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 :ملخص

لقد سعت اجلزائر منذ االستقالل للخروج من دائرة االقتصاديات الريعية و ذلك عن طريق حماولة تنشيط  القطاعات املسامهة يف    
د خارج احملروقات، و تعترب املقاوالتية احد اهم االدوات املعول عليها يف هذا االطار، ليس كخيار و حسب تكوين الناتج الكلي للب

 .بل كحتمية افرزهتا التحوالت االقتصادية الداخلية و اخلارجية

ة الوطنية لتطوير هتدف هذه الورقة البحيثة اىل تسليط الضوء على مدى جناح هيئات دعم و مرافقة املقاوالتية ممثلة يف الوكال
 .-والية بشار -االستثمار

 -والية بشار -هيئات دعم املقاوالتية، الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار املقاول، املـــقاوالتية،: الكلمات المفتاحية

 jel: . H71 ,  R5 رموز

 
Abstract:  

      Algeria has sought since independence to get out of the circle of the rentier economies and 

that by trying to activate the contributing sectors in the composition of Total output Outside 

hydrocarbons ; entrepreneurship and considered one of the tools relied upon in this regard ; 

And not as an option but as inevitability were produced by the internal and external economic 

transformations. 
And This paper aims to highlight the success of entrepreneurial support and accompany the 

bodies represented by the National Agency for Investment Development- province of  Bechar-. 
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 JFBE 2 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 :ـــةمــقدمـــ

ع القرار لتنشيط احلركية التنموية على مستوى خمتلف القطاعات تعترب املقاوالتية من أهم اآلليات اليت يعتمد عليها صنا          
االقتصادية، و مما الشك فيه أن تعزيز روح املقاوالتية حيتاج اىل دعم من طرف الدولة و مؤسساهتا العمومية خصوصا يف الدول النامية 

 .ع على ارض الواقعاليت يواجه فيها حاملي االفكار عقبات خمتلفة حتول دون جتسيد أفكارهم اىل مشاري

الدعم و هيئات يف هذا الصدد جتدر االشارة اىل ان اجلزائر قد بذلت جهود كبرية لتوفري بيئة استثمارية حمفزة و ذلك من خالل      
ص تتعدد وظائف و جماالت ختص حيثاملرافقة وما تقدمه من وسائل و آليات تعمل على االستغالل األمثل للموارد البشرية و املالية، 

 .هذه املؤسسات ليس لتغطية خمتلف القطاعات فحسب بل أيضا لضمان التوازن فيما بينها يف ظل ما تفرضه الطبيعة االقتصادية للبلد

بعة و يف اطار التكييف مع التغريات اليت شهدها االقتصاد اجلزائري مث إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وكالة ترقية و دعم و متا
 .ار سابقا من اجل بعث روح املقاوالتية خصوصا يف األوساط الشبابيةاالستثم

و تهدف هذه الورقة البحثية الى تسليط الضوء على مساهمة الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار في تحفيز المقاوالتية على 
 :مستوى والية بشار انطالقا من االشكالية التالية

 ـالة الوطنية لتطوير االستثمار في تحفيز المقـــــاوالتية على مستوى والية بشار؟إلـــى أي مـــــدى تساهم الوكـــــ 

 :و لإلحاطة مبختلف جوانب االشكالية يتم التطرق اىل احملاور التالية

 ـــةدممـــــق -
 .االطار النظري للمقاوالتية: المحور األول -
 . و دورها يف حتفيز املقاوالتية -اروالية بش –الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار : المحور الثاني -
 .خــــــــالصة -
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 JFBE 3 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

I-المـــــــحور األول االطــــــــار النـــظـري للمقاوالتيــــــة: 

تلعب املؤسسات الصغرية و املتوسطة دورا مهما من خالل املسامهة يف رفع معدالت النمو االقتصادي، وذلك من خالل التنويع       
لق مناصب الشغل و تطوير املنتج احمللي، ومن هنا تسعى خمتلف الدول اىل توفري الدعم لتحفيز روح املقاوالتية و فتح االقتصادي و خ

 .   الباب امام حاملي االفكار للمبادرة بتجسيدها على ارض الواقع

القتصادية و االجتماعية السياسية، و مع اهنيار النظام االشرتاكي وسيطرت االقتصاد الرأمسايل وبروز امناط جديدة يف العالقات ا
أصبحت معظم دول العامل مع اختالف سياستها و مستويات التنمية فيها هتتم و تسعى لتشجيع االستثمار اخلاص املتمثل أساسا يف 

 .املؤسسات الصغرية و املتوسطة، و تعترب املقاوالتية األداة املعول لبناء املؤسسات الصغرية و املتوسطة

I-1- المقاول و المقاوالتيةتعريف: 

I-1-1الــــــمقاول: 

قبل التطرق اىل تعريف املقاوالتية البد من توضيح مفهوم املقاول، إذ تطور هذا املفهوم مع مرور الزمن ففي فرنسا و خالل         
فراد، مث أصبح يعين العصور الوسطى كانت كلمة املقاول تعين الشخص الذي يشرف على مسؤولية و يتحمل أعباء جمموعة من األ

