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ملخص

، د ااتفاقية امرمة بن ا امعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب،من بن أشكال التعاون بن ا امعة وأجهزة الدعم ي ا زائر
، من أجل فيزهم على ولوج ال ااستثمار،ال ت ص على إنشاء دار امقاواتية داخل ا رم ا امعي لفائدة الطلبة ا امعين
.وااستفادة من امزايا ال م حها الوكالة ي ظل امرافقة والتأطر امزدوج من قبل إطارات الوكالة وكذا أساتذة ا امعة
 وخاصة فيما يتعلق بالشراكة ما بي ها وبن،هدف هذ الدراسة إ تسليط الضوء على دور ا امعة ا زائرية ي الت مية ااقتصادية
. وتقدم عرض عن الشراكة امسماة بـ "دار امقاواتية" حالة واية ميلة،أجهزة الدعم

. دار امقاواتية، الت مية ااقتصادية، ا امعة:الكلمات المفتاحية

Abstract
The agreement between the university and the National Agency exists,
among the forms of cooperation between the university and the support agencies in
Algeria, for Youth Employment Support. It states on the establishment of
entrepreneurial house within the university campus for the benefit of students in
order to motivate them to enter the field of investment, and benefit from the
advantages that granted by the Agency under the accompaniment and the double
supervision which maintained from both the Agency's staff as well as by university
professors
This study aimed to highlight the role of the Algerian University in the economic
development, especially in regard to the partnership between the university and the
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support bodies. Moreover, it aimed to make a presentation on the partnership
called "Entrepreneurial House" in case of Mila province.
Keywords: University, Economic Development, Entrepreneurial House
مقدمة
صار من الواضح أن للجامعة دورا هاما وحساسا ي عملية الت مية ااقتصادية ما تساهم به من إعداد للكفاءات العلمية القادرة على
تسير الت مية وتوجيهها ،وتقدم ا لول للمشاكل ال تعيقها وكذا امسامة ي التطور التك ولوجي ،بإ ازاها ي ال البحث العلمي،
ومن أجل تفعيل دورها ي ا ياة ااقتصادية و سي ه ،يتعن علي ا امعة توطيد عاقتها باحيط ااقتصادي وااحتكاك أكثر مكوناته،
ي حن يرتب على امؤسس ات وخاصة مؤسسات الت مية ااقتصادية ،إدراج ا امعة كطرف أساسي ي معادلتها الت موية ،باعتبارها
شريكا إسراتيجيا لل هوض بااقتصاد الوطي.
تضم ا زائر العديد من اأقطاب ا امعية عر كامل الراب الوطي ،وال تزخر بثروة كبرة من اموارد البشرية من أساتذة ي تلف
التخصصات ،باإضافة إ أكثر من  1300.000طالب ،وهو ما يقتضي تعبئة كل هذ الثروة من أجل امسامة ي الت مية
ااقتصادية وااجتماعية للباد ،من جهة أخرى يعتر جهاز  ANSEJآلية مهمة من خال ضمان نوع من الرابط بن عام العلم
وامعرفة من جهة ،وعام ااقتصاد وخلق الثروة من جهة أخرى.
"دار امقاواتية" هي وليدة الشراكة "جامعة ،" ANSEJ /وال هي عبارة عن ال خاص ا مكن بأي شكل مقارنته بالتعليم
اأكادمي التقليدي ،مهمته اأساسية ترقية الوعي امقاواي والذي يبقى إحدى الضروريات من أجل إبراز مدى أمية خلق امؤسسات
من طرف الطلبة ا امعين.
تسعى هذ الدراسة لإجابة عن اإشكالية التالية:
كيف تساهم الشراكة "دار المقاواتية" في الت مية ااقتصادية؟

وقد م تقسيم الدراسة إ احاور التالية:
دور ا امعة ي الت مية ااقتصادية؛
الشراكة بن ا امعة ومؤسسات الت مية ااقتصادية؛
اتفاقية الشراكة بن ا امعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار امقاواتية" ميلة
أوا :دور الجامعة في الت مية ااقتصادية

