو  -

 . تقييم املؤسسة: 4.0

يتم تقييم قيمة املؤسسة املالية باالعتماد على عدة طرق تهدف إلى تحديد السعر املناسب لشراء املؤسسة 

 سنعرض أربعة طرق تنتمي إلى عائلتين: 

  املقاربة بمقدرات املؤسسة(le patrimoine) هاوالقائمة على أصول املؤسسة وديون 

  املقاربة باملردودية(rentabilité) واملوجهة أساسا إلى مستقبل املؤسسة 

 Méthode de PER (Price Earning Ration) 

 Méthode de l’actif net corrigé 

 Méthode de la valeur de rendement 

 Les références et les barèmes professionnels. 

 :(plan de reprise). وضع مخطط شراء املؤسسة 5.0

يتبع نفس قواعد ومبادئ وضع مخطط األعمال  (business plan)مخطط الشراء هو مخطط أعمال للمشتري 

ملنش ئ املؤسسة ويحدد هدف وحيثيات عملية الشراء ويبين مختلف السناريوهات املمكنة ويأخذ في الحسبان النقاط 

 التي البد من مراجعتها وتصحيحها بعد شراء املؤسسة.

 والتعاقد:  (négociation)تفاوض . ال6.0

البد من التفاوض الجيد حول السعر والضغط بأقص ى قوة للحصول على املؤسسة بأحسن سعر وبأحسن 

شروط والبد على التعاقد أن يتم بطريقة ذكية تحقق كل الضمانات كالوعد بالبيع والوعد بالشراء، ضمان الحصيلة 

(le bilan garanti)  .وغيرها 
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اختيار الشكل القانوني للمؤسسة واإلجراءات القانونية واإلدارية الواجب  (:27رقم ) املحاضرة

 اتباعها عند إنشاء املؤسسة

Cours (07) : choix de la forme juridique de l’entreprise et la procédure 

administrative de la création d’entreprise 
 

 

 مخطط املحاضرة: 

 

 مقدمة

 

 لقانونية للمؤسسات في الجزائراألشكال ا .3

 طبيعي شخص مؤسسة . إنشاء2.2

 . إنشاء مؤسسة شخص معنوي 0.2

 (م م و ش ذ م) املحدودة املسؤولية وذات الوحيد الشخص ذات املؤسسة 

 (م م ذ ش) املحدودة املسؤولية ذات الشركة 

 (ت ش) تضامن شركة 

 (ب ت ذ ش) البسيطة التوصية ذات الشركة 

 (أ ذ ش) ماألسه ذات الشركة 

 (أ ت ش) باألسهم توصية شركة 

 التجمعات 

 

 اإلجراءات القانونية واإلدارية الواجب اتباعها عند إنشاء املؤسسة: .4

 . عقد الشركة/عقد اإليجار2.0

 . دفع رسوم الدمغة0.0

 . دفع رسوم التسجيل للمركز الوطني للسجل التجاري 3.0

 . القيد في السجل التجاري 4.0

 ود للضرائب. إعالن عن الوج5.0

 . اإلعالن عن النشاط في صندوق الضمان االجتماعي للعمال الغير أجراء6.0
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 مقدمة: 

حسب القانون التجاري الجزائري فإن املؤسسات تأخذ عدة أشكال قانونية يمكن تقسيمها إلى شكلين 

أشكال:  أساسيين: مؤسسة شخص طبيعي ومؤسسة شخص معنوي. تضم مؤسسة شخص معنوي بدورها أربعة

شركات التضامن، شركات التوصية، الشركات ذات املسؤولية املحدودة وشركات املساهمة. يوضح الشكل املوالي 

 مختلف األشكال: 

 

 
 

 الشكل: األشكال القانونية للمؤسسات في الجزائر

 فيما يلي تفصيل كل شكل من األشكال القانونية.

 

إنشاء مؤسسة

إنشاء مؤسسة 

شخص طبيعي

إنشاء مؤسسة 

شخص معنوي 

مؤسسة ذات الشخص الوحيد 

وذات املسؤولية املحدودة

EURL

الشركة ذات املسؤولية 

SARLاملحدودة 

شركة تضامن 

SNC

ةالشركة ذات التوصية البسيط

SCS

الشركة ذات أسهم 

SPA

شركة توصية باألسهم 

SCPA

التجمعات 

groupement
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   . األشكال القانونية للمؤسسات في الجزائر:2

 .  إنشاء مؤسسة شخص طبيعي: 2.2

شكل هذه املؤسسة موجه عموما ملؤسسة ذات حجم بسيطـ, ال تتطلب قانونا أساسيا، فتأسيسها بسيط , كما  

أن استكمال إجراءات التسجيل لدى السجل التجاري سريعة جدا، وبسبب التداخل بين أمالك صاحب املؤسسة 

كن أن يمتد ليشمل األمالك الشخصية لصاحب املؤسسة. التسجيل و املؤسسة، فإن تسديد ديون املؤسسة يم

 لدى السجل التجاري يمنح لصاحب املؤسسة صفة التاجر.

  وما يليها من القانون التجاري  5املادة 

Cette forme d'entreprise est destinée en général pour les entreprises de taille modeste, ne demandant pas de statut. 

Sa création est simple et l'accomplissement des formalités d'inscription au registre du commerce est rapide, 

l'immatriculation au registre du commerce confère la qualité de commerçant à son créateur. 

 .  إنشاء مؤسسة شخص معنوي: 0.2

 م ذ ش و م م(: املؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية املحدودة( 

املؤسسة ذات الشخص الوحيد ذات املسؤولية املحدودة )ش.ذ.ش.و.ذ.م.م(: هي مؤسسة مكونة من شخص 

ية ة، تكون األمالك الشخصواحد، يحدد رأسمالها اإلجتماعي بحرية من طرف الشريك في القانون األساس ي للمؤسس

ال يلتزم إثر ذلك بديون املؤسسة إال في حدود الرأسمال ملؤسسة منفصلة عن أمالك مؤسسته و ملستحدث ا

 اإلجتماعي، يمنح القيد في السجل التجاري الشخصية املعنوية و صفة التاجر ملسيرها.

 ، املعدل واملتمموما يليها من القانون التجاري  796املادة  

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) 

L'EURL est une entreprise constituée d'une seule personne, l'immatriculation au registre du commerce confère la 

personnalité morale à l'entreprise et la qualité de commerçant au gérant.  Le capital est fixé librement par l’associé 

dans les statuts de la société. Les biens personnels du créateur seront distincts de ceux de l'entreprise et il ne répondra 

de ce fait des dettes de l'entreprise qu'à concurrence du capital social. 

 

 ش ذ م م(: الشركة ذات املسؤولية املحدودة( 

الشركة ذات املسؤولية املحدودة )ش.ذ.م.م( : هي شركة أموال، تؤسس بين شريكين اثنين على األقل و خمسين 

( على األكثر، يحدد رأسمالها اإلجتماعي بحرية من طرف الشركاء في القانون األساس ي للشركة، يلتزم الشركاء 76)

ب مساهمتهم في الرأسمال اإلجتماعي،كما تسير من طرف مسير واحد أو عدة مسيرين، يمنح بديون الشركة حس

 القيد في السجل التجاري الشخصية املعنوية و صفة التاجر للمسيرين. 

 انون التجاري ، املعدل واملتمموما يليها من الق 796املادة  

Société à responsabilité limitée (SARL) 

La SARL est une société de capitaux, elle doit être constituée par un minimum de deux associés et d'un 

maximum de cinquante(50). Si la société vient à comprendre plus de cinquante (50) associés, elle doit dans, le délai 

http://jecreemonentreprise.dz/images/pdf/Code_commerce_art%201-20_arab.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/pdf/loi_15-20_ar.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/pdf/loi_15-20_ar.pdf
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d’un an, être Transformée en société par actions. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant le dit délai, le 

nombre des associés ne soit devenu égal ou inférieur à cinquante (50). Le capital social de la société à responsabilité 

limitée est fixé librement par les associés dans les statuts de la société. Il est divisé en parts sociales égales, les associés 

répondent des dettes de la société à concurrence de leurs apports 

 

 :)شركة تضامن )ش ت 

ليس هناك حدى أدنى مفروض  (ـ 0شركة ألشخاص، وعموما هي شركة عائلية، العدد األدنى للشركاء هو اثنان )

للرأس املال االجتماعي للشركة، التسيير يشارك فيه كل الشركاء، إال في حالة ما نص قانون املؤسسة على عكس 

اجتماعية ، يشارك كل الشركاء وبشكل تضامني في االستجابة  ذلك، الرأسمال االجتماعي يتم تقسيمه إلى حصص

التسجيل لدى املركز الوطني للسجل التجاري يمنح للشركة صفة الشخص املعنوي ولكل  لدفع ديون الشركة ـ 

 وما بعدها من قانون التجارة(. 775الشركاء صفة التاجر، وذلك طبقا لـ ) املادة 

 من القانون التجاري  يليها وما 775املادة 

Société en nom collectif (SNC) 

La SNC est une société de personnes, elle est en général une entreprise familiale. Le nombre minimum 

d'associés est de deux (2) et il n'y a pas de minimum de capital social exigé, ce dernier est divisé en parts sociales. 

L'immatriculation au registre du commerce confère à l'entreprise la personnalité morale et à tous les associés la 

qualité de commerçants et tous les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société. La 

gérance appartient à tous les associés, sauf stipulation contraire des statuts (Art. 551 et suite du Code du commerce). 

 

 ش ذ ت ب(: الشركة ذات التوصية البسيطة( 

هي شركة هجينة، نجد أشخاص للتسيير وأشخاص ممثلين لرؤوس األموال، أي هي مزيج من مجموعة من 

الشركاء على نظام التضامن ومجموعه أخرى على نظام ذات مسؤولية محدودة. الرأسمال االجتماعي يقسم إلى 

ر واحد أو عدة مسيرين، شركاء متضامنين يخضعون لنفس النظام حصص اجتماعية و تسير الشركة من طرف مسي

القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة التضامن، فيكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية، وغير محددة عن ديون 

الشركة. وشركاء موصين ال يسألون عن ديون الشركة إال في حدود حصصهم وال يكتسبون صفة التاجر وال يشاركون 

إدارة الشركةـ التسجيل لدى السجل التجاري يكسب الشركة صفة الشخص املعنوي و للشركاء صفة التجار  في

 (.5339أفريل  07املؤرخ في  61 – 39مكرر وما بعدها من قانون التجارة /ى املرسوم التنفيذي رقم  799 )املادة

 مالحظة: هذا الشكل من الشركات ليس منتشرا بكثرة في الجزائر. 

  من القانون التجاري  يليها وما 799املادة 

Société en commandite simple (SCS) 

La SCS est une société hybride, de personnes pour les commandités et de capitaux pour les commanditaires. Le 

capital social est divisé en parts sociales et la société est gérée par un ou plusieurs gérants. L'immatriculation au 

registre du commerce confère à l'entreprise la personnalité morale et aux commandités la qualité de commerçants, 

les commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société, les commanditaires ne répondent 

http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/551SUIT_SNC_arabe.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/551SUIT_SNC_arabe.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/551SUIT_SNC_arabe.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/551SUIT_SNC_arabe.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/563SUITE_SCS_arabe.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/563SUITE_SCS_arabe.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/563SUITE_SCS_arabe.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/563SUITE_SCS_arabe.pdf
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pas des dettes de la société qu’à concurrence de leurs apports. (Art. 563 bis et suite du code du commerce/ Décret 

législatif n°93-08 du 25 avril 1993). 

Cette forme de société reste très peu répandue en Algérie. 

 

 :)الشركة ذات األسهم )ش ذ أ 

( 65و هي شركة ذات رؤوس أموال، تعد بمثابة شكل من املؤسسات الكبيرة بامتياز، تضم على األقل سبعة )

دج( في حالة الدعوة 7.666.666مساهمين و الحد االدنى لرأسمالها االجتماعي لتأسيسها هو خمسة ماليين دينار ) 

دج( إن لم يكن هناك دعوة لالكتتاب العام, يقسم الرأسمالي 5.666.666جزائري ) إلى االكتتاب العام و مليون دينار 

االجتماعي إلى أسهم. تسير من طرف مجلس إدارة يتكون على األقل من ثالثة أعضاء وعلى األكثر من اثنى عشر عضوا، 

رمة ومحددة ـ عمل فروع التسيير لقواعد صا مراقبةـ يخضعيترأسه رئيس مدير عام، يراقب من طرف مجلس 

لدى  سجيلالت ـمسؤولية املساهمين في تسديد الديون تتم حسب نسبة مساهمتهم في رأس مال االجتماعي للشركة 

وما بعدها  730)املادة  اإلدارة.السجل التجاري يكسب الشركة صفة الشخص املعنوي وصفة التجار ألعضاء مجلس 

 .(5339أفريل 07املؤرخ في  61 – 39من قانون التجارة/ املرسوم التشريعي رقم 

 من القانون التجاري  يليها وما 730املادة 

Société par actions (SPA) 

La SPA est une société de capitaux, c'est la forme par excellence des grandes entreprises, elle regroupe un 

minimum de sept (7) actionnaires. Le minimum de capital social pour sa constitution est de cinq millions (5.000.000) 

de dinars en cas d'appel public à l'épargne et de un million (1.000.000) de dinars s'il n'y a pas d'appel public à 

l'épargne. Elle est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze au plus, 

présidé par un président directeur général, contrôlé par un conseil de surveillance. L'immatriculation au registre du 

commerce confère la personnalité morale à l'entreprise et la qualité de commerçants aux membres du conseil 

d'administration. (Art. 592 et suite du code du commerce/ Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) 

 

 :)شركة توصية باألسهم )ش ت أ 

هي شركة هجينة تتكون من شركاء موصيين وشركاء متضامنين، تضم بين شريك واحد وعدد من الشركاء 

 أسهم وـ رأسمال الشركة على شكل ثالثةـ يقسمالشركاء املوصيين ال يمكن أن يقل عن  املتضامنين واملوصيين، عدد

يمكن أن تسير من طرف شخص واحد أو عدد من املسيرين. الحد األدنى من الرأسمال االجتماعي الستحداث الشركة 

( في حالة 5,666,666)ائري ( في حالة الدعوة إلى االكتتاب العام، ومليون دينار جز 7,666,666)هو خمس ماليين دج 

عدم اللجوء إلى دعوة الكتتاب عمومي. املسيرون هم مساهمين وال يمكن أن يتحملوا لوحدهم الخسائر إال في حدود 

لسجل لدى ا الشركةـ التسجيلللشركاء املتضامنين مسؤولية غير محدودة وتضامنية لديون م. نسبة مساهمته

 من قانون التجارة(. 557ة وصفة التجار للمسيرين )املادة التجاري يكسب الشركة الشخصية املعنوي

 هذا الشكل القانوني للمؤسسة غير منتشر بكثرة في الجزائر. مالحظة:

 من القانون التجاري  يليها وما 557املادة 

http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/592SPA_arabe%20.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/592SPA_arabe%20.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/592SPA_arabe%20.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/592SPA_arabe%20.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/715ETSUITE_arabe.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/715ETSUITE_arabe.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/715ETSUITE_arabe.pdf
http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/715ETSUITE_arabe.pdf
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Société en commandite par actions (SCPA) 

La SCPA est une société hybride, de personnes pour les commandités et de capitaux pour les commanditaires, 

elle est constituée entre un ou plusieurs commandités et des commanditaires, le nombre des associés 

commanditaires ne peut être inférieur à trois (3). Le minimum de capital social pour sa constitution est de cinq 

millions (5.000.000) de dinars en cas d'appel public à l'épargne et de un million (1.000.000) de dinars s'il n'est pas 

fait appel public à l'épargne. Elle peut être gérée par un ou plusieurs gérants. L'immatriculation au registre du 

commerce confère la personnalité morale à l'entreprise et la qualité de commerçants aux commandités, les 

commandités répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société, les commanditaires sont des 

actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports (Art. 715 ter du code du commerce). 

Cette forme de société est peu répandue en Algérie. 