أما خالل القرنني السادس عشر و السابع عشر فقد كان يعد الفرد الذي يتجه اىل . الفرد اجلريء الذي يسعى لتحمل خماطر اقتصادية
دف من أوائل املنظرين هلذا املفهوم اذ يعترب املبدع الذي يقوم جبمع و تنظيم وسائل االنتاج، هب( Say)انشطة املضاربة ويعترب ساي 

 .iخلق منفعة جديدة

 .iiكما عرف شومبيرت املقاول بأنه ذلك الشخص الذي لديه االرادة و القدرة لتحويل فكرة جديدة او اخرتاع جديد اىل ابتكار

كذلك اضافة اىل هذا فإن املقاول هو الذي ينمي و يبتكر شيئا ذا قيمة من الشيئ، فيأخذ الفرص املتعلقة باملوارد و االلتتزام بالرؤيا و   
 .iiiأخذ عنصر املخاطرة

 و عليه فإن أهم ميزة يف املقاول هي االرادة و القدرة و بشكل مستقل ليكون مستعدا لتحويل فكرة جديدة اىل 

 .ابتكار جيسد على ارض الواقع مع ورود احتمال املخاطرة من اجل حتقيق عوائد مالية

I-1-2-المقاوالتية: 

الذي يعين حاول أو بدأ و   Enterpreneuraitة األصل و قد ترمجة اىل الفرنسية مبصطلح هي كلمة اجنليزي: املقاوالتية لغة   
 .ivتضمن فكرة التجديد و املغامرة
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 JFBE 4 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

و أصبح مفهوم املقاولة شائع االستعمال و متداول بشكل واسع، بعد أن تناول العديد من االقتصاديني و االداريني مسألة املبادرة  
من خالل اشارته اىل حتول االقتصاديات  5891من األوائل الذين أشاروا اىل ذلك يف سنة " بيرت داكر" الفردية و املقاولة، ويعد 

 .vاحلديثة من اقتصاديات التسيري اىل اقتصاديات مقاوالتية

أن يكون عبارة الفعل الذي يقوم به املقاول و الذي يُنفذ يف سياقات خمتلفة و بأشكال متعددة، ممكن : و تعرف املقاوالتية على أهنا
 .viعن انشاء مؤسسة جديدة بشكل قانوين، كما ميكن أن يكون عبارة عن تطوير مؤسسة قائمة بذاهتا

كما تعرف املقاولة على أهنا عملية انشاء منظمات جديدة وحىت يتسىن لنا فهم هذه الظاهرة يتوجب علينا دراسة العملية اليت تؤدي 
 .viiاخر جمموعة النشاطات اليت تسمح للفرد بإنشاء مؤسسته اجلديدة اىل والدة و ظهور هذه املنظمات، مبعىن

و يبدو واضحا من خالل هذه التعريفات ان املقاولة هي عبارة عن األلية اليت من خالهلا يتمكن املقاولون ليس فقط من جتسيد 
و حىت توسيعها يف االطار القانوين افكارهم و مشاريعهم على ارض الواقع وحسب بل أيضا يتسىن هلم االشراف على سريها احلسن 

 .املناسب، و من هنا اكتسبت املقاوالتية مكانة مهمة عند احلديث عن تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة

ص اليت ر و تتعدد املقاربات اليت تعاجل املقاوالتية بتعدد زاويا النظر، فهناك من يعترب املقاواليتة على أهنا انتهاز أو باألحرى استغالل للف
ويف ظل هذه املقاربة تكون ( Venkataraman)جيب على املقاول اكتشافها مث تقيمها و اخريا املباشرة يف اسغالهلا، مثل املفكر 

املقاوالتية حمصورة يف انتاج السلع و اخلدمات، و هنالك من يرى ان املقاوالتية هي انشاء تنظيمات جديدة يف احلد األدىن و قد جتاوز 
حلديثة للمقاوالتية يف هذا االطار فكرة انشاء املؤسسات اىل فكرة الربوز التنظيمي، اي بروز اشكال جديدة للتنظيم انطالقا الروؤية ا

من مؤسسة قائمة من قبل، يف حني توجد مقاربات اخرى تعترب املقاوالتية كأداة خللق قيمة جديدة بالنسبة للفرد او للمجتمع ككل، 
 .تية كموضوع علمي للبحث يف الثنائية الفرد، خلق القيمةاملقاوال Bruyatفقد عرف 

و الذي اظهر  Schumpeterاضافة اىل هذا فان املقاوالتية ترتبط بشكل كبري باالبداع، و تعود جذور هذه املقاربة اىل االقتصادي 
جديدة الستغالل مصادر املواد املواد اجلديدة لالستهالك سواء كانت سلعا او خدمات او حىت طرق : مخس انواع من االبداع هي

من األولية، الطرق اجلديدة لالنتاج، الطرق اجلديدة للنقل ، األسواق اجلديدة و اخريا االنواع اجلديدة للتنظيم الصناعي، ويقوم املقاول 
 .خالل ابداعه يف هذه اجملاالت بتقدمي شيئ جديد مل يتوصل اليه غريه

I-2-المقاوالية في الجزائر: 

