
 

 

 تحت إشراف
 محمد بن أحمد 2جامعة وهران 

 كلية العلوم االجتماعية

 

 وهران مثل  مخبر التطور، الحضارة والسياسة

 

 « PRFU »فريق  بحث 

 المنشأة، الحركية و أبعنوان : صيرورة إنشاء المؤسسات: اليقظة، المنش

Processus de création d’entreprises : éveil, créateur, mobilité et 

création 

 I05L02UN31020180001رمز مشروع البحث : 

 
 و
 

 فريق مشروع التكوين الدكتورالي في علم االجتماع

 "المؤسسة و الثقافة الجزائرية"

 جامعة مستغانم 
 
 

 ينظمون

 

 حول: وطني ملتقى

 المقاوالتية في الجزائرالمقاول و 

 2022/  12/  08بتاريخ : 

 بمكتبة كلية العلوم االجتماعية

 8:30الساعة : 

 

 

 

 د.حساين زاهية : الملتقىرئيس 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 (.2أ.د. بوزيدي هواري عميد كلية العلوم االجتماعية )جامعة وهران  المشرف العام :

 (2وهران )جامعة د. حساين زاهية  اإلعداد و التنسيق :

 اللجنة التنظيمية :

عميد كلية العلوم االجتماعية و مدير مخبر التطور، الحضارة  أ. بوزيدي هواريرئيس اللجنة التنظيمية :  

 (2)جامعة وهران   « L.D.C.P »وهران  مثل  والسياسة

 

  أ.حساين زاهية رئيس مشروع« PRFU »   (2)جامعة وهران 

  (2تركي لحسن )جامعة وهران 

 (2خديجة)جامعة وهران  لحمر 

  (2حبيبي خيرة )جامعة وهران 

  (.2ويس صادق )جامعة وهران 

  (2د.غرس هللا عبد الحفيظ )جامعة وهران 

 )جلجال عبد القادر)جامعة مستغانم 

 )فوناس فاطمة )جامعة مستغانم 

 ( 2قرطي فائزة )جامعة وهران 

  (2أ.د العالوي أحمد )جامعة وهران 

  (2وهرانأ.د يعالوي أحمد )جامعة 

 

 

 اللجنة العلمية:

 (2)جامعة وهران  :   د . حساين زاهيةاللجنة العلمية رئيس 

  (2أ.د. بوزيدي هواري )جامعة وهران 

 ) أ.د.  راجعي مصطفي )جامعة مستغانم 

  (2أ.د عدة بوجالل عبد الملك )جامعة وهران 

 (2د.عمشاني مصطفى )جامعة وهران 

 (2 أ.د . موالي الحاج مراد )جامعة وهران 

  (2د . غرس هللا عبد الحفيظ )جمعة وهران 

  (2د. زيدان نعيمة )جامعة وهران 

  (2)جامعة وهران د. سوالف معطى 

 (2)جامعة وهران  د. براني كلثوم 

 (2)جامعة وهران   د. شنافي فوزية 

  (2)جامعة وهران د. بداش وردة 

 (2بن دحة حكيم )جامعة وهران 

 (2بريجة شريفة )جامعة وهران 

 

 



 

 مقدمة :

موضوع الندوة الوطنية تندرج ضمن االنشغاالت الرئيسية التي تثار حول تصور النموذج التنموي القادر 

و صيرورة إنشاء المؤسسات و توفير  علي إنعاش االقتصاد الوطني، الذي يقتضي فهم النسيج المقاوالتي

المحيط المشجع لنموه و تطوره و تنافسيته خاصة الصناعي منه ) المؤسسات الصناعية الصغيرة و 

المتوسطة( ، فهو يبقي يمثل الشكل التنظيمي األكثر امتيازا و تنافسية و مرونة و تكيفا مع األوضاع 

 ة علي خلق الثروات و امتصاص البطالة...الخ.المتغيرة و وقائع المحيط المتجدد و األكثر قدر

 

 مختصر:

يبحث في أصول و ينشغل الموضوع بإشكالية المقاوالتية و االنشاء الجديد أو "من العدم " للمؤسسات و

ميالد هذه المؤسسات و هو ميالد ذو طابع مزدوج: ميالد فاعلين اجتماعين و اقتصاديين جدد هم عوامل 

"المنشئين المقاولين الذين لم يكونوا كذالك في السابق ، لم يكونوا بعد قد اكتسبوا مثل هذه المكانة" ، و 

و ى موجودة في السابق. ميالد كيانات جديدة اقتصادية و اجتماعية هي المنشأة التي لم تكن هي األخر

ماهية العوامل االجتماعية التي تحدد و تدفع باتجاه هذا الميالد المزدوج للمقاول و في يبحث   بالتالي 

 المنشأة.