 

 :التجمعات 

 كل اإلمكانيات املالئمة لتسهيل النشاط تسخير قصديؤسس بين شخصين معنويين أو أكثر لفترة محدودة 

، يمكن أن يؤسس بدون رأسمال كما ال يؤدي وتنميتههذا النشاط  وتطويره وتحسين نتائجألعضائها  االقتصادي

تسديد ب ويلزم أعضاءهجمع شخص واحد أو أكثر ، يسير التواقتسامهاالتجمع من تلقاء نفسه إلى تحقيق الفوائد 

مخالف مع املتعاقدين األخرين، يمنح القيد في  اتفاقمتضامنون إال إذا وجد وهم ديونه من ذمتهم املالية الخاصة 

  )األساس القانوني نفسه(.املعنوية السجل التجاري للتجمع الشخصية 

  وما يليها من القانون التجاري  539املادة 

Groupement 

Le groupement est constitué entre deux ou plusieurs personnes morales pour une durée déterminée, il est 

constitué en vue de mettre en œuvre tous les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de 

ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité et il ne donne pas lieu par lui-même à la 

réalisation et au partage de bénéfices et peut être constitué sans capital. Il est administré par une ou plusieurs 

personnes. L'immatriculation au registre du commerce confère au groupement la personnalité morale, les membres 

du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre, ils seront solidairement, sauf convention 

contraire des tiers contractants (Art. 796 et suite du code du commerce). 

 

 :املؤسسة إنشاء عند اتباعها الواجب واإلدارية القانونية . اإلجراءات0

 ( مراحل: 69تمر اإلجراءات القانونية واإلدارية إلنشاء مؤسسة بستة )

 عقد الشركة/عقد اإليجار 

 دفع رسوم الدمغة 

  سوم التسجيل للمركز الوطني للسجل التجاري دفع ر 

  القيد في السجل التجاري 

 إعالن عن الوجود للضرائب 

http://jecreemonentreprise.dz/images/arab/Succussale_arabe%20.pdf
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 اإلعالن عن النشاط في صندوق الضمان االجتماعي للعمال الغير أجراء 

 سيتم التفصيل في كل مرحلة فيما يلي: 

 . عقد الشركة/عقد اإليجار: 2.0

 إلى موثق أين يجب الذهاب؟

 عقد الشركة/عقد إيجار مقر الشركة ليه؟ما الذي تحصل ع

 
 

 شهادة ميالد لصاحب املحل واملستفيد - ما تحتاج لتقديمه؟ 

 بطاقة التعريف للطرفين -

 تأمين ضد الكوارث الطبيعية للمحل -

 

 . دفع رسوم الدمغة:0.0

 مكتب الضرائب )شباك الدفع املصرفية( أين يجب الذهاب؟

 وصل بالدفع ما الذي تحصل عليه؟
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 وصل باإلستالم ما تحتاج لتقديمه؟ 

 
 دج 4222 كم التكلفة؟

 

 . دفع رسوم التسجيل للمركز الوطني للسجل التجاري:3.0

 (BNAالوكالة البنكية الشريك ملركز السجل التجاري )البنك الوطني الجزائري  أين يجب الذهاب؟

 وصل بالدفع ما الذي تحصل عليه؟

 
 ستالموصل باإل  ما تحتاج لتقديمه؟ 
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 اإلطالع على بوابة املركز الوطني للسجل التجاري:  ألكثر معلومات:

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/accueil 

 . القيد في السجل التجاري:4.0

التجاري )مكتب إيداع ملف التسجيل في الفروع املحلية للمركز الوطني للسجل  أين يجب الذهاب؟

 السجل التجاري(

 مستخرج السجل التجاري  ما الذي تحصل عليه؟

 
 

https://sidjilcom.cnrc.dz/web/cnrc/accueil
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 طلب ممض ي و محرر على استمارات يسلمها املركز الوطني للسجل التجاري  - ما تحتاج لتقديمه؟ 

إثبات وجود محل مؤهل الستقبال نشاط تجاري بتقديم إما: سند ملكية أو عقد  -

امتياز للوعاء العقاري الذي يحوي النشاط التجاري، كل عقد أو مقرر  إيجار أو 

 تخصيص مسلم من طرف هيئة عمومية

وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي املنصوص عليه في التشريع الجبائي  -

 دج(4.222املعمول به )

وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري كما هو محدد في التنظيم املعمول  -

 به

لق األمر بممارسة النشاط املنظم تقديم ترخيص أو إذن صادر عن عندما يتع -

 السلطة املختصة

 

 

 . إعالن عن الوجود للضرائب:5.0

 مركز الضرائب )مفتشية الضرائب( أين يجب الذهاب؟

 مكتب اإلعالن عن الوجود

 البطاقة الضريبية )رقم الهوية الضريبية( ما الذي تحصل عليه؟

 
 نسخة من السجل التجاري  - ما تحتاج لتقديمه؟ 
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 عقد ملكية املحل أو عقد إيجار موثق عليه باسم الشركة:  -

 
النموذج املقدم من قبل مفتشية الضرائب مملوء موقع ومختوم باسم  -

 الشركة: 
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 . اإلعالن عن النشاط في صندوق الضمان االجتماعي للعمال الغير أجراء:6.0

 (CASNOS)ق الوطني للعمال الغير أجراء الفرع املحلي للصندو  أين يجب الذهاب؟

 مصلحة منح شهادة االنتساب

 شهادة االنتساب للصندوق  ما الذي تحصل عليه؟

 شهادة طبق األصل للسجل التجاري: - ما تحتاج لتقديمه؟ 

 النموذج املقدم من طرف الفرع املحلي للصندوق:  -
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 نسخة من القانون األساس ي للشركة -

 

 



 

  

5
0

 

 

 املقاوالتية الجماعية (:28املحاضرة رقم )

Cours (08) : Entreprendre en équipe 

 

 

 مخطط املحاضرة: 

 

 مقدمة

 

 مفهوم الفرقة املقاوالتية .2

 

 فوائد اإلنشاء الجماعي للمؤسسة .0

 حاجة املشروع للموارد املالية 

 الحاجة إلى الكفاءات أو شبكات األعمال 

 الحاجة إلى اإلبداع في مجال النشاط 

 

  (logiques d’association)ة بين أعضاء الفرقة املقاوالتية منطق الشراك .3

 منطق آلي 

 منطق إنساني 

 مفهوم القيادة في الفرقة املقاوالتية .4

  نموذج القائد(modèle à leader) 

  نموذج الفرقة البؤرية(modèle à groupe focal) 

  نموذج دون قائد(modèle sans leader) 

 ةعوامل نجاح املقاوالتية الجماعي .5

  التكامل بين الكفاءات 

  التكامل بين الشبكات 

  التكامل بين التوجهات 

  ،مفهوم الكفاءة الجماعية )التعلم الجماعي، الحوافز والقيم الجماعية، الثقة بين أعضاء الفريق

 االتفاق حول القيادة(
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 مقدمة: 

، املوهوب، املتحمس جدا (polyvalent)لوقت طويل ظل املقاول يقدم على أنه ذلك الشخص املتعدد الكفاءات 

. إال أن (Self-made-man)للعمل والذي بفضل مجهوداته الفردية يستحق أن يرتقي اجتماعيا ويمتلك الثروة 

الدراسات واألبحاث الحديثة دعت إلى إعادة النظر في هذه الفكرة حيث أنه ومن خالل التحليل والفحص الدقيق 

الفعل املقاوالتي هو فعل جماعي يتم من خالله اجتماع مجموعة من لقصص املؤسسات عند نشأتها يتضح أن 

 األشخاص ضمن شبكة عالقات شخصية )أصدقاء، إخوة ...( أو مهنية )شركاء، متعاونين، مستشارين، موردين ...(.

واألمثلة على ذلك كثيرة بحيث نجد أن عديد املؤسسات الكبرى اآلن تم إنشاؤها من طرف مجموعة أو فرقة من 

 André et Edouard Michelin ،Mercedes-Benz ،Henry Royce et Charles Rolls ،Guliana etاألشخاص مثال: 

Luciano Benetton ونجد بالرغم ما يقال عن .Steve Jobs  إال أنه أطلق شركةApple  معSteve Wozniak  و

Ronald Wayne. 

ية؟ علما أن األفكار تأتي في غالب األحيان بطريقة غير ولكن السؤال الذي يطرح: ما املقصود باملقاولة الجماع

؟ هل املشروع هو فعال (équipe entrepreneuriale)رسمية، متى نعتبر أن هناك مقاوالتية جماعية أو فرقة مقاولة 

جماعي أو يحمله أحد أعضاء الفرقة فقط؟ ما هي دوافع العمل في فرقة مقاوالتية؟ هل الجمع بين كفاءات مختلفة 

 متكاملة يضاعف فرص النجاح؟ هل الرؤى واآلراء املختلفة ألعضاء الفرقة ال تؤثر على عملية اتخذ القرار؟

 

 مفهوم الفرقة املقاوالتية: .2

بالرغم من عدم وجود تعريف موحد للفرقة املقاوالتية إال أنه نقول عن مجموعة أشخاص أنهم يشكلون فرقة 

اء مؤسسة بحيث يكون هذا التجند بطريقة دائمة وطوعية ويخصص مقاوالتية عندما يتجندون حول مشروع إنش

األفراد التابعون للفرقة جل نشاطهم املنهي ومواردهم املالية للمشروع بحيث يتم تقاسم أنشطة املشروع بينهم ويتم 

 اتخاذ القرارات جماعيا.

جعلها ك مزايا خصوصية تبعد اإلنشاء الفعلي تصبح الفرقة املقاوالتية هي املالكة للمؤسسة بحيث تمتل

حيث أنها تعرف كيف تحدد وتستغل الفرص،  (l’équipe dirigeante classique)مختلفة عن فرقة التسيير العادية 

 تعمل بكثافة، تنسق مصالح وأنشطة املؤسسة ولها قدرات تقنية عالية في مجال نشاط املؤسسة.

 ب التي قد تنجر عن قراراتهم اإلستراتيجية.يتقاسم أعضاء الفرقة املقاوالتية املسؤوليات والعواق

 

 : (les bénéfices de la création en équipe)فوائد اإلنشاء الجماعي للمؤسسة  .0

في أغلب حاالت اإلنشاء الجماعي للمؤسسة فإن فكرة اإلنطالق تأتي من شخص واحد وهو الذي يبحث بعد 

جماعة أشخاص جاءتهم الفكرة في نفس الوقت أو كانت  ذلك عن شركاء. وفي حاالت ناذره تأتي فكرة املشروع من

ليهم رغبة مسبقة في إنشاء مؤسسة مشتركة وكانوا يبحثون عن فرصة تجمعهم. وفي كلتا الحالتين السابقتين توجد 

 ثالثة أسباب تدفع إلى الشراكة )تشكيل فرقة مقاوالتية(: 
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  حاجة املشروع للموارد املالية(le besoin financier du projet):  في حالة ما إذا كانت مساهمة

إضافية في رأس املال ضرورية إضافة إلى املوارد األولية لصاحب املشروع بهدف املحافظة على مراقبة 

 املشروع تجاه املساهمين الخارجيين. 

 :هذا السبب شائع في حالة املشاريع ذات املحتويات  الحاجة إلى الكفاءات أو شبكات األعمال

بدون  (apport mains d’œuvre)ية وفي حالة ما إذا احتاج املشروع فقط ملساهمة عملية التكنولوج

املشاركة في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية فإن صاحب املشروع يوظف عمال في املجال دون اللجوء إلى 

 شركاء. 

 :قة بحيث أعضاء الفر في هذه الحالة البد من توافر ثقة كبيرة بين  الحاجة إلى اإلبداع في مجال النشاط

 يعتمد اإلبداع على اتحادهم والعمل املشترك بينهم. 

ولقد أظهرت الدراسات أن املؤسسات التي أنشأت من قبل فرق، كانت لها معدالت إبداع واستمرارية أكبر من نظيراتها 

 وبالخصوص في املجاالت التكنولوجية. 

 

 منطق الشراكة بين أعضاء الفرقة املقاوالتية:  .3

 منطقين أساسيين:  هناك

  منطق آلي(logique instrumentale) : من خالله يكتشف شخص فرصة سانحة إلنشاء مؤسسة

ويبحث عن رفقاء يدعمونه بموارد مكملة في مجال الكفاءات ورأس املال حتى تتحول هذه الفرصة 

قات تربطهم عالملؤسسة، ما يميز هذا املنطق هو كون الرفقاء هم أشخاص تم التعرف عليهم حديثا ال 

 وطيدة وقديمة بصاحب املشروع.

  منطق إنساني(une logique relationnelle) : من خالله تقوم مجموعة من األشخاص تربطهم

عالقات قوية وقديمة )دراسة مشتركة، قرابة، صداقة( بخلق مؤسسة سواء من فكرة تمت بلورتها 

ة مشتركة. وفي هذه الحالة يكون جماعيا أو فقط بالبحث عن فرصة تجمعهم ضمن مؤسسة واحد

 التنسيق والثقة أكبر وهو ما يجسد فعال مفهوم "املقاوالتية الجماعية". 

 

 مفهوم القيادة في الفرقة املقاوالتية:  .4

كما في جميع املجموعات البشرية ذات الطابع اإلنتاجي، فإن الفرقة املقاوالتية ال تكون فعالة إال إذا كانت 

 بحيث تتصرف كشخص واحد وهنا يدخل مفهوم القيادة داخل املجموعة.منظمة بطريقة جيدة 

عندما تأتي الفكرة في البداية من شخص واحد فإن هذا الشخص هو من يقود الرفقاء بعد ذلك ويؤطر الطموح 

مل عوالرغبة املشتركة ويكون هو األحق في نظرهم )الرفقاء( للقيام بهذا الدور. وحتى لو لم يكن ذات الشخص فإن ال

املشترك سيظهر حتما قائدا من بين املجموعة نظرا آلرائه وقدرته على اإلقناع وغيرها من الخصائص. وفي العموم 

 توجد ثالثة نماذج للقيادة في الفرق املقاوالتية: 
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  نموذج القائد(le modèle à leader):  وفيه يقوم حامل املشروع بالتعاون مع رفيق في إطار منطق آلي

ل فرقة مقاوالتية. وقد تستمر املؤسسة بوجود جميع الرفقاء كما قد يستحوذ صاحب املشروع بهدف تشكي

 بعد مدة على املؤسسة من خالل شراء حصص اآلخرين.

  نموذج الفرقة البؤرية(le modèle à groupe focal) : أين شخص أو أكثر يجتمعان ضمن منطق

 م يبحثان بعد ذلك عن شركاء )منطق آلي(.)إنساني( من أجل استغالل فكرة أو فرصة ألحدهما ث

  النموذج دون قائد(le modèle sans leader):  في هذه الحالة يتفق شخصين أو أكثر تربطهم عالقات

 إلنشاء مؤسسة ويتقاسمان املهام بينهما إال أنه عادة ما يفشل هذا النوع من املقاوالت.   قوية )منطق إنساني(

 

 جماعية: عوامل نجاح املقاوالتية ال .5

 هناك مجموعة عوامل نوردها فيما يلي: 

 :ينصح بعدم الشراكة بين األشخاص ذوي نفس الكفاءات ألنه في غالب األحيان تقع  التكامل بين الكفاءات

بين ذوي نفس االختصاص في حين يحتاج إنشاء ملؤسسة إلى معارف في مجاالت  (confrontation)مواجهة 

 ل وتقاسم املعارف.عديدة ومتكاملة ما يتيح تباد

 :إن الشراكة بين األشخاص قد تؤدي إلى اتحاد شبكات العالقات بينهم ما يؤدي إلى  التكامل بين الشبكات

نشوء شبكة أكبر وأوسع وغالبا ما تختلف الشبكات عندما يخرج األشخاص من مسارات وتخصصات 

 مختلفة وهو ما يعزز فكرة التكامل بين الكفاءات.

 إن التكامل في التوجهات يؤدي إلى التوازن ضمن املجموعة فنجد املتسرع مع  وجهات:التكامل بين الت

 املتريث، املتفائل واملتشائم وغيرها.