 .املقاوالتية ارتبطا وثيقا بالتطورات اليت شهدها االقتصاد اجلزائري، خصوصا على الصعيد القانوين و السياسيترتبط    

وفيما يتعلق بالتطورات اليت شهدها االقتصاد اجلزائري فإنه ميكن التمييز بني مرحلتني اساسيتني،حيث متتد املرحلة األوىل من 
 :وتليها املرحلة الثانية بعد التسعينات اىل وقتنا احلاضر، وفيما يلي مميزات كل مرحلةاالستقالل اىل بداية هناية الثمانينات 
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 JFBE 5 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

I-2-1-مرحلة بعد االستقالل الى نهاية الثمانينات: 

ان متيز االقتصاد اجلزائري خالل هذا املرحلة بالتخطيط املركزي املوجه ضمن االطار االشرتاكي كان البد له ان ينعكس بالسلب     
ملقاوالتية اليت اقتصرت على بعض الصناعات التحويلية التقليدية ذات الطابع العائلي نظرا الحتكار الدولة ملختلف القطاعات على ا

سواءا على الصيد –االقتصادية مما ساهم يف تكوين بيئة اقتصادية راكدة يف جمال املبادرة، اضافة اىل هذا فان الوضعية العامة الرديئة 
للشعب اجلزائري بسبب خملفات االستعمار خصوصا الطبقة الشبابية اليت  تعترب الركيز االساسية للروح  -يد املاديالتعليمي او الصع

 .املقاوالتية كان هلا اثر سليب كبري على املقاوالتية

اجيابية، بل على  و يف ظل هذه الظروف مل تتمكن املؤسسة العمومية اليت أخذت بعدا اجتماعيا أكثر منه اقتصاديا من حتقيق نتائج
 .العكس عرفت ارتفاعا كبريا يف التكاليف وضعفا يف الكفاءة االنتاجية و املردودية

يف تطبيق برنامج اعادة اهليكلة العضوية و املالية الرامي اىل  5891و استجابة هلذه الوضعية احلرجة، شرعت الدولة انطالقا من سنة 
ه اكثر مرونة وال مركزية يف اختاذ القرار و ذلك من خالل تفكيك املؤسسات العمومية حتسني نظام تسيري املؤسسة الوطنية و اعطاء

الضخمة اىل مؤسسات ذات أحجام أصغر و أكثر ختصصا، و لقد ترتب عن هذا الربنامج ارتفاع كبري يف عدد املؤسسات العمومية، 
مؤسسة عمومية ذات  171ختلف فروعه مكونا من كان القطاع العمومي مب  5891حيث تشري االحصائيات اىل انه مع هناية سنة 

 .viiiمؤسسة عمومية حملية 5111طابع وطين ، و حوايل 

I-2-2- مرحلة ما بعد الثمانينات : 

، و الذي تسبب يف اخنفاض مدخالت الدولة من العملة الصعبة، 5891لقد عكس اهنيار اسعار احملروقات يف االسواق العاملية سنة 
قتصادي املعتمد بشكل اساسي على اموال احملروقات يف تغطية خسائر القطاع العمومي، هذا القطاع الذي مدى هشاشة النسيج اال

وجد نفسه يف وضعية حرجة خاصة يف ظل فشل برنامج اعادة اهليكلة العضوية و املالية الذي خضعت له مؤسساته و الذي مل يتمكن 
 .ixمن حتقيق أهدافه و لو جزئيا

يف تطبيق جمموعة من االصالحات املتعلقة باستقاللية املؤسسات العمومية، فمن اجل  5899نطالقا من سنة و لقد شرعت اجلزائر ا
تدارك املشاكل الناجتة عن ملكية الدولة ملؤسسات القطاع العام وطرق تسريها، ظهرت صناديق املسامهة اليت كلفت مبمارسة حق 

 .xمليكة املؤسسات نيابة عن الدولة

كل اجلهود املبذولة يف هذه االصالحات، اال اهنا مل تتمكن هي االخرى من حتسني وضعية هذا القطاع، بل على و بالرغم من    
العكس عجزت صناديق املسامهة على حتقيق االهداف املسطرة هلا بسبب حمدودية االطار القانوين املمنوح هلا، و التدخل الدائم للدولة  

 .xiكمالكة مسرية و سلطة عمومية
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 JFBE 6 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

اخلطوات كانت عبارة عن مرحلة انتقالية ضرورية لتحضري االقتصاد الوطين ملرحلة جديدة ال بد منها اال و هي مرحلة  كل هذه
االرضية احلقيقة اليت مسحت بإهناء االحتكار الكبري ملختلف  5881االقتصاد احلر، حيث يعترب قانون اخلصخصة الصادر سنة 

خل اجلزائر بذلك مرحلة جديدة يلعب فيها القطاع اخلاص دورا حموريا ضمن بيئة حمفزة القطاعات االقتصادية من طرف الدولة، لتد
 .للمبادرة و املقاوالتية

مث بعد ذلك توالت القوانني اهلادفة اىل حتفيز انشاء املؤسسات الصغرية و املتوسطة من خالل جمموعة من القوانني و األوامر على 
 11ر االستثمار و املتضمن القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة املؤرخ يف املتعلق بتطوي 10-15رأسها االمر رقم 