 

 : اإلشكالية

أي صيرورة إنشاء المؤسسات )التي نفترض أنها  مسألة "أصول المؤسسات الجديدة"تعالج اإلشكالية 

ماهية والبحث في  ما قبل اإلنشاء و أثناء اإلنشاء و ما بعد اإلنشاء(. تتكون من ثالث مراحل زمنية :

العوامل االجتماعية المحددة لميالد و تنمية اليقظة المقاوالتية  التي تدفع باتجاه الميالد المزدوج : المقاول 

 و المنشأة.

تصاديين جدد هم ميالد مزدوج : ميالد فاعلين اجتماعين و اقتبحث في أصول و عوامل : ـ أي سشرح 

"المنشئين الذين لم يكونوا مقاولين منشئين في السابق ، لم يكونوا بعد قد اكتسبوا مثل هذه المكانة" ، و 

ميالد كيانات جديدة اقتصادية و اجتماعية لم تكن هي األخرى موجودة في السابق ، هذا ما اصطلح علي 

و   « la reprise »األشكال األخرى من اإلنشاء هيتسميته بـ " اإلنشاء الجديد " ، الذي يتميز عن باقي 

« réactivation »   فالمعني بالمقاول هو الذي ينشئ ، يؤسس ، ما لم يكن موجودا و يصبح موجودا بعد

فعل اإلنشاء، فاإلشكالية تبحث فيما أنشئ من العدم أي ما لم يكن موجودا و أصبح موجودا من المنشآت 

 )المؤسسات(.

 

 :الوطني الملتقىأهداف 

 

  التعرف بشكل محوري علي ماهية العوامل االجتماعية المحددة لميالد و انبثاق المقاوالتية المرتبطة

بمرحلة ما قبل اإلنشاء )مرحلة اليقظة المقاوالتية  أو التوجه المقاوالتي ( في صيرورة فعل إنشاء مؤسسة 

 جديدة ؟ و أثرها علي ميالد المنشأة و تطورها.

 :أن نسهم فيفهم االنبثاق المقاوالتي المزدوج: المقاول والمقاولة و بالتالي اإلجابة علي التساؤالت التالية 

  ما هي المحددات « Déterminants »اقتصادية و الثقافية النبثاق المقاول و المقاوالتية ؟ -السوسيو   

  ما هي عوامل االنفتاح « Atouts » والتية؟نحو التوجه أو اليقظة المقا 

  من الذي يصنع المقاول المنشئ للمؤسسة؟ هل هو الفرد؟ أم السياق؟ أم هما معا؟ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : الوطني الملتقىمحاور 

 

 المحور األول : 

 ماهية و استخدامات مصطلح المقاول و المقاوالتية؟ 

 .إشكالية التباين و عدم التوافق علي تعريف المقاول و المقاوالتية؟ 

  إشكالية الهوية و االنتماء األكاديمي ) األصل االجتماعي( لحقل المقاول و المقاوالتية ؟ 

 إشكالية النماذج الدراسية المعالجة لماهية و أصول المقاول الجزائري ؟ 

 

  المحور الثاني : 

  من الذي يصنع المقاول المنشئ للمؤسسة؟ هل هو الفرد؟ أم السياق؟ أم هما معا؟ 

   )... السياق و العوامل االجتماعية  ) الوسط العائلي ، الحركية بمختلف أشكالها ،السياسات الحكومية

المرتبطة به و مدي مساهمتها في توليد و تكون الروح المقاوالتية لدي الفرد و االنفتاح علي التوجه 

  المقاوالتي و انشاء مؤسسات؟

 ياسة الحكومة من هيئات و آليات للمرافقة  و الدعم و الترقية الجهاز القانوني و التشريعي و ما أحدثته س

 . للمقاول و للمقاوالتية

  .اإلدماج المهني في المجال المقاوالتي 

 أثر البطالة في االنفتاح علي التوجه المقاوالتي 

 . أثر الجمعيات في االنفتاح علي التوجه المقاوالتي 

  زز التوجه المقاوالتي.العامل الديني و اثره في انتاج ممارسات تع 

 

 المحور الثالث  : 

 .التطورات و الدراسات اإلحصائية حول الموضوع 

   قياس مدي مساهمة الموجود من المؤسسات المنشأة  في احداث التنمية االجتماعية و االقتصادية من

 خالل

  : تطورا تعداد إنشاء المؤسسات الخاصة و ما مدي خلقها لمناصب شغل نوعية و الحد من إشكالية  أوال

 البطالة؟ ...الخ. 

 .و ثانيا : خلق فائض القيمة 

 

 المحور الرابع : 

 .رجاالت الميدان و الخبرة 

   عرض بعض التجارب الشخصية الحية الناجحة من خالل تقفي محارك و مسارات مقاولين منشئين

 للمؤسسات :  واقع االنشاء و إكراهاته؟

  :تدخل بعض ممثلي  الهيئات المرافقة للشباب في انجاز مؤسساتهم 

 « Incubateurs »الحاضنات                                        

  « Pépinières »   المشاتل                                         

 الجمعيات                                        

 

 

 



 