  مفهوم الكفاءة الجماعية(compétence collective) : إن الكفاءة الجماعية ضرورية لالستفادة من

ة املوجودة في فرقة عمل، تمزج املوارد الداخلي التكامالت السابقة ويمكن تعريفها على أنها: مجموعة املعارف

ولتحقيق ذلك البد  (effet de synergie)لكل عضو باملوارد الخارجية لكل عضو وتخلق كفاءات جديدة أكبر 

 من االهتمام بالنقاط التالية: 

 (l’apprentissage collectif)التعلم الجماعي  -

 الحوافز والقيم الجماعية -

 ريقالثقة بين أعضاء الف -

 االتفاق حول القيادة. -
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 الجزء الثاني:

 املقاوالتية املجتمعية
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 االقتصاد التكافلي... مفاهيم عامة (:20املحاضرة رقم )

Cours (09) : Economie sociale et solidaire 
 

 

 مخطط املحاضرة: 

 

 مقدمة

  (économie sociale) االجتماعياالقتصاد  .5

  (économie solidaire) التكافليصاد تقالا .6

 (Social business) االجتماعيةاملؤسسة  .7

 (la responsabilité sociale des entreprises)للمؤسسات  االجتماعيةاملسؤولية  .8
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 : مقدمة

الج مشاريع مقاوالتية ملؤسسات أو أشخاص تهدف أساسا عندما نتكلم عن املقاوالتية املجتمعية فإننا نع

فإنه توجد عديد املصطلحات واملفاهيم فنجد: . في إطار هذا املفهوم (mission sociale)لتحقيق مهمة مجتمعية 

، االقتصاد االجتماعي والتضامني أو التكافلي (social business)املؤسسة املجتمعية، العمل االجتماعي 

(l’économie sociale et solidaire)  .وغيرها 

ظهر هذا املفهوم في سبعينيات القرن املاض ي بالواليات املتحدة األمريكية وأروبا وكثيرا ما يتم خلطه باملبادرات 

التي  (responsabilité sociale)املجتمعية  املجتمعية التي تقوم بها املؤسسات ذات الهدف الربحي في إطار مسؤوليتها

 تقوم بها. 

 

 :  (économie sociale) االجتماعياالقتصاد  .2

نشـأ االقتصاد االجتماعي في أوربا خالل القرن التاسع عشر ويتشكل من شركات أشخاص وليس رؤوس 

يجتمعون بهدف غير تحقيق األرباح ويضم هذا  « société de personnes et non pas de capitaux »أموال 

 :(des statuts)النوع من االقتصاد منظمات مختلفة تنتمي لثالثة أشكال 

: وقد تكون تعاونيات فالحية، تعاونيات استهالك، تعاونيات بنكية (les coopératives)التعاونيات  -

 وغيرها؛

: وقد تكون تعاضديات اجتماعية، تعاضديات للتأمينات، تعاضديات (les mutuelles)التعاضديات  -

 لإلنجازات الصحية وغيرها؛

تجمع من األشخاص الطبيعيين و/أو األشخاص املعنويين يتأسس  هيو  :(les associations)الجمعيات  -

يضع هؤالء األشخاص بصفة تطوعية  .على قاعدة تعاقدية ملدة قد تكون محدودة أو غير محدودة

النشاطات في مختلف امليادين ال سيما ولهدف غير ربحي، معارفهم ومواردهم لغرض ترقية وتشجيع 

وتشمل   املهنية، االجتماعية، العلمية، الدينية، التربوية، الثقافية، البيئية، الخيرية واالنسانية.

 .(les fondations)املؤسسات  يسمىالجمعيات ما 

 

 : (économie solidaire) التكافليصاد تقالا .0

. (l’exclusion)والتمييز   (les inégalités)مع تزايد الفروقات ت القرن املاض ي هذا املفهوم في ثمانينيانشأ 

م يتم لاالقتصاد التكافلي على مبادرات األفراد الذين يطمحون لتلبية حاجيات اجتماعية أو بيئية يعتمد 

 تلبيتها أو تمت تلبيتها جزئيا من طرف سوق السلطات العمومية. 

ن في خدمة الغاية التكافلية: التضام االقتصاديةتطبيقه متنوعة جدا يجمعها مبدأ وضع األنشطة جاالت م

 entreprise d’insertion par« دماج، مؤسسات اإل « commerce équitable »)تجارة عادلة 

l’économique »  وغبرها( ؛ حماية البيئة )الطاقات املتجددة، فالحة بيولوجية، منشآت اقتصادية(؛ خلق

 (.« service à domicile »كن أنشطة اجتماعية )حضانات األطفال، الخدمات بمقر الس

 . (le statut)املقاربة تستمد خاصيتها من طبيعة املنتجات والخدمات املقدمة وليس الشكل القانوني ذه ه
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 :(Social business) االجتماعيةاملؤسسة  .3

، وهي مؤسسة 0669نوبل لسنة  جائزةمحمد يونس صاحب هذه األخيرة لإلقتصادي البانقالدي تنسب 

؛ البد أم « pas de perte, pas de dividende »ذات غاية اجتماعية تحترم مبدأ "ال خسارة، ال أرباح" تجارية 

حال وجود أرباح فإنه يعاد وفي تكون لها مردودية اقتصادية بالرغم من أن الربح ليس غايتها األساسية. 

على اإلستثمار املنتظر من املساهمين هو عائد العائد املنشودة.  االجتماعيةاستثمارها في خدمة الرسالة 

 اجتماعي وليس عائد مالي. 

 

 : (la responsabilité sociale des entreprises)للمؤسسات  االجتماعيةاملسؤولية  .4

للمؤسسات، حيث ترتكز هذه األخيرة على  االجتماعيةمن عدم خلط املفاهيم السابقة مع املسؤولية البد 

واإليكولوجية في أنشطة املؤسسة التجارية وعالقتها بالشركاء  االجتماعيةاإلدراج الطوعي لإلنشغاالت 

 ومكونات املحيط الخارجي كمثال: 

  التأثيرات على البيئة وعلى املوارد الطبيعية؛إدارة  -

 املوارد البشرية على املدى البعيد؛ إدارة  -

 ظروف العمل وجودة التشغيل. تحسين  -
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 التعاونيات  (:22املحاضرة رقم )

Cours (10) : les coopératives 
 

 

 مخطط املحاضرة: 

 

 مقدمة

 . نشأة مفهوم التعاونيات2

 (Alliance Coopérative Internationale ACI)التحالف التعاوني الدولي . 0

 املبادئ التعاونية السبعة:. 3

 وح للجميع: االنضمام الطوعي واملفت .أ

 السلطة الديمقراطية املمارسة من طرف األعضاء:  .ب

 عضاءاالقتصادية لل  ةاملساهم .ج

 الحكم الذاتي واالستقاللية .د

 التربية، التعليم واملعلومة .ه

 التعاون بين التعاونيات .و

 اإللتزام تجاه املجتمع .ز

 

 أنواع واختالف التعاونيات: . 4

 (la coopérative des producteurs) نتعاونية املنتجي .أ

 (la coopérative des consommateurs)تعاونية املستهلكين    .ب

 (la coopérative des travailleurs)تعاونية العمال  .ج

 

 في الجزائر:  اعتماد لنشاط تعاونية فالحية أو اتحاد تعاونيات فالحية. 5

 اإلنشاء .أ

 طلب االعتماد وملفه .ب

 إيداع امللف .ج

 دراسة امللف .د

 منح االعتماد .ه

 انونيالسند الق .و

 نماذج الوثائق املطلوبة .ز
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 نشأة مفهوم التعاونيات: . 2

 Franche)ظهرت أولى أشكال املؤسسات التعاونية في أواسط القرن الثامن عشر مع مجبنات فرانش كومبتي 

Compté) – بحيث تشكلت هذه املجبنات في شكل جمعية منتجين للحليب تستخدم عوامل اإلنتاج   1فرنسا.ب

تصنيع الجبن. يتقاسم املنتجون فيها األرباح الناتجة عن بيع املنتوج بما يتناسب مع كمية الحليب  جماعيا من أجل

 التي يساهم بها كل منتج. 

تاج جميع عوامل اإلنأخذت هذه التعاونيات البسيطة للمنتجين بعد ذلك أشكاال أكثر تعقيدا من خالل وضع 

ين هذه . من باعاونية بطريقة منعزلة في مختلف أرجاء أوروببصفة مشتركة وظهرت أنواع أخرى من املؤسسات الت

 société des équitables pionniers de Rochdale/The Rochdale society of)املؤسسات عرفت مؤسسة 

Equitable Pioneers)  في مقاطعة مانشستر في إنجلترا.  5166نجاحا باهرا. وهي تعاونية أسست سنة 

مطالبهم ووجهت روشدال بزيادات في األجور لكن  ةلون في قطاع النسيج( منطقطالب نساجو )الذين يعم

بالرفض. حيث أنهم الحظوا أن مستواهم املعيش ي أصبح يخضع للمصنعين الذين يقررون مستوى األجور وكذلك 

كات  نساجا من أجل إنشاء شركة وذلك باشترا 01اجتمع  5166التجار الذين يحددون سعر بيع املنتوج. في سنة 

لتفتح أول محل تعاوني لبيع منتوجات النسيج  (société des équitables pionniers de Rochdale)زهيدة سميت بــــ 

 املصنع من طرف األعضاء. 

عضو  56666وأكثر  من  5163عضو سنة  936نمت الشركة بشكل سريع لتبلغ  5166مشترك سنة  66من 

. هذه (l’identité coopérative)وممارسات أسست للهوية التعاونية . بحيث وضعت هذه الشركة مبادئ 5116سنة 

  2املبادئ واملمارسات نوردها فيما يلي:

  كل عضو من التعاونية ال يمكنه االستفادة سوى من صوت واحد مهما كان عدد الحصص التي

 يمتلكها؛

 البيع ال يكون بالتقسيط بل يكون نقدا فقط؛ 

  خصم؛  يتم البيع حسب سعر السوق ودون 

 املساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين األعضاء في كل ما يخص تطبيق هذه املبادئ واملمارسات؛ 

 والتحقق من حسابات التعاونية بإحكام كما يتم عرضها على األعضاء بصفة دورية خالل  يتم مسك

 عرض الحصيلة؛ 

  الصورة باملستجداتيتم تنظيم اجتماعات بصفة دورية ومستمرة تجمع األعضاء لوضعهم في 

 ؛ الحاصلة

  يتم تقسيم أرباح التعاونية على األعضاء )في شكل حصصristourne ( بما يتناسب مع مشترياتهم )أو

 حصصهم(؛

إن النجاح التجاري واالنتشار الواسع للنموذج املقترح من طرف هذه الشركة يعود إلى ظهور تعاونيات 

 porte)تظهر ثالثة مبادئ تعاونية أساسية: مبدأ الباب املفتوح ل املستهلكين ونظام توزيع الحصص املقترح.

                                                
1 J. Shaffer, « Historical Dictionary of the Cooperate Movement », Scare crow Press, 1999, P1.  
2 J. Shaffer, op.cit, P44. 
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ouverte)"الرقابة الديمقراطية لألعضاء أو كما تسمى "عضو واحد، صوت واحد ، (un membre, une voix) 

 واملشاركة االقتصادية لألعضاء من خالل تقاسم األرباح بين األعضاء والعائد املحدود على رأس املال. 

 Alliance Coopérative)من طرف التحالف التعاوني الدولي صقلها وإثرائها  تم تبنيها، دئاملباهذه 

ACI) nternationaleI  1بمناسبة مئوية املنظمة.  5337وأخيرا سنة  5399ثم سنة  5395سنة 

 

 : (Alliance Coopérative Internationale ACI). التحالف التعاوني الدولي 0

يعتبر التحالف التعاوني الدولي الرابطة الجامعة للتعاونيات على املستوى الدولي. ، 5137تم تأسيسه سنة 

تضم   5337.2كما تم تبنيها سنة بادئ تعاونية املقيم و التسهر هذه املنظمة على ضمان الهوية التعاونية التي تحددها 

التحالف التعاوني الدولي هو أعضاء   3بلد. 550اتحادية ومنظمة تعاونية موزعة على  951هذه املنظمة حاليا 

اتحاديات وطنية لتعاونيات، تعاونيات ومكاتب حكومية تخص التعاونيات. مقر هذه املنظمة موجود ببروكسل في 

 بلجيكا وله تمثيليات جهوية من خالل مكاتب بكل من إفريقيا، أمريكا، آسيا وأوروبا. 

ن، بنوك، الفالحة، الصيد، التأمين، الصحة، السكيتهيكل هذا التحالف في شكل ثمانية منظمات في قطاعات ال

 وتعاونيات العمال. تعاونيات املستهلكين 

تبنى األعضاء إعالن التحالف التعاوني الدولي حول الهوية  5337بمناسبة مؤتمره الواحد والثالثون سنة 

والذي بموجبه  (la déclaration de l’alliance coopérative internationale sur l’identité coopérative)التعاونية 

عرفت التعاونية على أنها "جمعية مستقلة من األشخاص، يجتمعون طوعيا لتلبية تطلعاتهم ومتطلباتهم 

االقتصادية، االجتماعية والثقافية املشتركة من خالل مؤسسة تكون ملكيتها جماعية وتمارس السلطة فيها بأسلوب 

 4ديمقراطي". 

ب القيم واملبادئ التعاونية أخذت أبعادا دولية بعد تبني توصية منظمة العمل الدولية هذا التعريف إلى جان

)Organisation internationale du travail(  يروج هذه املفهوم  5واملتعلقة بترقية التعاونيات. 0660سنة  539رقم

امن راطية، اإلنصاف، املساواة، التضللقيم األساسية التعاونية: املساعدة املتبادلة، املسؤولية الفردية، الديمق

 6أخالقيات مبنية على األمانة، الشفافية، املسؤولية االجتماعية واإليثار.باإلضافة إلى 

 

 . املبادئ التعاونية السبعة: 3

من طرف  5337، تم إعادة تشكيلها سنة ترتكز الحركة التعاونية على سبعة مبادئ، متكاملة وغير قابلة للتجزئة

ملنظمة العمل الدولية. هذه املبادئ تعتبر ضمان  539التعاوني الدولي وتم دمجها في التوصية رقم التحالف 

 وأساسيات هوية وخصوصية املؤسسة التعاونية:

 الطوعي واملفتوح للجميع:  االنضمام .ح

                                                
1 J. Shaffer, op.cit, P45. 

2 Alliance Coopérative Internationale, « Déclaration sur l’identité coopérative », Manchester, 1995. 
 الجزائر ليس لها أعضاء منتمين لهذه المنظمة. 3 

4 Alliance Coopérative Internationale, 1995.   
5 Poorter, « identité coopérative et évolutions », Revue économique et sociale, vol 71, No 3, 2013. 
6 Organisation internationale du travail, Recommandation No 193 sur la promotion des coopératives, 2002.  
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 يطبق مبدأ "الباب املفتوح" أو "حرية الدخول والخروج" في إطار الحدود التي يضعها النظام األساس ي

ملبدأ على ويبنى هذا اللتعاونية )حسب الغاية االجتماعية، الطاقة اإلستيعابية لألعضاء على سبيل املثال(. 

عدم التمييز بالجنس، األصول االجتماعية، العرق، الوالء السياس ي والجهوية. بحيث مفهوم الطوعية أو 

 حرية رغبة األعضاء للعمل سويا هو أساس مهم لنجاح التعاونية. 

 

 سلطة الديمقراطية املمارسة من طرف األعضاء: ال .ط

التعاونيات هي منظمات تتكم حكامتها بأسلوب ديمقراطي من طرف أعضائها، تضمن استقاللية قراراتها. 

هذه الحوكمة الديمقراطية ترتكز على القاعدة )عضو واحد، صوت واحد( والتي تترجم املساواة بين 

ادية في التعاونية. هذه القاعدة يمكن تطبيقها في التعاونيات من األعضاء مهما كانت مساهماتهم االقتص

فإن الحوكمة املستوى األول. أما فيما يخص التعاونيات من مستويات أخرى )تعاونيات التعاونيات( 

 الديمقراطية يتم تطبيقها من خالل احترام استقاللية وسيادة األعضاء. 

 

 االقتصادية للعضاء:  ةاملساهم .ي

التعاونية هم في نفس الوقت مستخدمين ومالكين ملؤسستهم. هذا املبدأ األساس ي للتعاونية يعطي إن أعضاء 

صفتين لألعضاء بحيث يكونون في نفس الوقت شركاء يراقبون رأس املال التعاوني ومستخدمون مستفيدون 

 من الفعل الجماعي الذي تقوم به مجموعة األعضاء. 