و الذي مت مبوجبه تقدمي جمموعة من  1111جويلية سنة  51املؤرخ يف  19-11و يليه القانون املعدل و املتم رقم  1115اوت سنة 
 لالستثمار لدى الوزير املكلف باالستثمار و املوضوع حتت سلطة ورئاسة املزايا الكفيلة بتشجيع االستثمار، و انشاء اجمللس الوطين

 .xiiاحلكومة، اضافة اىل هذا مت مبوجب هذا القانون انشاء صندوق لدعم االستثمار والذي يوجه لتمويل  املزايا املمنوحة لالستثمار

اىل ما سبق على تاسيس هياكل و مراكز خاصة هدفها  و ينص القانون التوجيهي  اخلاص برتقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة اضافة
تسهيل اجراءات التاسيس و اعالم و توجيه ودعم و متابعة املؤسسات، و من بني هذه الوكاالت جند الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 

مار، باالضافة اىل ، الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة، القرض املصغر، الوكالة الوطنية لدعم االستث)  ANSEJ)الشباب 
 .استحداث جمموعة من حاضنات االعمال و مشاتل املؤسسات

و بالرغم من هذه اجلهود  و االمكانيات الكبرية اليت وضعتها الدولة يف هذا االطار، اال ان التجربة اظهرت الفارق الكبري بني 
 1150اقتصاديون مبناسبة االسبوع العاملي للمقاوالتية االهداف املسطرة من وراء هذه الربامج و النتائج احملصلة، حيث كشف خرباء 

مليون مؤسسة صغرية  11دولة حول العامل منها اجلزائر ان هذه االخرية خسرت رهان انشاء  501الذي ينظم على مستوى ازيد من 
 .xiiiومتوسطة الذي اعلنته قبل عشر سنوات

II-بشار -الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار:المحور الثاني-. 

نظرا لألمهية البالغة اليت توليها السلطات اجلزائرية لالستثمار فقد مث إنشاء العديد من األجهزة اليت تعمل على تسيري و تنظيم      
خمتلف النشاطات االستثمارية و دعمها، خصوصا على املستوى العملي و التنفيذي و الذي جند على رأسه املؤسسة الوطنية لتطوير 

 .االستثمار

II-1- نشأة الوكالة الطنية لتطوير االستثمار: 

مؤسسة عمومية إدارية، هتدف بشكل عام اىل تنظيم النشاطات  (xiv A.N.D.I)تعترب الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار      
من  11ب املادة االستثمارية وتقدمي الدعم هلا خصوصا خالل مرحلة االنشاء، وقد مت انشاء الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار مبوج

املعدل واملتمم و الذي نص على أهنا  1115غشت سنة  11ه املوافق ل 5111املؤرخ يف أول مجادى الثانية عام  10-15األمر 
 .xvعبارة على أهنا مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املايل وتدعى يف صلب النص الوكالة
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أن الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار جاءت كمحاولة إلعادة بث النشاط من جديد يف الوكالة الوطنية لدعم وترقية  وجتدر االشارة اىل
سابقا، و من أجل ضمان فعالية أكرب للوكالة مت إنشاء شباك وحيد ، مؤهل للقيام بالرتتيبات التأسيسية للمؤسسات و  االستثمار

 191-15من االمر  11ن الشباك الوحيد عدة إدارات يف آن واحد، مت تعدادها يف املادة تسهيل تنفيذ مشاريع االستثمار، يتضم
 .متثيلية للوكالة على املستوى احمللي 011-11من املرسوم التنفيذي  1املتعلق بتنظيم و صالحية الوكالة، و الذي يعترب حسب املادة 

II-2- مهام الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: 

تضمن الوكالة إستقبال وإعالم املستثمرين، وذاك بوضع أنظمة إعالمية تسهل للمستثمرين احلصول على معلومات :  ميةمهمة إعال-أ
إقتصادية ووضع بنوك معطيات تتعلق بفرص األعمال والشراكة وكذا وضع مصلحة لإلعالم حتت تصرف املستثمرين مع ضمان نشر  

 .كل هذه املعطيات

سهيل إجراءات اإلستثمار على املستثمرين، قام املشرع بتقريب الوكالة إليهم وذالك بإنشاء شباك وحيد قصد ت   :مهمة تسهيلية -ب
، و اليكتفي الشباك الوحيد مبنح مساعدته للمستثمرين الذين يقومون بالتصريح مبشاريعهم ، والذين يريدون 1(G.U D)ال مركزي 

املستثمرين، و يستفيد أعضاء الشباك الوحيد يف مزاولة مهاهم من مواعيد  اإلستفادة من اإلمتيازات، بل يستفيد من خدماته كل
من املرسوم التنفيذي  11قصرية، يتم حتديدها بطريقة حمدودة جدا، و هي مذكورة بالتفصيل يف الفقرات من واحد إىل عشرة من املادة 

15/191. 