لك في طبيعة التعاونية التي تمثل في نفس الوقت جمعية أشخاص مبدأ ازدواجية الصفة هذا نجده كذ

. التعاون بين األعضاء يمكن   1وكيان اقتصادي: فهي تمثل بذلك تجمع أشخاص يمتلكون مؤسسة

من منتوجات التعاونية. وإذا حققت هذه األخيرة فائضا فإنه يوجه على  االستفادةاملستخدمين املالكين من 

الغير قابلة للتقسيم، ثم فقط األعضاء يستفيدون بصفة عادلة من نصيبهم من  طاتلالحتياوجه األولوية 

وفي األخير يستطيع األعضاء اإلستفادة من أجر صريح   األرباح وذلك نسبة إلى حجم معامالتهم مع التعاونية.

 2محدد على أساس حصصهم االجتماعية. 

 

 : واالستقالليةالحكم الذاتي  .ك

ة املمنوحة ألعضاء التعاونية، بحيث تبقى التعاونية دائما وسيلة في خدمتهم. البد يقوي هذا املبدأ السلط

على األعضاء أن يتمكنوا بصفة ذاتية من ضمان الرقابة على الحكامة والرقابة املالية لتعاونيتهم حتى تحافظ 

 هذه األخيرة على استقالليتها. 

لف التعاوني الدولي إلى أصداء عن استخدام من طرف التحا 5337أدى إدخال هذا املبدأ الرابع سنة 

التعاونيات في البرامج الحكومية والذي أدى إلى تدخل الدولة في تسييرها وخصوصا في الدول النامية. هذا 

                                                
1 Henry, « Guide de législation coopérative », 3ème édition, Bureau international du travail, 2012. 

 رلتوضيح العملية نضرب مثال: مثال في تعاونية فالحية متخصصة في إنتاج الحليب، تقوم التعاونية بشراء الحليب على األعضاء )مربي األبقا 2 

دورية )كل شهر مثال(. إضافة إلى ذلك وفي حال تحقيق التعاونية ألرباح  املشتركين( بسعر موحد يحدده مجلس إدارة التعاونية حسب السوق وبصفة

 على حصصهم االجتماعية. (intérêt)وكذلك يستفيد األعضاء من فائدة سنوية  (ristourne)فإنها تقوم بتوزيعها على األعضاء في شكل 
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يستبعد الشراكة مع كيانات عمومية أو خاصة خارجية شريطة أال تمس استقاللية املبدأ في الحقيقة ال 

 لتعاونية. القرار لألعضاء واستقاللية ا

 

 التربية، التعليم واملعلومة:  .ل

ن املشاركة الالزم حتى يتمكنوا م التعاونية وبما أنها في خدمة أعضائها فإنها تشكل وسيلة للتربية والتكوين

بطريقة فعالة في تطوير تعاونيتهم )مثال يمكن للتعاونية أن تقدم تكوينات للفالحين في مجال التقنيات 

فع من املردودية ونفس الش يء ملربي األبقار تقديم النصح والتقنيات للرفع من املنتوج(. الجديدة للزراعة للر 

إضافة إلى ما سبق فإن هذا املبدأ يفتح ويوسع هذه الوظيفة إلى خارج التعاونية بحيث من شأنه إعالم الرأي 

 1العام وبالخصوص الشباب وصناع القرار حول طبيعة ومزايا التعاونية.

 

 ن التعاونيات: التعاون بي .م

يعمل هذا املبدأ على تقوية دور التعاونيات تجاه أعضائها والتيار التعاوني من خالل تشجيع التعاون بين 

فإن التعاونيات في املستوى األول مطالبون بالتجمع كأعضاء في تعاونية من التعاونيات. بشكل ملموس 

اون آثار املبادئ األخرى كما من شأنه زيادة مزايا التع املستوى الثاني. التعاون بين التعاونيات من شأنه تقوية

من خالل اإلقتصاديات السلمية، السلطة على السوق، سلطة التفاوض وتخفيض تكاليف العمليات 

 التجارية.  

إذن يطبق مبدأ التبعية على التعاونيات من املستوى الثاني والتي تأخذ فقط املهام التي ال يمكن للتعاونيات 

 2توى األول القيام بها، أو القيام بها بتكاليف مختلفة أو بجودة منخفضة.في املس

 

 املجتمع:اإللتزام تجاه  .ن

ويؤكد أن "التعاونيات تساهم في التنمية املستدامة ملجتمعاتها في إطار  5337تم إضافة هذا املبدأ سنة 

املحلي للتعاونية من خالل املجتمع  . هذا املبدأ يعترف بأهمية التجذر3التوجهات املتبناة من طرف أعضائها"

الذي ينتمي إليه أعضاؤها والذي فيه تمارس نشاطها. يستطيع األعضاء كذلك استخدام مواردها من أجل 

أكثر ملتطلبات األعضاء وأسرهم. على سبيل املثال بناء مدارس، تعبيد طرقات،  مجتمعهم واالستجابةتجهيز 

 غيرها.فتح مستشفيات، تطوير خدمات تأمينية و 

لتعاونية في لإضافة إلى ما سبق يدخل هذا املبدأ مفهوم اإلستدامة في الفعل االقتصادي، االجتماعي والبيئي 

 املجتمع. 

 

 . أنواع واختالف التعاونيات: 4

                                                
1 Extrait du 5ème principe de l’ACI (1995).  
2 H. –H. Munkner et C. Vernaz, « Glossaire coopératif annoté », Marburg, 2005. 
3 3 Extrait du 7ème principe de l’ACI (1995).  
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بعد الحرب العاملية الثانية، تخلى الفكر في مجال التيار التعاوني تدريجيا عن النظرة املثالية للتعاونية داخل 

تهدف التعاونية إلى خدمة األعضاء الذين يشكلونها. تحليل  1جتمع ليتجه نحو املستوى التنظيمي لهذه األخيرة. امل

عالقة االستخدام بين التعاونية وأعضائها تمكننا من تمييز ثالثة أنواع من التعاونيات والتي يمكن دمجها في أشكال 

خاص طبيعيين أو معنويين. وباإلضافة إلى أن هذا التصنيف من . األعضاء ممكن أن يكونوا أشتعاونيات أكثر تعقيدا

شأنه إعطاء رؤية أوضح عن الدور الذي تلعبه التعاونيات فإنه يمكن كذلك من تحديد األطر التي على أساسها يتم 

 .(ristourne)حساب حصص األرباح 

 

 : (la coopérative des producteurs) نتعاونية املنتجي .د

نتجين إلى تقديم السلع والخدمات الالزمة إلنجاز عمل أعضائها. يضع األعضاء بعض تهدف تعاونية امل

األعباء املهنية جماعيا )على سبيل املثال املحاسبة، التموين، النقل، املكاتب( مع اإلبقاء على املداخيل 

يحسب  (la ristourne)الصافية ألنشطتهم. األعضاء هم في نفس الوقت املنتجين واملالكين. ربح األعضاء 

 نسبة إلى األنشطة املنجزة داخل التعاونية.

نجد في هذا النوع من التعاونيات: التعاونيات الفالحية للتموين، التعاونيات البحرية، تعاونيات الحرفيين، 

 تعاونيات املحولين وكذلك تعاونيات التجار. 

 

 (la coopérative des consommateurs)تعاونية املستهلكين    .ه

ل تعاونية املستهلكين فإن اإلنشغال هو تقديم السلع والخدمات لألعضاء من أجل االستعمال داخ

الشخص ي وذلك بأحسن سعر وأحسن جودة. األعضاء هم في نفس الوقت مالكين وزبائن. ربح األعضاء 

 يحسب نسبة إلى السلع والخدمات املتحصل عليها من خالل التعاونية.

ت عادة في قطاعات التغذية، السلع والخدمات، اإلسكان، الترفيه والوسائط نجد هذا النوع من التعاونيا

. األمثلة عن تعاونيات املستهلكين نجدها في تعاونيات اإلدخار والقرض، (les milieux scolaire)التعليمية 

 تعاونيات التأمين، تعاونيات فالحية للبيع وتعاونيات اإلسكان. 

 

 : (la coopérative des travailleurs)تعاونية العمال  .و

 la)دور تعاونيات العمال هو توفير العمل لألعضاء من خالل استغالل مؤسسة.  يحسب مبلغ الربح 

ristoutrne)  على أساس العمل املقدم داخل التعاونية. األعضاء لهم امللكية الجماعية للمؤسسة وهم في

 une meilleure)ونيات أمن وظيفي أكثر نفس الوقت عمال داخل املؤسسة. يوفر هذا النوع من التعا

sécurité de l’emploi)  .إضافة إلى إضفاء طابع رسمي لبعض األنشطة االقتصادية 

نجد هذا النوع من التعاونيات في مجال التعمير، الخدمات والتجارة، تعاونيات عمالية إنتاجية، الشركات 

 .(Coopératives d’activités et d’emploi)يل التعاونية والتشاركية وكذلك تعاونيات األنشطة والتشغ

 

                                                
1 De J.-F. Draperi, « Comprendre l’économie sociale, fondements et enjeux », 2ème édition, Dunod, 2014, P89 
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 في الجزائر:  اعتماد لنشاط تعاونية فالحية أو اتحاد تعاونيات فالحية. 5

وفق القانون الجزائري تقوم التعاونيات الفالحية على أساس التضامن املنهي بين الفالحين وال تهدف إلى تحقيق 

 ا. ربح تجاري وتؤسس على حرية االنضمام ألعضائه

التعاونية الفالحية هي شركة أشخاص مدنية لها مستخدمين ورأسمال متغيرين تتمتع بالشخصية املعنوية 

واالستقالل املالي. ويحدد هدف التعاونيات الفالحية أساسا باالحتياجات املهنية ملنخرطيها. وبهذه الصفة يمكنها على 

 الخصوص: 

، جمع وتحويل وتوضيب وتخزين وتسويق وتصدير املنتجات إنجاز أو تسهيل كل العمليات املتعلقة بإنتاج -

 الفالحية ملنخرطيها؛

 تزويد منخرطيها فقط بجزء من املدخوالت والتجهيزات الالزمة ملستثمراتهم أو كلها؛ -

 القيام على العموم بجميع العمليات التي تدخل في إطار املهنة الفالحية لحساب منخرطيها. -

 ل: أشكا فالحية ثالثةتكون للتعاونيات اليمكن أن 

 التعاونية الفالحية للخدمات املتخصصة : 

يمكن أن تهتم هذه التعاونية  .تهدف التعاونية الفالحية للخدمات املتخصصة إلى تقديم خدمات محددة

 ي: لى الخصــوص بمـا يأتة عالفالحي

 التموين بعوامل اإلنتاج،   -

 نصوص عليها في التنظيم املعمول به، مهنة أو عدة مهن متعلقة بفرع من الفروع امل  -

 السقي وصرف املياه،   -

  ؛الصغيرة ومجاالت السقي يةاملحيطـــات الجماعها تسييـــر واستغــالل منشآت تعبئة مورد املاء بما في  -

 أشغال التهيئة،  -

 التلقيح االصطناعي،   -

 املكننة،  -

 .الدراسات والنصائح واإلرشاد -

 حية حسب الفرعلتعاونية الفال ا: 

  :ب الفرع كل النشاطات التي تهم فرعا من الفروع، وهي كاآلتيسالفالحيــة حاونية تمـــارس التع

 اإلنتاج منتوج الفرع،   -

 جمع انتاج الفرع،   -

 اإلنتاج والتموين بعوامل اإلنتاج الخاصة بالفرع،   -

 ،دخالت والتجهيزات الضرورية للفرعاستيراد امل  -

 تاج الفرع، تحويل وتوضيب إن -

 .تسويق وتصدير إنتاج الفرع -

 التعاونية الفالحية متعددة النشاطات: 
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بطة بتعدد داف مرتدة أهعق لتحقيي تسعى ن التعاونية التال مشكددة النشاطات متعة ل التعاونية الفالحيتمث

 .أنشطة منخرطيها

 ويمر تأسيس التعاونية الفالحية باملراحل التالية: 

 :اإلنشاءأ. 

 ( 7خمس) ،فالحين مؤسسين على األقل 

 ،اعداد القانون األساس ي 

 ،تنظيم جمعية عامة تأسيسية 

 ،انتخاب رئيس ومجلس تسيير 

 ،تعيين مدير 

 املصادقة على كل املراحل السابقة من طرف الجمعية العامة. 

 :طلب االعتماد وملفهب. 

 مرفق بالوثائق، طلب االعتماد 

 ل املنخرطين،نسخة من السند الذي يشهد بصفة الفالح لك 

 ،نسخة من القانون األساس ي املحرر قانونا 

 ،نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية 

 ،قائمة أعضاء مجلس التسيير ومدير التعاونية الفالحية أو اتحاد التعاونيات الفالحية 

 كشف يثبت االكتتاب الكلي للحصص االجتماعية األولية للمتعاونين. 

 :إيداع امللفج. 

 :لف أو يرسل الكترونيا، مقابل وصل إيداع إلىيودع امل

  املصلحة املكلفة بالتعاونيات الفالحية بمديرية املصالح الفالحية للوالية، بالنسبة للتعاونيات الفالحية أو

 .اتحادات التعاونيات التي ال تتجاوز إقليم الوالية

  الحية أو الريفية، بالنسبة للتعاونيات الفاملديرية املكلفة بالتعاونيات الفالحية بوزارة الفالحة والتنمية

  .اتحادات التعاونيات الفالحية التي تتعدى اقليم الوالية

 دراسة امللفد. 

  تدرس اللجان املؤهلة امللفات وتعطي أراءها وتحرر محاضر بذلك، ضمن اآلجال املنصوص عليها في التنظيم

 .املعمول به

 :منح االعتماده. 

 :ائل الى رئيس التعاونية الفالحية أو اتحاد التعاونيات الفالحية املعني، في أجليبلغ االعتماد بكل الوس

 ( واحدا: عندما يكون القرار من اختصاص وزير بالفالحة والتنمية الريفية5شهرا ). 

 ( يوما: عندما يكون القرار من اختصاص مدير املصالح الفالحية للوالية،57خمسة عشر ) ابتداء من 

 .ف طلب االعتمادتاريخ إيداع مل
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 :السند القانونيو. 

 يحدد تشكيلة وسير لجان االعتماد وكذا شروط وكيفيات منح االعتماد 0605مارس سنة  0قرار مؤّرخ في ،

 .للتعاونيات الفالحية واتحاداتها

  الذي يحدد  9533ديسمبر سنة  51املوافق  5655شعبان عام  5املؤرخ في  673-39املرسوم التنفيذي رقم

 .القواعد التي تطبق على التعاونيات الفالحية

  املعّدل  0606سبتمبر سنة  03املوافق  5665صفر عام  55املؤرخ في  056-06املرسوم التنفيذي رقم

 5339ديسمبر سنة  51املوافق  5655شعبان عام  5املؤرخ في  673-39واملتمم للمرسوم التنفيذي رقم 

 .الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفالحية

 بة: ز. نماذج الوثائق املطلو 

 

http://pslar.madr.gov.dz/wp-content/uploads/2021/07/A.coop_.AR_.pdf
http://pslar.madr.gov.dz/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-96-459-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-7-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1417-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-18-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A9-1996-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9.pdf
http://pslar.madr.gov.dz/wp-content/uploads/2021/03/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-%D8%B1%D9%82%D9%85-20-274.pdf
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 التعاضديات واملؤسسات التعاضدية (:22املحاضرة رقم )

Cours (11) : les mutuelles et les entreprises mutualistes 

 

 

 مخطط املحاضرة: 

 

 (les principes mutualistes)املبادئ التعاضدية  .2

 

 تنظيم التعاضديات االجتماعية في الجزائر: .0

 

 ؛ظيمية السارية املفعول املسيرة للتعاضديات االجتماعيةالتنالنصوص التشريعية و  .أ

 

 تقديم عام للتعاضدية االجتماعية: .ب

 ماهي التعاضدية االجتماعية؟ 

  من هم األشخاص الذين بإمكانهم تأسيس أو االنتماء بطريقة طوعية للتعاضديات

 املوجودة؟ 

 ما هي نسبة اشتراك املنخرط في التعاضدية االجتماعية؟ 

 التعاضدية االجتماعية؟ ماهي موارد 

 

 .سيرها و تنظيمها االجتماعية، التعاضدية .ج
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 :(les principes mutualistes)املبادئ التعاضدية  .2

منذ نشأتها، التعاضدية كانت أكثر من هيئة وقاية اجتماعية بحيث تقوم ممارسات شركات النجدة التعاضدية 

(sociétés de secours mutuels) دئ التي تحرك تعاونيات االستهالك أو الجمعيات العمالية لإلنتاج على نفس املبا

(associations ouvrières de production)  "والتي تسمى في صيغتها الحالية "املؤسسات التعاونية لإلنتاج

1(Sociétés coopératives de production SCOP)  5196والتي بدورها ظهرت في سنوات . 

و "واحد للجميع، الجميع  (l’union fait la force)ت التعاضدية هي "في اإلتحاد قوة" أولى شعارات التنظيما

والتي تبين أن التضامن هو القيمة املحورية لهذا التيار. ال يتعلق األمر فقط  (un pour tous, tous pour un)لواحد" 

يشمل املمارسات اليومية كالسهر على وآلية بل يتعداه ل(neutre)بتضامن في إطار تنظيمي يجمع املؤمنين بطريقة 

متابعة املرض ى وتقديم يد املساعدة للحاالت اإلستثنائية وغيرها. حيث أنه وباإلضافة إلى األداءات البسيطة، تقدم 

 الشركة يد العون والدعم ألعضائها في املراحل القاسية والصعبة في الحياة. 

لف مكونات االقتصاد املجتمعي حيث أنه وبعد أن يقوم حرية اإلنضمام هو املبدأ املشترك بين مختلف مخت

فإنه يجد نفسه في حالة مساواة مع  (le sociétaire)الشخص باإلنضمام بطريقة طوعية ويكتسب صفة املشترك 

  ( A cotisation égale, prestations égales)نظرائه وهوما تترجمه املبادئ "باشتراك متساوي، أداءات متساوية" 

وهو أساس الديمقراطية الخاصة  (un homme, une voix)ص "شخص واحد، صوت واحد" وبالخصو 

 2بالتعاضديات والتعاونيات.

في الواقع فإن ترقية التعاضديات يندرج في إطار إرادة النخبة والسلطات العمومية تحميل الطبقات الشعبية 

. ويتم ذلك من خالل التزام (logique d’assistance)شيئا من املسؤولية وذلك من أجل االبتعاد عن منطق املساندة 

األعضاء )ويصطلح عليهم باملشتركين( باملساهمة طوعيا في سير املؤسسة التعاضدية، سواءا تعلق األمر باملمارسات 

اليومية أو بانتخاب أولئك الذين يقومون بتسييرها. وبالتالي تصبح التعاضدية إطارا لترسيخ الديمقراطية ذلك كونها 

فرض الحضور اإلجباري ملجمل أعضائها في الجمعيات العامة أين يتم االنتخاب واتخاذ القرار. كمدرسة للمواطنة ت

 فإن التعاضدية تقوم بوظيفة مجتمعية ال تقل أهمية عن نشاطها الوقائي. 

                                                

أو "املؤسسة  (société coopérative ouvrière de production)املؤسسة التعاونية العمالية لإلنتاج" والتي تسمى أحيانا "املؤسسة التعاونية لإلنتاج 1 

في القانون الفرنس ي هي مؤسسة تجارية تأخذ شكل مؤسسة ذات مسؤولية محدودة أو شركة  (société coopérative de travailleurs)التعاونية للعمال" 

 ادية بكون رأس مالها مملوك في مجمله من قبل العمال والذين يمتلكون السلطة الكاملة التخاذ القرار فيها. ذات أسهم تتميز عن املؤسسات الع
2 Patricia Toucas-Truyen, Olivier Boned, « Chapitre 2. Mutualité et entreprises mutualistes », in Robert 
Holcman, « Economie sociale et solidaire », Dunod, 2015, P 44. 
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وصفة املؤمن له صفتين، صفة املؤمن  (le mutualiste)أخيرا وكما هو الحال بالنسبة للتعاونية فإن املتعاضد 

. وفي هذا اإلطار فإن املتعاضد البد أال يسيئ استخدام املدخرات الجماعية. معظم املبادئ (assureur et assuré)له 

والذي ال يزال  (Solidarité)في كتابه "تضامن"  5139سنة  (Leon Bourgeois)التعاضدية تطرق لها ليون بورجوا 

 ات التعاضدية والتعاونية ومرجعا نظريا لهذا التيار.يشكل إلى الساعة ملخصا للقيم واملمارس

 

 تنظيم التعاضديات االجتماعية في الجزائر: .0

 ؛النصوص التشريعية والتنظيمية السارية املفعول املسيرة للتعاضديات االجتماعية .أ

 تحكم التعاضديات االجتماعية في الجزائر مجموعة من النصوص القانونية التي نوردها فيما يلي: 

يتعلق بالتعاضديات  0657يناير  6املوافق  5699ربيع األول عام  59املؤرخ في  60-57قانون رقم ال -

 االجتماعية؛

الذي يحدد  5335نوفمبر سنة  55املوافق  5651رجب عام  56املؤرخ في  601-35املرسوم التنفيذي رقم  -

ع الخاص بالتعاضديات كيفيات رقابة الوزير املكلف بالضمان االجتماعي في مجال تطبيق التشري

 ؛االجتماعية

املتضمن  5335مايو سنة  51املوافق  5655ذي القعدة عام  6املؤرخ في  573-35املرسوم التنفيذي رقم  -

 ؛تحديد العدد األدنى املطلوب من املنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية

الذي يحدد  5335فمبر سنة نو  55املوافق  5651رجب عام  56املؤرخ في  605-35املرسوم التنفيذي رقم  -

 ؛تشكيلة املجلس الوطني االستشاري للتعاضدية االجتماعية

الذي يحدد نسب تخصيص موارد  5335ديسمبر سنة  5املوافق  5651شعبان عام  5القرار املؤرخ في  -

 التعاضدية االجتماعية الواردة من االشتراكات.

 

 تقديم عام للتعاضدية االجتماعية: .ب

  االجتماعية؟ما هي التعاضدية 

 60-57تسير بموجب أحكام بالقانون رقم  ذات غرض غير مربح، هي شخص معنوي يخضع للقانون الخاص،

 لتضامنا القيام بأعمال إلى االجتماعية التعاضدية تهدف املتعلق بالتعاضديات اإلجتماعية وقانونها األساس ي.

 1دفع االشتراكات. خالل من سيما ال ،حقوقهم أعضائها املنخرطين وذوي  لفائدة واالحتياط واملساعدة

تهدف األعمال التي تقوم بها التعاضدية االجتماعية إلى ضمان أداءات النظام العام واألداءات الفردية و/أو 

الجماعية والتكميلية لفائدة األعضاء املنخرطين فيها وذوي حقوقهم وعند االقتضاء، اإلضافية إلى األداءات املقدمة 

 االجتماعي. من قبل الضمان 

                                                

 يتعلق بالتعاضديات االجتماعية 0657يناير  6املوافق  5699ربيع األول عام  59املؤرخ في  60-57القانون رقم  1 
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تهدف التعاضدية إلى ضمان أداءات فردية، أداءات جماعية )أداءات النظام العام( وأداءات اختيارية "فردية 

 و/أو جماعية" )النظام االختياري( لفائدة األعضاء املنخرطين فيها وذوي حقوقهم:

  األداءات الفردية:  –أداءات النظام العام 

العام املقدمة من قبل التعاضدية االجتماعية على أداء واحد أو أكثر من تشتمل األداءات الفردية للنظام 

 األداءات التالية: 

 األداءات العينية للتأمين على املرض تكملة لألداءات املقدمة من قبل صندوق الضمان االجتماعي؛  -

التعويضات اليومية للتأمين على املرض حسب نسبة يحددها القانون األساس ي للتعاضدية  -

من األجر املرجعي للعامل، املعتمد كأساس لحساب  %07جتماعية وفي حدود أقصاها اال 

 ؛%76التعويضات اليومية عندما ال تمنح هذه التعويضات من قبل الضمان االجتماعي إال بنسبة 

 الزيادة في معاش العجز للتأمينات االجتماعية؛  -

على األقل عندما ال يمارس  % 76 الزيادة في ريع حادث عمل أو مرض منهي الذي تساوي نسبته -

 صاحبه أي نشاط منهي؛

الزيادة في املعاشات املنقولة، بعنوان الضمان االجتماعي، لفائدة ذوي حقوق العامل املتوفي، على  -

 أساس نسبة يحددها القانون األساس ي للتعاضدية االجتماعية.

أخرى فردية ذات طابع اجتماعي عينية و/أو  يمكن أن ينص القانون األساس ي للتعاضدية االجتماعية على أداءات

 نقدية خاصة بأحداث عائلية ومهنية. 

  األداءات الجماعية:  -أداءات النظام العام 

 تشمل األداءات الجماعية للنظام العام التي تقدمها التعاضدية االجتماعية ما يأتي: 

 أداءات في مجال الصحة؛ -

 أو األشخاص املسنين أو املعوقين أو في وضعية تبعية. أعمال اجتماعية لحماية األسرة أو الطفولة -

يمكن للتعاضدية االجتماعية، من أجل ضمان هذه األداءات الجماعية، إنجاز و/أو تسيير الهياكل الصحية 

 واإلجتماعية. 

  :أداءات النظام االختياري 

ات ساس ي، تقدم مقابل اشتراكيمكن للتعاضدية االجتماعية أن تدرج أداءات ذات طابع اختياري في قانونها األ 

 أو مساهمات مالية خاصة. تكون هذه األداءات فردية أو جماعية ويمكن أن تتعلق ال سيما باالستفادة من: 

 التقاعد التكميلي؛ -

صندوق املساعدة واإلسعاف املخصص، ال سيما ملساعدة األعضاء املنخرطين وذوي حقوقهم، في  -

 ة؛حالة مرض وحادث عمل ومرض منهي ووفا

 املساعدة في السكن؛  -

 التكوين املتواصل أو املؤهل؛ -

 النشاطات الثقافية والرياضية؛ -

 األداءات املقدمة من قبل التعاونيات التعاضدية.  -
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 وطواعية إلى بحرية االنضمام أو اجتماعية تعاضدية تأسيس يمكنهم الذين األشخاص هم من 

  موجودة؟ اجتماعية تعاضديات

 ة اإلجتماعية بين: يمكن أن تتأسس التعاضدي

 الخاصة؛ أو العمومية واملقاوالت العمومية والهيئات واإلدارات املؤسسات في أجراء عمال -

 الخاص؛ لحسابهم نشاطا يمارسون  أشخاص من أو -

 متقاعدون؛ أشخاص -

 االجتماعي؛ الضمان بعنوان ريوع أصحاب أو معاشات أصحاب أو -

 بهما؛ املعمول  والتنظيم للتشريع وفقا الدولة، من معاشات لهم الذين الشهداء أرامل أو املجاهدون  -

 .املتوفين املتعاضدين حقوق  ذوو  -

 منخرط. 7666يحدد التنظيم املعمول به عدد املنخرطين األدنى املطلوب لتكوين تعاضدية اجتماعية بـ 

 

 ما هي نسبة اشتراك املنخرط في التعاضدية االجتماعية؟ 

 اشتراك وعاء من % 5.7 بـ أقص ى كحد( العام النظام) الفردية ءاتلألدا بالنسبة االشتراك نسبة ا تحدد -

 .املضمون  االدنى الوطني األجر مرات( 9)ثالث من أقل مبلغه يكون  الذي االجتماعي الضمان

 خمس من أقل و مرات( 9) ثالث بين ما مبلغه يتراوح الذي اإلجتماعي الضمان وعاء من %9 و %5.9 بين ما -

 .املضمون  االدنى يالوطن االجر مرات( 7)

 من وأقل( 7)خمس بين مبلغه يتراوح الذي اإلجتماعي الضمان اشتراك وعاء من %7 و %9.5 بين ما -

 .املضمون  االدنى الوطني األجر مرات( 56)عشر

 االدنى الوطني األجر مرات( 56)عشر بين مبلغه يتراوح الذي اإلجتماعي الضمان وعاء من % 9 و % 7.5 بين ما -

 .املضمون 

 االجر مرة( 57)عشر خمس مبلغه يفوق  أو يساوي  الذي اإلجتماعي الضمان وعاء من % 5 و % 9.5 بين ما -

 .املضمون  األدنى الوطني

أما نسب االشتراك و/أو مبلغ املساهمة املالية الخاصة باألداءات الجماعية أو االختيارية، فتحدد حسب الحالة 

قانون بموجب ال االختياريةبعنوان األداءات  االشتراكحدد نسبة ت في القانون األساس ي للتعاضدية االجتماعية.

 األساس ي للتعاضدية اإلجتماعية.

 

 ما هي موارد التعاضدية االجتماعية؟ 

عالوة على املورد الرئيس ي للتعاضدية املتمثل في اشتراكات منخرطيها، تتكون مواردها األخرى من الهبات 

توظفها أو تستثمرها ومن عائدات  يالت والمت التي تقدمها ومن عائدات األ والوصايا، العائدات اآلتية من األداءا

 الدعاوى التعويضية.

 

 ، تنظيمها و سيرها:االجتماعية التعاضديةج. 
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 ( هيئات متمثلة في:6تتكون التعاضدية من أربع )

 ؛الجمعية العامة 

 ؛مجلس اإلدارة 

 ؛مكتب مجلس اإلدارة 

  .لجنة الرقابة 

املتعلق بالتعاضديات اإلجتماعية . كما يمارس أعضاء هذه  60-57طبقا ألحكام القانون  تجدد عهدة الهيئات

يتولى تسيير التعاضدية واستغاللها  .60-57الهيئات مهامهم دون مقابل ما عدى تلك املنصوص عليها في القانون رقم

 هيكل تسيير.

ف أساسا إلى تحديد شروط وكيفيات املتعلق بالتعاضديات االجتماعية يهد 60-57ولإلشارة فإن القانون 

تأسيس التعاضديات االجتماعية وتنظيمها وسيرها، والذي يندرج في إطار إصالح التعاضدية االجتماعية التي تشكل 

 نظام حماية اجتماعية مكمل للمنظومة الوطنية للضمان االجتماعي.

 الوطنية للضمان االجتماعي، التي يأتي اإلصالح الذي ينص عليه هذا القانون في سياق إصالحات املنظومة

ح يخص هذا اإلصال  سمحت بتحسين نوعية األداءات وعصرنة الضمان االجتماعي والحفاظ على توازناته املالية.

 ي:الثالثة عشر والرابعة عشر والذي تم تسجيله في برنامج الحكومة ما يأتفي طبعتها  ةالثالثي تجتماعااال ه تالذي تبن

 شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص، ذات أصبحت تمثلللتعاضدية االجتماعية التي الطبيعة القانونية  -

غرض غير مربح، تسجل لدى الوزير املكلف بالضمان االجتماعي وتسير بموجب تشريع خاص بدال من 

املتمثلة في الجمعية والتي تخضع لتشريعين، التشريع املتعلق بالجمعيات من  سابقةالطبيعة القانونية ال

ة، والتشريع املتعلق بالتعاضديات االجتماعية من جهة أخرى. هذا التطور سيسمح بتحسين سير جه

 ومراقبة التعاضديات االجتماعية.

توسيع مجال تدخل التعاضدية االجتماعية من خالل السيما، أداءاتها الفردية للنظام العام، التكميلية  -

 تماعي.واإلضافية زيادة على تلك التي يقدمها الضمان االج

ستسمح األداءات اإلضافية للتعاضدية االجتماعية باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان االجتماعي  -

 وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة املرجعية للضمان االجتماعي.

ظام الدفع وفي ن” اءالشف“إدماج التعاضديات االجتماعية في نظام البطاقة اإللكترونية للمؤمن له اجتماعيا  -

من قبل الغير للضمان االجتماعي قصد السماح للمؤمن لهم اجتماعيا املنخرطين في التعاضديات 

االجتماعية، من االستفادة من مزايا هذين النظامين اللذين سيطبقان في آن واحد، من أجل التكفل بأداءات 

 الضمان االجتماعي والتعاضدية االجتماعية.