من خالل التعاون بني اهليئات اخلاصة والعمومية يف اجلزائر ويف اخلارج هبدف ترقية احمليط ويكون ذلك  :مهمة ترقية اإلستثمارات-ت
العام لالستثمار وطنياو من جهة أخرى وحتسني مسعة اجلزائر يف اخلارج وتعزيزها كبيئة جاذبة و حمفزة لالستثمار، و من هنا حتاول 

ليني، وذلك من أجل تبادل املعلومات و اخلربات من خالل اللقاءات و األيام الوكالة أن تطور العالقات بني املستثمرين األجانب واحمل
 .الدراسية وغريها من أدوات التبادل

املستثمرين والتكفل هبم وتوجيههم ، وتتكفل املصلحة على مستوى الشباك  تقوم من خالهلا الوكالة بإستقبال   :مهمة المساعدة-ث
علقة بإجناز مشروعهم من خالل خدمة االستشارات مع امكانية اللجوء اىل استشارة أجنبية عند الوحيد بالقيام بكل الرتتيبات املت

 .احلاجة، ومتس املساعدات املقدمة من طرف الوكالة املستثمرين األجانب بالرتتيبات املرتبطة بإجناز مشاريعهم

II-3- الشباك الوحيد غير المركزي على مستوى والية بشار: 

:  ية بشار أحد أهم الواليات اجلنوبية نظرا ملا تتوفر عليه من  مؤهالت طبيعية وبشرية إذ ترتبع على مساحة تقدر بتعترب وال       
بلدية، كل هذه املؤهالت دفعت  15دائرة و  51نسمة موزعني على  178.915: وتعداد سكاين يبلغ حوايل  1كلم511.995

 .  هلها اىل احتالل مكانة مهمة ضمن سياسات و برامج تطوير اجلنوببالكثري اىل تصنيفها كعاصمة للجنوب الغريب و أ

                                                           
1
 G.U.D :Guichet Unique décentraliser . 
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و الذي مت انشاءه بتاريخ  على مستوى والية بشار -الشباك الوحيد غري املركزي -حيث تسعى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
ط يف القطاعات االسرتاتيجية مثل النقل و الصناعة اىل دعم و جتشيع االستثمارات اخلاصة خصوصا اليت تنش 10/17/1155

 :xviوغريها، وفيما يلي بعض املعطيات على الوكالة يف والية بشار
 (مت تغيري املقر اىل حي السالم مؤخرا) ، املنطقة الزرقاء  17و  51احلي الشهيد بن علي، حمل أ :العنوان  

 السيد صاحل عبد الكرمي، مدير :المسؤول 
  150( 1) 18.95.85.11 . :الهاتف 
 150( 1) 18.95.85.50 . :الفاكس 
 gubechar@andi.dz:البريد االلكتروني  

- الشباك الوحيد غري املركزي والية بشار–و فيما يتعلق باهليكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار    
 :فاملخطط التايل يوضح ذلك

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

بإن الوكالة حتتوي على طاقم  -والية بشار -و الذي ميثل اهليكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار( 5)يبني املخطط رقم     
يتضمن أعوان اطارات االستقبال و تقع على مسؤوليتهم استقبال املقاولني و توجيههم فيما خيص التحفيزات و اخلدمات اليت تقدمها 

 عون أستقبال و توجيه

 مديرية التعمير

-المركزي بشار يرالشباك الوحيد غ-الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار(:  1)المخطط رقم         

 المــديـــــــــــر

االستقبال اطارات  تقيني سامي في االعالم األلي محاسب رئيسي 

المديريات ممثلي  

 الجمارك
الوكالة الوطنية 

 للتشغيل

 الضمان االجتماعي أمالك الدولة
 الضرائب

 السجل التجاري

الصندوق الوطني لضمان 

األجراء لغير -إ–  

 البلدية
 مديرية البيئة

-والية بشار -وطنية لتطوير االستثمارمن اعداد الباحثين باالعتماد على معطيات الوكالة ال: المصدر  
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التنظيمي للوكالة يقتضي توفر اعوان يف االعالم االيل و تتمثل مهامهم يف االشراف على معدات الوكالة، إضافة اىل هذا فان اهليكل 
االعالم األيل على مستوى الوكالة و االشراف على حتديث موقع الوكالة الذي يعترب منصة اعالمية و حتسيسية كحلقة وصل بني 

و االحصائيات املتعلقة بنشاط الوكالة و خدماهتا، أما منصب احملاسب  الوكالة و املقاولني وذلك بتزويدهم باملعلومات و املستجدات
 .فهو ضروري لسريورة عمل الوكالة

هو ضمه ملمثلي عن خمتلف  -الشباك الوحيد غ املركزي بشار -و لعل البارز يف اهليكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار
يدان االستثمار و املقاولة، وهذا شيئ مهم جدا يضمن التنسيق بني خمتلف تلك املديريات اهليئيات و املديريات ذات الصلة املباشرة مب

 . فيما يتعلق بالبيئة االستثمارية و املقاولية على مستوى الوالية

 و فيما يلي وكخالصة للبحث بعض االحصائيات المتعلقة بالمستثمرين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم على مستوى الشباك       
 .الوحيد غير المركزي لوكالة تطوير االستثمار لوالية بشار

 :شغال العموميةقطاع البناء و األ-

يعترب قطاع البناء و األشغال العمومية أحد أهم القطاعات اليت حتضى بإهتمام كبري من طرف الدولة سواءا على املستوى الوطين   
حصاءات املقاولني الذين تقدموا للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف بشكل أو على مستوى والية بشار بشكل خاص وفيما يلي ا

 :والية بشار

قطاع البناء و -تطور عدد المشاريع المقدمة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على مستوى والية بشار : (10)الجدول رقم 
 2012-2011العمومية خالل الفترة  -األشغال

 1151 1151 1150 1151 1155 السنوات

قطاع البناء و  -عدد املشاريع
 األشغال العمومية

11 01 18' 11 11 

 19111 11101 11111 59811 7801 (ج.ألف د)املبلغ

 .من اعداد الباحثين باالعتماد على معطيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لوالية بشار: المصدر

ين الناشطني يف قطاع األشغال العمومية والبناء سجل تطورا متواصال خالل نالحظ أن اقبال املستثمر  (15)من خالل اجلدول رقم 
مشروع خالل السنة املوالية فقط وهذا يدل  01اىل  1155مشاريع سنة  11حيث قفز من  1151-1155الفرتة املمتدة من سنة 

صدا جيدا بني أوساطهم على الرغم من على أن التحفيزات املقدمة من طرف الوكالة بدأت تستقطب هؤالء املقاولني و بدأت تلقى 
أن نشاط الوكالة كان ما يزال حديثا، مث يستمر تطور عدد املشاريع املسجلة ضمن الوكالة يف جمال قطاع البناء و األشغال العمومية 

 وهذا يعد مؤشر سليب على مدى تطور 1151مشروع سنة  11اىل  1151مشروع سنة  11لكن بوترية بطيئة حيث انتقل من 
اقبال املقاولني على اخلدمات املقدمة من طرف الوكالة خصوصا على مستوى قطاع البناء و األشغال العمومية الذي يعد قطاع نشط 

اخلصوص، و  وجه  جدا نظرا لسياسة العامة اليت تنتهجها اجلزائر لتوفري السكنات و الُبىن التحتية يف الوطن ككل و والية بشار على
املقاولني على الوكالة الوطنية على مستوى والية بشار فيما يتعلق بقطاع البناء و األشغال العمومية و االستفادة  بشكل عام فإن اقبال
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مما تقدمه هلم من خدمات يبقى ضعيفا جدا إذ ما قُرن بالعدد االمجايل للمشاريع املسجلة يف هذا القطاع على مستوى السجل 
، و بالتايل فان مسامهة الوكالة 7115/01/11روعا بشكل تراكمي اىل غاية تاريخ مش 1155التجاري للوالية و البالغ عددهم

 الوطنية لتطوير االستثمار يف حتفيز روح املقاوالتية بقطاع البناء و الشغال العمومية يبقى ضئيال نظرا ألمهية هذا القطاع و ذلك لعدة
رب حمدودة يف هذا القطاع و تتمثل يف التسهيالت اجلبائية فيما يتعلق أسباب بعضها متعلق بالوكالة يف حد ذاهتا حيث ان خدماهتا تعت

باقتناء معدات البناء و أالته يف حني تتمثل مطالب املقاولني يف احلصول على متويل كامل القتناء تلك املعدات و اآلالت، اضافة اىل 
غال العمومية الذي يتميز مبنافسة شرسة بني كبار املقاولني ذو هذا توجد أسباب متعلقة بطبيعة النشاط املقاواليت يف قطاع البناء و األش
 .اخلربة و الكفاءة مما حيول دون فتح اجملال أمام املقاولني الصغار و الشباب

 :قطاع النقل-

االقتصاد و التنمية لقد سعت اجلزائر اىل تطوير قطاع النقل مبختلف أنواعه نظرا للمكانة اهلامة اليت حيتلها هذا القطاع كأداة لتطوير     
 .احمللية خصوصا يف الواليات اجلنوبية مثل ما هو األمر يف والية بشار

 :وفيما يلي تطور عدد املشاريع املقدمة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار من أجل االستفاذة من اخلدمات اليت تقدمها الوكالة

 -قطاع النقل –وطنية لتطوير االستثمار على مستوى والية بشار تطور عدد المشاريع المقدمة للوكالة ال: (02)الجدول رقم 
 2012-2011الفترة 

 1151 1151 1150 1151 1155 السنوات

 01 11 15 11 15 -قطاع النقل -عدد املشاريع

 9711 7111 9111 55111 1511 (ج.ألف د) املبلغ

 .ة لتطوير االستثمار لوالية بشارمن اعداد الباحثين باالعتماد على معطيات الوكالة الوطني:المصدر-
نالحظ أن عدد املشاريع املسجلة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار يف قطاع النقل : (11)من خالل اجلدول رقم  

 وهو عدد معترب و ما 1155دج سنة 1511مشروعا اسثماريا بقيمة امجالية قدرها  15سجلت عددا معتربا منذ البداية حيث بلغت 
دج وهي بداية موفقة تدل على 55111بقيمة امجالية قدرها 1151مشروعا سنة   11يالحظ أيضا أن هذا العدد قد تضاعف اىل 