عمال من الرامي إلى تمكين الو لتكميلي بعنوان األداءات االختيارية للتعاضدية االجتماعية تأسيس التقاعد ا -

 االستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد.

لهذا الغرض، يمكن للتعاضديات االجتماعية إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي، يمول من اشتراكات خاصة 

لتكميلي املرتكز على أساس اشتراك الضمان االجتماعي والذي يقتطع من يحدد اشتراك التقاعد ا ملنخرطيها.
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كحد أدنى، يوزع بالتساوي بين املستخدم والعامل األجير. ويتحمل  % 9الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 

 العامل غير األجير هذه النسبة كلها.

اعي، بعد النظام العام للضمان االجتمفي تقاعد ليمنح الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية ل -

. يجب أن تساوي كل سنة اشتراك معتمدة بعنوان ( سنة على األقل57مدة اشتراك تساوي خمسة عشرة )

من األجر الشهري املتوسط أو من األساس املعتمد كمرجع لحساب معاش  % 6.907التقاعد التكميلي 

 تقاعد النظام العام للضمان االجتماعي. 

 خرى، ينص هذا القانون فيما يخص التقاعد التكميلي على ما يأتي:من جهة أ

منح إمكانية انخراط املؤمن لهم اجتماعيا األجراء وغير األجراء في التقاعد التكميلي لعدة تعاضديات  -

 ؛اجتماعية قصد رفع مداخيلهم عند بلوغ سن التقاعد

ن على التعاضدية االجتماعية الذين ال يتوفرو قواعد دفع اشتراكات التعويض بالنسبة للعمال املنخرطين في  -

. بحيث يمكن للمنخرطين في التقاعد التكميلي للتعاضدية االجتماعية عدد سنوات االشتراك الدنيا املطلوبة

الذين ال يتوفرون عند بلوغ السن القانونية لتصفية حقوق التقاعد التكميلي، على عدد السنوات الدنيا 

اإلستفادة من اعتماد سنوات اإلشتراك الناقصة مقابل دفع اشتراكات التعويض  لإلشتراك املنصوص عليها،

 ( سنوات؛ 67على عاتقهم حصريا في حدود خمس )

 ؛إعادة التثمين السنوي ملعاش التقاعد التكميلي على أساس نسبة تحددها التعاضدية االجتماعية -

 لى ذوي الحقوق في حالة وفاة صاحب املعاشالقواعد املطبقة بالنسبة ملعاش التقاعد التكميلي املنقول إ -

 ؛والتي هي نفس القواعد املطبقة في مجال تقاعد النظام العام للضمان االجتماعي

ضمان الحفاظ على حقوق التقاعد التكميلي في حالة وقوع اختالالت مالية للتعاضدية االجتماعية من خالل  -

 ؛ارد صندوق التقاعد التكميليإلزام التعاضدية االجتماعية باكتتاب عقد تأمين ملو 

 وكذلك ينص هذا القانون على ما يأتي: 

األحكام املتعلقة بتحسين شروط تأسيس التعاضدية االجتماعية وتسجيلها وتنظيمها وسيرها ومهام هيئاتها،  -

 ؛وكذا حقوق وواجبات منخرطيها

ها مع االجتماعية وكيفيات تخصيصاألحكام املالية التي تحدد السيما املوارد املالية وممتلكات التعاضدية  -

وفقا ملعايير التسيير املعتمدة بالنسبة لهيئات الضمان  % 1ـ يرها بيستتحديد النسبة القصوى لنفقات 

 ؛االجتماعي

تدعيم رقابة التعاضدية االجتماعية، السيما الرقابة التي يمارسها الوزير املكلف بالضمان االجتماعي من  -

ملحاسبية واملالية التي ترسل له وجوبا سنويا قبل نهاية السداس ي األول من السنة خالل الوثائق اإلدارية وا

 ؛املوالية للسنة املالية املقفلة

 ؛األحكام املتعلقة بالحل اإلرادي والقضائي للتعاضدية االجتماعية وكيفيات أيلولة ممتلكاتها في هذه الحاالت -

للتشريع الخاص بالتعاضديات االجتماعية، سواء كانوا تشديد العقوبات الجزائية املطبقة على املخالفين  -

 متصرفين أو مسيرين للتعاضدية االجتماعية أو مستخدمين أو أي أشخاص آخرين.

 



 

  

7
5

 

 الجمعيات (: 20محاضرة رقم )

Cour (12) : les associations  

 

 

 مخطط املحاضرة: 

 الجمعية؟ مفهوم هو . ما2

 الجمعية؟ مفهوم هو . ما0

 جمعية؟  . كيف يتم إنشاء3

 أوال: تكوين الجمعية التأسيسية

 ثانيا: ملف إنشاء جمعية

 ثالثا: كيفية إيداع ملف الترشيح

 رابعا: إصدار وصل إيداع امللف

 خامسا: إصدار وصل التسجيل

 سادسا: ماذا يتضمن القانون األساس ي للجمعية؟

 الجمعية؟ تسيير يتم . كيف3

 أوال: حقوق وواجبات الجمعية

 ر بالتغييرات في الهيئة التنفيذية والتعديالت في القانون األساس يثانيا: اإلشعا

 التغييرات في الهيئة التنفيذية 

 لتعديالت في القانون األساس يا 

 ثالثا: تمويل الجمعيات

 رابعا: موارد الجمعيات وأمالكها

 خامسا: تعاون الجمعيات الجزائرية مع هيئات أجنبية

 اإلطار القانوني 

 بين جمعية جزائرية وهيئة أجنبية: كيفية التعاون بين 

 الوثائق املكونة مللف التعاون 

 املحاور التي يجب أن يتضمنها مشروع اتفاقية التعاون 

 الشروط الواجب توافرها في الجمعية الجزائرية التي تسعى إلى التعاون األجنبي

 إجراءات الحصول على تمويل أجنبي

 والحل . التعليق4

 األجنبية . الجمعيات5

 ال: مفهوم الجمعية األجنبية:أو 
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 تعليق أو سحب االعتماد من الجمعيات األجنبيةثانيا: 

 للجمعيات األساس ي النموذجي . القانون 6

 الباب األول: أحكام عامة

 الفصل األول: التسمية، املوضوع، الهدف، املقر، مدة عمل الجمعية ومداه

 وواجباتهم وحقةقهمالفصل الثاني: شروط وكيفيات انضمام وانسحاب األعضاء 

 الباب الثاني: تنظيم وسير أجهزة الجمعية

 الفصل األول: الجمعية العامة

 الفصل الثاني: املجلس

 الفصل الثالث: الهيئة التنفيذية

 الفصل الرابع: التنظيم والتقسيم الداخلي

 الباب الثالث: األحكام املالية

 الفصل األول: املوارد

 الفصل الثاني: النفقات 

 الرابع: حل النزاعات، حل الجمعيةالباب 

 الباب الخامس: أحكام ختامية
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 ما هو مفهوم الجمعية؟  .2

الجمعية هي تجمع من األشخاص الطبيعيين و/أو األشخاص املعنويين يتأسس على قاعدة تعاقدية ملدة قد 

 .تكون محدودة أو غير محدودة

حي، معارفهم ومواردهم لغرض ترقية وتشجيع النشاطات في يضع هؤالء األشخاص بصفة تطوعية ولهدف غير رب

 .مختلف امليادين ال سيما املهنية، االجتماعية، العلمية، الدينية، التربوية، الثقافية، البيئية، الخيرية واالنسانية

معية جن أهداف الإ    يجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة، وينبغي على تسميتها أن تعبر عن عالقتها بهذا الهدف.

واملبادئ الوطنية وكذا النظام العام،  ونشاطاتها يجب أن تصب في الصالح العام وال تكون متعارضة مع القيم

 .األعراف وأحكام التشريع والتنظيم حيز التنفيذ

 

 كيف يتم إنشاء جمعية؟ .0

 يمر إنشاء الجمعية باملراحل التالية: 

 أوال: تكوين الجمعية التأسيسية

 13تماع عمومي لدى مصالح الوالية املختصة إقليميا، وذلك وفقا ألحكام القانون رقم التصريح بتنظيم اج-

بحيث يتم التحضير لهذا  واملتعلق باالجتماعات واملظاهرات العمومية. 5313ديسمبر  95املؤرخ في  01

 االجتماع كما يلي: 

هم عين بكامل حقوقإيداع بيان تصريح موقع من ثالثة أشخاص قاطنين بالوالية املعنية، ومتمت -

 .املدنية، لدى مصالح الوالية املعنية

 .ن التصريح املودع الغرض، التاريخ، الوقت، مدة االجتماع وعدد من املشاركينييجب أن يب -

 .يودع بيان التصريح ثالثة أيام على األقل قبل موعد االجتماع، لدى والي الوالية املعنية -

 عقد الجمعية العامة التأسيسية التي تضم: 

 على األقل، بالنسبة للجمعيات الوطنية.ة والي 50( عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 07خمسة وعشرون ) -

واليات على األقل، بالنسبة للجمعيات ما بين  69( عضوا مؤسسا، ممثلين لـ 05واحد وعشرون ) -

 الواليات.

 ( عضوا بالنسبة للجمعيات الوالئية، ممثلين لبلديتين على األقل.57خمسة عشر ) -

 ( أعضاء بالنسبة للجمعيات البلدية.56ر )عش -

 .جدول األعمال: املصادقة على القانون األساس ي، انتخاب الهيئة التنفيذية 

 ثانيا: ملف إنشاء جمعية

 .يقدم طلب تسجيل الجمعية، موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثله املؤهل قانونا

، فيذية، توضح حالتهم املدنية، وظائفهم، عناوين إقامتهمالقائمة االسمية لألعضاء املؤسسين وأعضاء الهيئة التن 

 .وتوقيعاتهم

  من شهادة السوابق العدلية لكل األعضاء املؤسسين 69مستخرج رقم. 

 ( مطابقتين لألصل من القانون األساس ي60نسختين ). 
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  محرر من طرف محضر قضائي، والذي يحدد ةالتأسيسيمحضر الجمعية العامة: 

 .عقاد االجتماعتاريخ ومكان ان - 

 .جدول األعمال )املصادقة على القانون األساس ي وانتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية( - 

  لعنوان املقر الثبوتيةالوثائق. 

 ثالثا: كيفية إيداع ملف الترشيح

يودع امللف من طرف الهيئة التنفيذية املمثلة في شخص رئيس الجمعية أو ممثله املؤهل قانونا، لدى املصالح 

ملختصة لوزارة الداخلية والجماعات املحلية بالنسبة للجمعيات الوطنية والجمعيات ما بين الواليات، على مستوى ا

 .الوالية بالنسبة للجمعيات الوالئية، وعلى مستوى البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية

 رابعا: إصدار وصل إيداع امللف

لح املختصة، تلزم هذه األخيرة بإصدار وصل إيداع امللف، عند إيداع التصريح التأسيس ي للجمعية لدى املصا

 .وذلك بعد تدقيق حضوري لوثائق امللف

 خامسا: إصدار وصل التسجيل

 :ىال تتعدتصدر املصالح املختصة وصل تسجيل الجمعية في مدة 

 ( يوما فيما يخص الجمعيات الوطنية96ستون ). 

 ( يوما فيا يخص الجمعيات ما بي67خمسة وأربعين )ن الواليات. 

 ( يوما فيما يخص الجمعيات الوالئية66أربعون ). 

 ( يوما فيما يخص الجمعيات البلدية96ثالثون ). 

 .وضعت هذه اآلجال من اجل السماح لإلدارة املعنية القيام بدراسة مطابقة ألحكام هذا القانون 

 سادسا: ماذا يتضمن القانون األساس ي للجمعية؟

  هاهدف الجمعية، تسميتها ومقر. 

  نمط التنظيم واالختصاص اإلقليمي للجمعية. 

 حقوق وواجبات األعضاء. 

  وإقصائهماألعضاء وانسحابهم وشطبهم  شروط وكيفيات انخراط. 

 الشروط املرتبطة بحق تصويت األعضاء. 

  العامةقواعد وكيفيات تعيين املندوبين في الجمعيات. 

 العامة والهيئات التنفيذية نمط سيرها دور الجمعية. 

  عهدتهمطريقة انتخاب وتجديد الهيئات التنفيذية وكذا مدة. 

  التنفيذيةقواعد النصاب واألغلبية املطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات. 

 عليها املصادقة الجمعية عليها وكذا رقابة حسابات املصادقة قواعد وإجراءات دراسة تقارير النشاط. 

 قة بتعديل القوانين األساسيةالقواعد واإلجراءات املتعل. 

 الجمعيةحل  حالة قواعد وإجراءات أيلولة األمالك في. 

 جرد أمالك الجمعية من قبل محضر قضائي في حالة نزاع قضائي. 
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يجب أال تتضمن القوانين األساسية للجمعيات شروطا أو إجراءات تمييزية من شأنها املس بالحريات األساسية  

 .ألعضائها

 

 ير الجمعية؟ كيف يتم تسي .3

 أوال: حقوق وواجبات الجمعية

  إن الجمعيات مختلفة في أهدافها، تسميتها وعملها عن عمل األحزاب السياسية التي يمنع عليها ربط أي

عالقة عضوية أو هيكلية معها، أو تلقي الهدايا أو الوصايا في أي شكل من األشكال منها، كما يمنع عليها 

 .املساهمة في تمويلها

  ئات التنفيذية منتخبة ومجددة ديمقراطيا وفي املواعيد املحددة في القانون األساس يالهي. 

  لكل عضو الحق في املشاركة في الهيئات التنفيذية. 

  ( يوم 96وجوب إبالغ اإلدارة بأي تعديل في القوانين وبأي تغيير في الهيئات التنفيذية، وذلك خالل ثالثين )

 .من تاريخ اتخاذ القرارات

  يعتد لدى الغير بهذه التعديالت إال من تاريخ نشرها في صحيفة يومية إعالمية واحدة على األقل ذات  ال

 .توزيع وطني

   يجب على الجمعيات أن ترسل إلى السلطة العمومية املختصة بعد كل جمعية عامة نسخة من محضر

 .من تاريخ للمصادقة عليهايوم  96االجتماع ونسخة من التقرير املالي واألدبي وذلك في اجل أقصاه 

 ثانيا: اإلشعار بالتغييرات في الهيئة التنفيذية والتعديالت في القانون األساس ي

 :التغييرات في الهيئة التنفيذية

 :يجب على امللف أن يتضمن الوثائق املتعلقة بسير األشغال

  رسالة إعالم بالتغييرات املستجدة. 

  محضر سير األشغال. 

  استدعاء الجمعية العامة االنتخابية وثيقة تبين كيفية. 

  قائمة بأسماء األعضاء املشاركين، تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، باإلضافة إلى إمضاءاتهم. 

  قائمة األعضاء الجدد للهيئة التنفيذية والذين تم انتخابهم أثناء هذه الجمعية العامة. 

 التقريرين األدبي واملالي للجمعية. 

  ط داخل الجمعيةحالة االنخرا. 

 :لتعديالت في القانون األساس يا

 :يجب على امللف أن يتضمن الوثائق املتعلقة بسير األشغال

  رسالة إعالم بالتغييرات املستجدة. 

 محضر سير األشغال مع استخراج األحكام املعدلة أو املستجدة داخل القانون األساس ي.  

 تبرير عملية استدعاء الجمعية العامة. 

 أسماء األعضاء املشاركين، تتضمن وظيفة كل عضو داخل الجمعية، باإلضافة إلى إمضاءاتهمقائمة ب. 
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 حالة االنخراط ضمن الجمعية. 

 نسختان مطابقتان من القانون األساس ي. 