مدى اقبال املقاولني و استفادهتم من التحفيزات املقدمة من طرف الوكالة، لكن هذا االقبال اجليد ما يلبث أن يرتاجع خالل السنوات 
وان  1151دج  سنة  7111مشروعا بقيمة امجالية قدرها  11شاريع املسجلة على مستوى الوكالة اىل املقبلة حيث تنخفض عدد امل

مشروعا  01اىل  1151عاد االقبال من طرف املقاولني على التحفيزات املقدمة من طرف الوكالة حيث ارتفع عدد املشاريع سنة 
كل ركيزة اساسية يف التنمية احمللية على مستوى والية بشار والوطن  لكن يبقى االقبال ضعيفا جدا على الرغم من أن قطاع النقل يش

أو نقل البضائع و السلع خصوصا أن عدد ( اجلماعي و الفردي) ككل و يشهد حركية كبرية بشىت األصناف سواءا نقل األشخاص 
مشروعا  1118ات املرفقة تبلغ السجالت التجارية املفتوحة على مستوى السجل التجاري لوالية بشار يف قطاع النقل و اخلدم

، و لعل هذه املسامهة الضئيلة يف حتفيز املقاوالتية من طرف الوكالة يرجع اىل 15/11/ 1157خمسجال بشكل تراكمي اىل غاية تاري
سب نوع أهنا تشرتط عدم بيع أليات النقل املستفادة من التخفيزات و التخفيضات اجلبائية اال بعد جتاوز مدة معينة  ختتلف على ح

سنوات و هذا عائق كبري أمام املقاولني يف قطاع النقل الذي تتميز معداته بسرعة االهتالك   11ألة النقل و طبيعتها فقد تبلغ أحيانا 
 .وبالتايل يرغب املقاولون ببيع وجتديد ألياهتم ومعداهتم يف اجل قصري نسبيا لذى جيب اعادة النظر يف هذا األمر  حلل هلذا املشكل
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 :اع الصناعةقط-

وفيما يلي تطور عدد ،حظي قطاع الصناعة باهتمام بالغ من قبل املشرفني على السياسات االقتصادية يف اجلزائر منذ االستقالل 
 :لةاملشاريع املقدمة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  يف قطاع الصناعة من أجل االستفاذة من التحفزات املقاوالتية اليت تقدمها الوكا

قطاع  –تطور عدد المشاريع المقدمة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على مستوى والية بشار : (03)الجدول رقم -
 2012-2011الفترة  -الصناعة

- بشار -من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: رالمصد-

نالحظ ان اقبال املستثمرين الناشطني يف قطاع الصناعة على مستوى والية بشار على التحفيزات  (10)من خالل اجلدول رقم 
حيث انتقل  1151اىل غاية سنة  1155منذ بداية سنة  املقدمة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار شهد تطورا مستمرا

ا بيقمة امجالية قدره 1151اية سنة مشاريع خالل هن 19دج اىل أن بلغ 111خالل طول هذه الفرتة من مشروع واحد بقيمة 
خفيفة و  قليل و اليت تعترب يف جمملها مشاريع صناعيةعدد املشاريع  ، ورغم كل هذا يبقىدج وهو مؤشر اجيايب جدا510111

تقتصر على التجميع ال اكثر رغم ، و اجلدير بالذكر أن العقبة الكبرية اليت تواجه املستثمرين يف هذا القطاع هي مشكلة العقار هذا 
فكما هو معرف رغم استحداث منطقة صناعية جديدة بالوالية اضافة اىل املنطقة الصناعية القدمية  لكن يبقى قطاع الصناعة يف ركود،

شاريع الصناعية ال تشهد حركية كبرية على املستوى الوطين ككل مبا يف ذلك والية بشار على الرغم من اجملهودات املبذولة يف أن امل
 .هذا الصدد لنهوض بالقطاع الصناعي

 :قطاع الخدمات و السياحة-

 ن كوجهة سياحية متتلك والية بشار مؤهالت سياحية كبرية تؤهلها اىل احتالل مراكز أوىل ضمن الوط         

وفيما يلي ، للنهوض هبذا القطاع املعول عليهو ملا ال ضمن العامل اخلارجي، ومن هنا كانت املساعي حثيثة من طرف السلطات احمللية 
بائية تطور عدد املشاريع املقدمة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار  يف قطاع اخلدمات و السياحة  من أجل االستفاذة من التحفزات اجل

 :اليت تقدمها الوكالة

 

 

 

 1151 1151 1150 1151 1155 السنوات 

 19 11 11 11 15 -قطاع النقل-عدد املشاريع

 510111 9111 7111 5111 111 (ج.ألف د)املبلغ
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قطاع  –تطور عدد المشاريع المقدمة للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار على مستوى والية بشار : (00)الجدول رقم 
 2012-2011الفترة  -الصناعة

 1151 1151 1150 1151 1155 السنوات 

قطاع اخلدمات  -عدد املشاريع
 و السياحة

11 11 19 11 11 

 5911 0771 0911 1191 111 (ج.ألف د) املبلغ

 -بشار -المصدر من اعدا الباحثين باالعتماد على معطيات الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار

نالحظ أن عدد املشاريع املدرجة ضمن قطاع اخلدمات و السياحة تشهد اقباال متواضعا جدا على  (11)من خالل اجلدول رقم 
ة الوطنية لتطوير االستثمار من دعم وتسهيالت للمقاولني، على الرغم من أن عدد املشاريع بلغ سنة االستفاذة من ما تقدمه الوكال

بقيمة امجالية قدرها  1155مشروع سنة  11دج يف حني مل يتعدى 5911مشاريع بقيمة امجالية قدرها  11مايقارب  1151
ع املدرجة لالستفادة من التسهيالت على مستوى شهدت تسجيل أكرب عدد من املشاري 1150دج هذا مع العلم أن سنة 111

، و من هنا جيب على الوكالة اعادة النظر يف طبيعة التحفيزات اليت تقدمها للمقاولني يف ة بشارالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بوالي
خالل دراسة عميقة للقطاع  و قطاع السياحة و حمالة تكيفها مع ما يتناسب مع احتياجات القطاع، األمر الذي ال يتم اال من 

التشاور مع الناشطني فيه هذا من جهة، ومن جهة أخرى وجب على الوكالة استهداف املناطق السياحية املتوفرة و بكثرة ضمن الوالية 
و العمل على ختصيص حتفيزات تتناسب و طبيعة كل منطقة على حدى، اضافة اىل هذا وجب على الوكالة توفري قنوات اتصال و 

 .بادل معلومات مع مديرية السياحة على مستوى الوالية لإلملام حبتياجات القطاع بشكل أفضلت

كما جتدر االشارة بأن عدد السجالت التجارية املفتوحة على مستوى السجل التجاري لوالية بشار ضمن قطاع اخلدمات و السياحة 
يف هذا القطاع  على الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار و  ملف وهو رقم يربز مدى ضعف اقبال املقاولني 1011بلغ ما يقارب 

االستفاذة من اخلفيزات و اخلدمات اليت تقدمها، رغم انه يشكل قطاع واعد بالنسبة للمقاولني خصوصا الشباب منهم نظرا لتالئمه 
 .ليها للنهوض بالتنمية ككلمع تطلعاهتم من جهة و ملا حيضى به من دعم من طرف الدولة باعتباره احد القطاعات املعول ع

 :ـةـخـــالص -

لعل أهم نتيجة ميكن اخلروج هبا من خالل هذه الورقة البحثية هي مدى اجلهوذ املبذولة من طرف السلطات اجلزائرية لتحفيز          
بشكل خاص، و  خمتلف القطاعات إن على املستوى الوطين بشكل عام و على مستوى والية بشار و يفاملقاولتية مبخلفت الطرق 

شكل األفضل هذا فيما يتعلق بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، إذ يبقى االقبال اللكن هذه اجلهود مل تؤدي اىل النتائج املرجوة منها ب
الية على التحفيزات  املقاوالتية للمستثمرين املقدمة من طرف الوكالة ضعيفا ، لتبقى اشكالية تطوير املقاوالتية  على متسوى الو 

 :مطروحة و بشكل ملح، و لتدارك األمر نقرتح مجلة من النقاط يتمثل أمهها يف

  العمل على تعريف املقاولني خصوصا الشباب منهم باخلدمات و التحفيزات اليت تقدمها الوكالة من خالل األيام
سائل االعالمية مثل االذاعة املفتوحة و احلمالت التحسيسية اليت جيب أن ال تظل حبيسة مقر الوكالة بل أن تشمل الو 

 .احمللية و غريها من وسائط االعالم
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  العمل على إبرام عقود شراكة بني الوكالة و املؤسسات األخرى الناشطة يف جمال دعم املقاوالتية مثلE.N.S.A.J  و
 .الوكالةالبنوك وغريها لتسهيل العميالت و اختصار الوقت على املقاولني الراغينب يف االستفاذة من خدمات 

  العمل على تكوين الفريق العامل على مستوى الوكالة و تطوير قدراهتم خصوصا احملتكني منهم بشكل مباشر مع
املقاولني من أجل ترقية وحتسني اخلدمات املقدمة للهم وعكس صورة حسنة على مدى جدية الوكالة يف تطوير املقاوالتية 

 .على مستوى الوالية
 ملستثمرين خصوصا ذوي اخلربة منهم و إشراكهم يف عملية تطوير اخلدمات املقدمة من طرف العمل على األخذ برأي ا

 .الوكالة
  إعطاء األولوية يف التسهيالت و التحفيزات للقطاعات االستثمارية اليت تتماشى مع مؤهالت الوالية و اليت ميكن

 .االعتماد عليها لتطوير التنمية احمللية مثل السياحة

 هذا و من خالل ما سبق ميكن القول بأن حتفيز املقاوالتية و نشر فكر املبادرة خصوصا لدى خرجيي اجلامعات و إضافة اىل     
الشاب يشكل أداة مهمة يف املسامهة يف دفع قطاع مؤسسات الصغرية و املتوسطة اىل االمام ليس على مستوى والية بشار و حسب 

وض بالتنمية االقتصادية للبالد و تنويع القطاعات املسامهة يف ذلك خارج قطاع بل على مستوى الوطين ككل مما يساهم يف النه
 .احملروقات
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