 ثالثا: تمويل الجمعيات

موارد من القانون املتعلق بالجمعيات، التي تنص على أن  03إن مصادر تمويل الجمعيات واردة في املادة 

الجمعيات، تتمثل في اشتراكات أعضائها، املداخيل املرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأمالكها، الهبات النقدية والعينية 

 .والوصايا، مداخيل جمع التبرعات واإلعانات التي تقدمها الدولة أو الوالية أو البلدية

تمنح إال بناء على إبرام عقد برنامج يتالءم مع  إن اإلعانات العمومية تعتبر مصدر من مصادر تمويل الجمعيات، وال

األهداف املسطرة من طرف الجمعية ومطابق لقواعد الصالح العام، هذا باإلضافة إلى أن منح هذه اإلعانات ال يتم 

إال بعد تقديم حالة صرف اإلعانات املمنوحة سابقا و يجب أن تعكس مطابقة املصاريف التي منحت من أجلها ذات 

املتعلق  0650جانفي  50املؤرخ في  50/69من القانون رقم  97ت، و هذا ما نصت عليه أحكام املادة اإلعانا

شاط الذي يبتعد عن الن لالستعمالالعقالني والناجع لألموال العمومية وتجنبا  االستعمالوحرصا على   .بالجمعيات

نصت على اإلجراءات  0666ن قانون املالية لسنة م 565واملوضوع الذي برر في األول منح اإلعانة، فإن أحكام املادة 

 .اإلعانات املمنوحة للجمعيات استعمالالتي من شأنها ضمان تأطير أحسن لشروط املنح ومراقبة 

منح إعانات الدولة أو الجماعات املحلية إلى تقديم برنامج نشاطات ينجز  : اشتراطويتعلق األمر أساسا بما يلي

 .إخضاع حسابات الجمعية إلى مراقبة دائمة يتكفل بها محافظ حسابات انة املطلوبة،خالل السنة املعنية باإلع

 ظمارس للسنة، تقرير النشاطات وحصيلة حسابات السنة السابقة تحمل إلزاما تأشيرة محاف 95إيداع قبل 

عانة وهذا دمة لإل الحسابات لدى خزينة الوالية املعنية وتوضع أيضا نسخة من التقرير لدى الهيئات والهياكل املق

من  565املتضمن تطبيق أحكام املادة  0665نوفمبر  56املؤرخ في  975-65عمال بنص املرسوم التنفيذي رقم 

واملتعلق بكيفيات مراقبة  0666املتضمن قانون املالية لسنة  5333ديسمبر  09املؤرخ في  55-33القانون رقم 

 .لجمعيات واملنظماتل  استعمال إعانات الدولة أو الجماعات املحلية

كما أن القانون املتعلق بالجمعيات أوجب اعتماد محاسبة الجمعية من طرف محافظ الحسابات، وهذا ما يقتضيه 

 .منه 91نص املادة 

 رابعا: موارد الجمعيات وأمالكها

ارية سال تستخدم موارد وأمالك الجمعيات إال لتحقيق أهدافها املحددة في قوانينها األساسية والقوانين 

 .املفعول 

كما يحضر استخدام ممتلكات الجمعية ألغراض شخصية. ال تقبل الهبات والوصايا ما لم تكن تخضع للشروط 

في القانون األساس ي للجمعية. يجب على الجمعيات أن تمسك حساب مزدوج من قبل مدقق  ةتزامات املحددلواال

 .حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية حسابات. كما يجب أن تودع مواردها في حساب وحيد بنكي أو

 خامسا: تعاون الجمعيات الجزائرية مع هيئات أجنبية

 اإلطار القانوني: 

 96و 09األحكام املتعلقة بالتعاون والتمويل األجنبيين بين جمعيات جزائرية وهيئات أجنبية متضمنة في املادتين 

 السالفة الذكر على أنه 09بالجمعيات، حيث تنص املادة  واملتعلق 0650جانفي  50في املؤرخ  69- 50من القانون 
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يمكن للجمعيات أن تتعاون في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية ومنظمات دولية غير حكومية تنشد نفس "

 .األهداف في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية واألحكام التشريعية والتنظيمية املعمول بها

 راف املعنية إلى املوافقة املسبقة للسلطات املختصةيخضع هذا التعاون بين األط

أعاله، يمنع على أية جمعية الحصول  23  مع مراعاة أحكام املادة: "من ذات القانون على أنه 96كما تنص املادة 

على األموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك الناتجة عن عالقات 

 ."ويخضع هذا التمويل إلى املوافقة املسبقة للسلطة املختصة .املؤسسة قانوناالتعاون 

املتعلق بالجمعيات، يشترط على الجمعية الحصول على املوافقة املسبقة للسلطة  69-50وعليه، فالقانون 

ا الطرف ذاملختصة على اتفاقية التعاون بينها وبين الطرف األجنبي، حيث يتم االستفادة من أموال مقدمة من ه

فقة املسبقة للموا  األجنبي في إطار اتفاقية التعاون املؤَسسة قانونا بصفة مسبقة، كما يخضع هذا التمويل بدوره

 .للسلطة املختصة

 كيفية التعاون بين بين جمعية جزائرية وهيئة أجنبية: 

 الوثائق املكونة مللف التعاون: 

 ئة األجنبية موجه للسلطة املختصة؛طلب الترخيص بالتعاون في إطار الشراكة مع الهي 

 وثيقة تثبت الوجود القانوني للمنظمة األجنبية؛ 

 نسخة عن القانون األساس ي للمنظمة األجنبية الذي يتضمن األهداف املنشودة من طرفها؛ 

 القائمة االسمية للهيئة القيادية للمنظمة األجنبية وكذا قائمة بأسماء الدول املنخرطة فيها؛ 

 ية التعاون في إطار الشراكةمشروع اتفاق. 

 املحاور التي يجب أن يتضمنها مشروع اتفاقية التعاون: 

 تحديد بدقة أطراف االتفاقية؛ 

  يكون مخالفا للتشريع والتنظيم املعمول بهما؛ أالأهدافه والذي يجب و مجال التعاون 

 التزامات كل طرف من أطراف االتفاقية؛ 

 مدة سريان االتفاقية؛ 

 ات؛طرق حل النزاع 

 إمضاءات األطراف املعنية. 

تتضمن أي أحكام مالية، حتى ال يتم الخلط بين اتفاقية التعاون واتفاقية التمويل  أالاتفاقية التعاون يجب 

 التي قد تأتي في مرحلة الحقة للترخيص بالتعاون.

 الشروط الواجب توافرها في الجمعية الجزائرية التي تسعى إلى التعاون األجنبي: 

 ن تكون الجمعية الجزائرية في وضعية قانونية، السيما من حيث:يجب أ 

 تأسيسها القانوني؛ 

  وضعية نظامية داخلية منتظمة؛ 

  واملتعلق  0650جانفي  50املؤرخ في  69- 50قامت بإجراء مطابقة قوانينها األساسية مع القانون رقم

 بالجمعيات.
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  السلطة املختصة بدراسة مدى مطابقة ملف التعاون: 

 بين الواليات والجمعيات الوطنية؛ وزارة املكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات ماال 

 .الوالية بالنسبة للجمعيات املحلية 

 إجراءات الحصول على تمويل أجنبي: 

فيما يتعلق بإجراءات حصول جمعية جزائرية على تمويل مقدم من طرف هيئة أجنبية، فإن هذا التمويل يجب 

إطار تنفيذ أحكام اتفاقية التعاون املرخص بها مسبقا بين الجمعية الجزائرية والهيئة أن يندرج موضوعه في 

 .األجنبية، وذلك في إطار احترام التشريع املعمول به واملتعلق بالصرف وكذا إجراءات تعيين محافظ حسابات

ية طرف الجمعيمنح الترخيص املسبق من طرف السلطة املختصة املبينة أعاله، بناء على طلب مقدم من 

 الجزائرية والذي يشير إلى:

 االتفاقية اإلطار للتعاون التي ندرج التمويل في إطارها؛ 

 توصيف للمشروع املراد تمويله؛ 

 امليزانية املخصصة لتمويل هذا املشروع؛ تقديرات 

 كيفيات الدفع؛ 

   املشروع. إلنجازاملوارد البشرية واملادية املخصصة 

ن مخالفة تكو  أالتعاون والتمويل أحكاما إضافية غير تلك املذكورة سابقا على يمكن أن تتضمن اتفاقيات ال

 للتشريع والتنظيم املعمول بهما.

 

 التعليق والحل:  .4

 .يتم حل أو تعليق نشاط الجمعية في حالة تدخلها في الشؤون الداخلية للبالد أو إخاللها بالسيادة الوطنية 

   من هذا القانون يؤدي إلى تعليق نشاطها ملدة ال تزيد على  99و 96،  77، 96، 01، 53، 51، 57خرق املواد

 .أشهر( 69ستة )

   ( أشهر.69را بوجوب مطابقة أحكام القانون في اجل ثالث )اعذإيسبق قرار التعليق لنشاط الجمعية 

  ديمكن أن يكون حل الجمعية إراديا أو معلنا عن طريق القضاء ويبلغ للسلطة التي منحت لها االعتما. 

 .يعلن الحل اإلرادي للجمعية من طرف أعضاء الجمعية طبقا لقانونها األساس ي 

 

 الجمعيات األجنبية:  .5

 أوال: مفهوم الجمعية األجنبية:

 تعد جمعية أجنبية كل جمعية:

 .يوجد مقرها بالخارج وتم اعتمادها به واالعتراف بها وتم الترخيص لها باإلقامة على التراب الوطني 

 لى التراب الوطني وتسير كليا أو جزئيا من طرف أجانب.يوجد مقرها ع 

  يخضع إنشاء جمعية أجنبية إلى االعتماد املسبق من الوزير املكلف بالداخلية الذي يتوفر بعد استطالع

 ( يوم ملنع االعتماد أو رفضه.36رأي وزير الشؤون الخارجية ووزير القطاع املعني على أجل تسعين )
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 االعتماد من الجمعيات األجنبيةتعليق أو سحب ثانيا: 

 وزير الداخلية والجماعات املحلية، الدولة،يتم تعليق أو سحب االعتماد من الجمعيات األجنبية بقرار من وزير 

وذلك في حالة ما قامت الجمعية األجنبية بأنشطة أخرى غير تلك املنصوص عليها في قوانينها األساسية، أو تتدخل 

 الداخلية للبلد املضيف أو تقوم بنشاط من شانه أن يخل بــ:بصفة صريحة في الشؤون 

 السيادة الوطنية. 

 .بالنظام التأسيس ي القائم 

 .بالوحدة الوطنية أو سالمة التراب الوطني 

 .بالنظام العام واآلداب العامة 

 .بالقيم الحضارية للشعب الجزائري 
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 .......................................جمعية: ......................................................................................................................

 القانون األساس ي

النموذجي للجمعيات     

مالحظة: تضع مصالح وزارة الداخلية والجماعات النحلية هذا القانون األساس ي النموذجي تحت 

املؤرخ في  50/69تصرف املواطنين واملواطنات الراغبين في تأسيس جمعية في إطار أحكام القانون رقم 

املتعلق بالجمعيات، من باب االستدالل، املساعدة والتوجيه في إعداد القانون  50/65/0650

 األساس ي.  
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 القانون األساس ي
 

 ...........................................................املصادق عليه خالل الجمعية العامة التأسيسية املنعقدة بتاريخ .........
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 يؤسس املصرحون املبينة أسماؤهم أدناه، املادة األولى:

 ، ولهذا القانون القانون األساس ي،0650جانفي  50املؤرخ في  50/69جمعية تخضع ألحكام القانون رقم 

 والية مقر اإلقامة اللقب اإلسم

   

   

   

   

( والية 20( على األقل، يمثلون إثنى عشر )05)ذكر أسماء وألقاب كل األعضاء املؤسسين الخمسة والعشرين )

على األقل بالنسبة للجمعيات ذات الطابع الوطني، بالنسبة للجمعيات ما بين الواليات واحد وعشرون عضوا 

تكوين جمعية من طرف أشخاص اعتبارية يتعين ذكر تسمية  ( واليات على األقل. وفي حالة23( يمثلون ثالث )02)

 األشخاص اإلعتبارية. 

 

 الباب األول 

 الفصل األول 

 أحكام عامة

 التسمية. املوضوع. الهدف. املقر. مدة عمل الجمعية ومداه.

 

 …(يةمعاإلشارة إلى التسمية الكاملة والدقيقة للجمعية مع مطابقتها ملوضوع الجتسمى الجمعية ): 20املادة 

………………...................................................................................................................................... 

يحدد نشاط .................................)الجمعية ........................................................ هي جمعية ....................... :23املادة 

(. يشرك املؤسسون واملنخرطون في تسخير معارفهم إنساني ...... إلخ –خيري  –ثقافي  –الجمعية بدقة: اجتماعي 

ووسائلهم بصفة طوعية ولغرض غير مربح من أجل ترقية نشاطها وتشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة 

 لوطنية ودون املساس بالنظام واآلداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات املعمول بها. الثوابت والقيم ا

تذكر أهداف الجمعية بدقة ويجب أن تكون مطابقة لتسمية وموضوع تهدف الجمعية أساسا إلى: ) :24املادة 

 (. الجمعية

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 وتتعهد الجمعية بأن ال تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.
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 (اإلشارة إلى العنوان الكامل ملقر الجمعيةيكون مقر الجمعية كائن بـ : ) :25املادة 

...........................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 ومع مراعاة التشريع املعمول به ال يمكن نقل هذا املقر إال بقرار من الجمعية العامة. 

 (عمر الجمعيةمدة شارة إلى اإل مدة الجمعية هي: ....................................................) :26املادة 

حديد تتتمتع الجمعية بالشخصية املعنوية واألهلية القانونية وهي تمارس نشاطاتها على مستوى ......... ) :27املادة 

 (.عبر كامل التراب الوطني أو ما بين الواليات –مجال نشاط الجمعية 

عالمية ومطويات لها عالقة بهدفها في ظل احترام يسمح للجمعية بإصدار ونشر نشريات ومجالت ووثائق إ: 28املادة 

 الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين املعمول بها، على أن يكون البيان الرئيس ي محررا باللغة العربية.

 

 الفصل الثاني

 . شروط وكيفيات انضمام وانسحاب األعضاء وواجباتهم وحقوقهم .

 

 مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفيين.تتكون الجمعية من أعضاء  :20املادة 

 تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية.

املؤرخ  69-50من القانون رقم  6زيادة على الشروط املنصوص عليها في التشريع املعمول به، ال سيما املادة : 22املادة 

ة تذكر الشروط الخاصيجب ألن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية: )املتعلق بالجمعيات،  0650جانفي  50في 

 ( املطلوبة

...........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

ويقبله مكتب الجمعية، تثبت صفة يتم االنضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب،  :22املادة 

 العضو بمنح بطاقة اإلخراط.

 تفقد صفة العضو في الجمعية لألسباب اآلتية:  :20املادة 

 االستقالة مقدمة كتابيا. -

 الوفاة. -

 ..........( ..............................................................اإلشارة إلى املدة املحددةعدم دفع االشتراكات ملدة ) -

 حل الجمعية. -

 (.توضح بدقةأسباب أخرى ) -

 كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة:  :23املادة 
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 استيفاء االشتراكات. -

 (. توضح بدقةشروط أخرى ) -

 

 الباب الثاني

 . تنظيم وسير أجهزة الجمعية .

 

 تضم الجمعية جمعية عامة ومكتب تنفيذي

 

 األول الفصل 

 .الجمعية العامة.

تضم الجمعية العامة كل األعضاء املنخرطين أو ممثلي الواليات، باإلضافة إلى أعضاء الهيئة التنفيذية،  :24املادة 

 (  .................................................... مندوب. اإلشارة إلى العددتعين كل والية )

تحديد كيفية تعيين املندوبين على مستوى كل والية مع االعتماد على مبادئ ويتم تعيين املندوبين عن طريق )

 ( التسيير الديمقراطي

........................................................................................................................................................................... 

 ( ...................................................................اإلشارة إلى املدةاملدة االنتخابية للجمعية العامة هي ) :25املادة 

 تتكفل الجمعية العامة بما يلي:  :26املادة 

 عية. عية األدبية للجماإلدالء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات، تقارير التسيير املالي، والوض -

 املصادقة على القوانين األساسية والنظام الداخلي للجمعية، باإلضافة إلى تعديالتها. -

 القيام بانتخاب املكتب التنفيذي، وكذا تجديده. -

 املصادقة على قرارات املكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها املحلي.  -

دم بإثباتات وشروط، وبعد التحقق من عدم تنافيها مع األهداف املسطرة قبول الهبات والوصايا عندما تق -

 للجمعية.

 املوافقة على إنشاء أجهزة استشارية، ومتابعة املوافقة على اقتناء العقارات.  -

 دراسة الطعون املقدمة فيما يخص االنضمام للجمعية. -

 البث النهائي في قضايا االنضباط. -

 ة.تحديد مبلغ االشتراكات السنوي -

 وتتكفل أيضا بــ )اإلشارة إلى مهام أخرى(.  -
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(  ................ في السنة، وتجتمع اإلشارة إلى عدد املراتتجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على األقل ) :27املادة 

من  بفي دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيس الجمعية، أو بطلب من أعضاء املكتب أو بطل

 ( ...................................................................................... .تحديد النصابأعضائها )

 وفي هاتين الحالتين األخيرتين يحل األمين العام أو النائب األول للرئيس محل رئيس الجمعية.

ذا القانون، وتسجل االستدعاءات في سجل املداوالت وترسل من ه 55تستدعي الجمعية وفقا ألحكام املادة  :28املادة 

ل تحديد عدد األيام قبكتابيا مرفقة بجدول األعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه )

 (  ..................................................................... يوما.موعد االجتماع

  (تحديد النصابال يمكن للجمعية العامة املداولة بصفة مقبولة عند االستدعاء األول إال بحضور ) :20املادة 

....................................... من أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه 

.............................................يوما، عندها يمكن للجمعية العامة ( ......تحديد عدد األيام قبل موعد االجتماع)

 املداولة مهما كان عدد حضور أعضائها. 

(  .................................. أعضاء الجمعية العامة الحاضرين تحديد األغلبية بدقةتتخذ القرارات بأغلبية ) :02املادة 

تساوي األصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح. يمكن للعضو الغائب توكيل أحد  في االجتماع، وفي حالة

 األعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط. 

 راكاته.في اشتال يشارك في التصويت وال ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستو :02املادة 

تسجل املداوالت وفق التسلسل الزمني في سجل املداوالت وتكون ممضاة من قبل األعضاء الحاضرين في  :00املادة 

 االجتماع. 

 يساعد الجمعية العامة لجان دائمة، مكلفة بدراسة املسائل املتعلقة بأهداف الجمعية. :03املادة 

 (.لجان ومهام كل لجنة على حدىاإلشارة إلى أسماء الاللجان الدائمة هي: )

 تتشكل كل لجنة من: )تحديد عدد أعضاء كل لجنة(. 

ى عدد اإلشارة إلتنتخب كل لجنة رئيسها ومقرها وتحدد نظامها الداخلي وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من )

 ( ..................................................... أعضائها. األعضاء

 

 ثانيالفصل ال

 . املجلس .

 (في حالة وجود هذا الهيكل ينبغي إضافة مواد تتطرق إلى كل النقاط املتعلقة بتنظيمه ومهامه وتسييره)

 

 الفصل الثالث

 . الهيئة التنفيذية  .
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 (. اإلشارة إلى الوظيفة والرتبةيقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من: ) :04املادة 

...............................................................................  .....................................................    ......................... 

................  .....................................................    ........................................................................................ 

...................  .....................................................    ..................................................................................... 

أعاله،  06العامة حسب الترتيب املنصوص عليه في املادة يتم انتخاب أعضاء املكتب من قبل الجمعية  :05املادة 

 ( ............... على األكثر. اإلشارة إلى عدد املرات( ............ ، وقابلة للتجديد )تحديد املدةملدة )

 يكلف املكتب بما يلي:  :06املادة 

 ا.يضمن تطبيق أحكام القانون األساس ي والنظام الداخلي، والسهر على احترامه -

 تنفيذ قرارات الجمعية العامة.  -

 تسيير ممتلكات الجمعية. -

 تحديد االختصاصات لكل نائب ومهام املساعدين.  -

 إعداد مشروع النظام الداخلي. -

 اقتراح تعديالت القانون األساس ي والنظام الداخلي. -

 ضبط مبالغ النفقات الزهيدة.  -

 م وتنصيب أجهزة الجمعية.اقتراح للجمعية العامة كل اإلجراءات لتحسين عملية تنظي -

 دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة. -

 إعداد برنامج عمل الجمعية.  -

 (. اإلشارة إلى مهام أخرى باإلضافة إلى ذلك فهو مكلف بــ )

دعوى من رئيسه، وبإمكانه أن ( .......................... في الشهر، بتحديد عدد املراتيجتمع املكتب على األقل ): 07املادة 

 ( ...................................... أعضاء املكتب. تحديد النصابيجتمع كذلك بطلب من )

(  ........................... أعضائه، ويتخذ املكتب تحديد النصابال تصح اجتماعات املكتب إال بحضور ) :08املادة 

(  ............................... أعضائه، وإذا تساوت األصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا تحديد األغلبيةالقرارات بأغلبية )

 مرجحا. 

 يمثل رئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة املدنية، وهو مكلف بما يلي:  :00املادة 

 تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.  -

 التقاض ي باسم الجمعية.  -

 املرتبطة باملسؤولية املدنية. اكتتاب تأمين يضمن النتائج  -

 استدعاء أجهزة الجمعية، رئاسة وتسيير املناقشات.  -

 اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة.  -

 تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية.  -
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 إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية.  -

 تبليغ السلطة اإلدارية املؤهلة بجميع املعلومات.  -

 تحضير التقريرين األدبي واملالي وتقديمه للجمعية العامة للبث فيه. -

إشعار السلطة العمومية املؤهلة بالتعديالت التي تطرأ على القانون األساس ي، وكل تغيير يقع في الجهاز  -

 ( يوما من تاريخ اتخاذ القرار.96التنفيذي للجمعية في أجل أقصاه ثالثون )

 ي على األعضاء املستخدمين في الجمعية. ممارسة سلطة النظام التسلسل -

 (. اإلشارة إلى مهام أخرى لرئيس الجمعية إن وجدتوهو مكلف أيضا بـــ: )

 : ييكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام املساعد، بجميع قضايا اإلدارة، ويتولى بهذه الصفة ما يل :32املادة 

 مسك قائمة املنخرطين. -

 حفوظات. معالجة البريد وتسيير امل -

 مسك سجل املداوالت لكل من املكتب التنفيذي والجمعية العامة.  -

 تحرير محاضر املداوالت لكل من املكتب التنفيذي والجمعية العامة.  -

 حفظ نسخة القانون األساس ي.  -

 (. اإلشارة إلى مهام أخرى باإلضافة إلى: )

 سائل املالية واملحاسبة، فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي: يتولى أمين املال بمعونة أمين املال املساعد امل :32املادة 

 تحصيل االشتراكات.  -

 تسيير األموال، جرد وضبط أمالك الجمعية املنقولة والعقارية.  -

 مسك صندوق النفقات الزهيدة.  -

 إعداد التقارير املالية. -

 (. اإلشارة إلى مهام أخرى وهو مكلف أيضا بـــ: )

 سندات النفقات، وفي حالة وقوع مانع يوقعها أمين املال املساعد. يوقع أمين املال :30املادة 

من هذا القانون  06ويوقعها بعد التوقيع األول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب املنصوص عليه في املادة 

 األساس ي. 

 

 الفصل الرابع

 . التنظيم والتقسيم الداخلي .

 

 تنقسم الجمعية إلى:  :33املادة 

 (. حديد التقسيم الذي تعتمده الجمعية على املستوى املحلي، سواء كان جهوي أو والئيضرورة ت)
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 الباب الثالث

 . األحكام املالية .

 الفصل األول 

 . املوارد .

 تتألف موارد الجمعية من:  :34املادة 

 اشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعية. -

 أمالكها.املداخيل املرتبطة بنشاطاتها الجمعوية و  -

 الهبات النقدية والعينية والوصايا.  -

 مداخيل جمع التبرعات.  -

 اإلعانات املحتملة للدولة والجماعات املحلية.  -

تودع املوارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح بناءا على طلب من  :35املادة 

 رئيس الجمعية وباسم الجمعية. 

م الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تلك تلتز  :36املادة 

 الناتجة عن عالقات التعاون املؤسسة قانونا، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة املختصة. 

 

 الفصل الثاني

 . النفقات .

 الزمة لتحقيق األهداف املنصوص عليها في هذا القانون األساس ي. تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات ال: 37املادة 

 تعين الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد املزدوج، يشمل املوارد والنفقات.  :38املادة 

حها التي تمنتضع الجمعية حسابها وملفات جرد أمالكها، املترتبة عن املساعدات واإلعانات العمومية  :30املادة 

 الدولة والجماعات املحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم املعمول بهما. 

 

 الباب الرابع

 . حل النزاعات . حل الجمعية .

يمكن أن تخول هذه الصالحية إلى لجنة تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا االنضباط، ) :42املادة 

 (.يد تشكيلها وعدد أعضائها ومهامها، باإلضافة إلى كيفيات عملهاانضباط شريطة تحد
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تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون األساس ي، وعند اإلقتضاء،  :42املادة 

ن م للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام. في حالة نزاع قضائي، تعيين محضر قضائي لجرد أمالكها بسعي

 الطرف الذي يهمه األمر. 

 يقرر الحل اإلرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة، بعد تقرير مكتب الجمعية. : 40املادة 

(  ............................ من ضرورة تحديد النصابيتخذ قرار الحل اإلرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة بحضور )

( ......................................... من األعضاء الحاضرين، ضرورة تحديد األغلبية) أعضاء الجمعية العامة، وبمصادقة

 يتم أيلولة األمالك املنقولة والعقارية بقرار من الجمعية العامة، حسب التشريع املعمول به. 

 

 

 الباب الخامس

 . أحكام ختامية .

 لجمعية العامة، بناءا على اقتراح مكتب الجمعية. يتم تعديل القانون األساس ي بعد مصادقة ا :43املادة 

( ............................................ من أعضاء الجمعية ضرورة تحديد النصابال يعتد بالتعديالت املقترحة إال بحضور )

 ضرين على كل تعديل. (  .................................. من األعضاء الحاتحديد األغلبيةالعامة، وبعد مصادقة )

تبلغ الجمعية السلطة املختصة بكل التعديالت التي تطرأ على هيئاتها القيادية والتعديالت التي تمس : 44املادة 

 قانونها األساس ي في اآلجال املحددة ضمن القانون املعمول به. 

صوص عليها أعاله، كل مسألة ترى يبين النظام الداخلي بصورة عامة، زيادة على األحكام الواضحة املن :45املادة 

 الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا اإلطار. 

 

 (  .................................................... أصلية. يبين عدد النسخصيغ في )

 .......................................................(  ..اإلشارة إلى التاريخ( ...........................................  في )اإلشارة إلى املكان)

 الرئيس                                                                       األمين العام

 (      ضرورة ذكر إسم ولقب األمين العام  وتوقيعه(               )ضرورة ذكر إسم ولقب الرئيس وتوقيعه)

 

 عين املصادقة املادية على التوقيعين على مستوى مصلحة الحالة املدنية بالبلدية. مالحظة: يت
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 قائمة األعضاء املؤسسين
 .......................................................................................................................................................... جمعية:

 الرقم

 التسلسلي

اإلسم 

 واللقب

تاريخ ومكان 

االزدياد، 

النسب 

 والجنسية

صاحب  املهنة

 العمل

)التسمية 

 والعنوان(

العنوان 

 الشخص ي

 اإلمضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 مالحظة: بالنسبة لألشخاص االعتبارية يتعين تحديد اسم ولقب ممثلها.

 إمضاء األمين العام:                                                                                                                   إمضاء رئيس الجمعية:       
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 قائمة أعضاء املكتب

 .......................................................................................................................................................... جمعية:

 

 الرقم

 التسلسلي

اإلسم 

 واللقب

تاريخ ومكان 

االزدياد، 

النسب 

 والجنسية

صاحب  املهنة

 العمل

)التسمية 

 والعنوان(

العنوان 

 الشخص ي

 اإلمضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 إمضاء األمين العام:                                                                                                           إمضاء رئيس الجمعية:               
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 :للتمرينأسئلة 

 Questions pour s’exercer : 

 أجب عن األسئلة التالية: 

 ا االقتصادي يمكن تقسيم إنشاء املؤسسة إلى ثالثة.  حسب درجة التغيير الذي يحدثه إنشاء املؤسسة في محيطه1

 أنواع: 

- ........................................................................................... 

- ........................................................................................... 

- ........................................................................................... 

 . حسب الدور الذي يلعبه املقاول داخل املؤسسة التي ينتمي إليها يمكن تصنيف املقاول في ثالثة أنواع: 0

- .......................................................................................... 

- .......................................................................................... 

- .......................................................................................... 

 . ما هي مختلف الحاالت املقاوالتية؟ 9

- ........................................................................................................ 

- ........................................................................................................ 

- ........................................................................................................ 

 . ما املقصود باإلنشاء العرض ي للمؤسسة؟ 6

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

 . إن عملية إنشاء مؤسسة لها ثالثة خصائص: 7

- .............................................................................................................................................................. 

- .............................................................................................................................................................. 

- .............................................................................................................................................................. 

 . ما هي مراحل إنشاء مؤسسة؟ 9

- .............................................................................................................................................................. 

- .............................................................................................................................................................. 

- .............................................................................................................................................................. 

- .............................................................................................................................................................. 

 . يتميز مخطط األعمال بميزتين إيجابيتين: 5

-    ................................................................................- ..................................................................................... 

 . ما هي محتويات مخطط األعمال؟ 1

-    ................................................................................- ..................................................................................... 
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- ...................................................   ................................- .................................................................................... 

- ............................................................................ .......  - ....................................................................................  

- .............................. .....................................................  - ....................................................................................  

- ................................       ................................................-   ................................................................................... 

 . ما هي أهداف مخطط األعمال؟ 3

 ...................................................................................................................................... -النسبة للمقاول:       ب

-   .................................................................................- .................................................................................... 

 ...................................................................................................................................... -بالنسبة للشركاء:       

- ...................  ..............................................................- .................................................................................... 

 . ما هي مراحل عملية شراء مؤسسة؟ 56

- ....................................................................  .............- .................................................................................... 

-   .................................................................................- .................................................................................... 

-   .................................................................................- .................................................................................... 

 . ما هي فوائد اإلنشاء الجماعي للمؤسسة؟ 55

- ........................................................................................................................................................................ 

- ........................................................................................................................................................................ 

- ........................................................................................................................................................................ 

 قاوالتية الجماعية؟ . ما هي عوامل نجاح امل50

- ........................................................................................................................................................................ 

- ........................................................................................................................................................................ 

- ........................................................................................................................................................................ 

.  يمكن تقسيم أنواع إنشاء املؤسسة إلى: إنشاء إعادة اإلنتاج، إنشاء التقليد و إنشاء اإلبداع. ما املقصود بإنشاء 59

 إعادة اإلنتاج؟ 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

 . ما هو مفهوم الفرقة املقاوالتية؟ 56

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
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 ؟ و ما هو دورها في املقاوالتية الجماعية؟  (compétence collective). ما هو مفهوم الكفاءة الجماعية 57

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

 . ما الفرق بين املسير و املقاول؟ 59

- .......................................................................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................................................................... 

- .......................................................................................................................................................................... 

 . ماهي مراحل وضع مخطط األعمال؟ 55

-       ..................................................................................- ................................................................................ 

- ..............................................      ....................................- ................................................................................ 

-       ..................................................................................- ................................................................................ 

-       ..................................................................................- ................................................................................ 

- .......................................      ...........................................- ................................................................................ 

-       .................................................................................. 

 ة داخل املؤسسة من خالل ثالثة وسائل متكاملة. ماهي؟ .  يتم تطوير الكفاءة املقاوالتي51

- .............................................................................................................................. 

- .............................................................................................................................. 

- .............................................................................................................................. 

 . يتم التفريق بين املسير واملقاول من خالل أربعة أبعاد. ماهي؟  53

- .............................................................................................................................. 

- .............................................................................................................................. 

- ............................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................... 

 ؟  (intrapreneur)ما املقصود باملقاول التنظيمي  .06

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
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 . ما هي حاالت خلق املؤسسة؟ 05

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

 . عند تصميم وصياغة مشروع إنشاء املؤسسة البد من القيام بعدة دراسات. ما هي هذه الدراسات؟00

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

- ............................................................................................................................................... 

 ". ما املقصود بتموقع املشروع؟تموقع املشروع. في مرحلة صياغة مشروع إنشاء مؤسسة البد من تحديد "09

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
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