تعتر مؤسسات التعليم وعلى رأسها ا امعات ،صرحا لإبداع وااخراع وما أهم ركن آلية الت مية .فالتعليم العا هو عملية
ص اعة أجيال امستقبل وإن استثمار هذا ال وع مـن الـص اعة هـو أفضل أنواع ااستثمار وأكثرها فائدة ان امؤسسات التعليمية تعمل
على تغذية اجتمع بقيادات مستقبلية ي كافة اجاات ،و تلف دور ا امعة ي هذا اجال من بيئة إ أخرى ،فا امعات فـي الدول
امتقدمة على س بيل امثال واموجودة ي بيئة صـ اعية هـتم بالتخصـصات الـص اعية .بي ما ا امعات اموجود ة ي بيئة زراعية هتم
بتخصصات و وث هتم بتحسن اجال الزراعي ،وهذا ما يدل على أمية ما مكن للجامعات أن تفعله ي تطوير اجتمع على تلف
اأصعدة وما مكـن أن تفعلـه ل لبيئة ال تكون فيها ،فضا عن قدرها على الت افس الذي مكن أن دثه إضافة إ إمكانية قيادهـا
للتغير ااجتماعي والت وع 1،فمخرجات التعليم هي ذاها مدخات الت مية ،ومثل التعليم عاما فاصا ي تص يف درجة مو الدول إ
2
موعات كما يلي:
المجموعة اأولى :وهي موعة الدول ال امية ،وال تفتقر إ اموارد الطبيعية وم تقم بتطوير مواردها البشرية ،وأملت التعليم
والتدريب امهي ،واعتمدت فقط على اأيدي العاملة البسيطة؛
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المجموعة الثانية :هي موعة الدول ال متلك كا من اموارد الطبيعية ورأس امال ،ولك ها م تستثمر ي امورد البشري ،وم
يساعدها ذلك على بلوغ مصاف الدول امتقدمة ،واستمرت معتمدة على امؤهات وا رات اأج بية؛

المجموعة الثالثة  :وهي موعة الدول الص اعية ال أخذت بكل أسباب التقدم ااقتصادي ،وقامت باستغال ميع مواردها
الطبيعية والبشرية استمرارية تقدمها ااقتصادي على امدى البعيد؛

المجموعة الرابعة :وهي الدول ال تتصف بسرعة استغاها موردها البشري ي التعليم والتص يع ،لضمان استمرارية تقدمها ،رغم
افتقارها للموارد الطبيعية كاليابان وس غافورة ،معوضة ذلك بامهارة التك ولوجية والتدريب.
من ه ا يظهر الرابط القوي الذي مع بن امؤسسات ا امعية واحيط ااقتصادي ،فا امعة تسهم بشكل كبر ي ب اء ا ياة
ااقتصادية وتطوير مؤشرات ال مو ،ولعل من بن أهم جوانب مسامة ا امعة ي الت مية ااقتصادية ما يلي:

 .1تكوين المورد البشري وتلبية احتياجات سوق العمل

تعتر مشكلة البطالة من امشاكل ااجتماعية ااقتصادية ،جزء من هذ البطالة مرد إ قلة الكفاءة وغياب التخصص ،خاصة ي
ظل بيئة اقتصادية تتسم بالتغر والتجدد امستمرين ،ما يستلزم موردا بشريا قادرا على التعامل مع امتطلبات امتغرة للعمل .تقع مهمة
تزويد هذ اموارد البشرية بامهارات الازمة على عاتق ا امعة بالدرجة اأو من أجل مواءمة رجاها مع متطلبات سوق العمل.
إحدى ال قاط امهمة ي هذ امواءمة هي تكييف الرامج والتخصصات ا امعية وفق ما تاجه سوق العمل امستقبلي ،إذ ب ربط
هذ الرامج طط الت مية لتج ب اهدر البشري وامادي .من شأن هذ امواءمة أن توفر أيادي عاملة مؤهلة ومدربة تعزز من القدرة
الت افسية لاقتصاد الوطي وتساهم ي جذب ااستثمار اأج ي ،كما أن توافر امهارات سيساعد على خلق وابتكار م تجات
3
وخدمات جديدة.
 .2إحداث التطور التك ولوجي

يرتبط ال مو ااقتصادي بعا قة مباشرة مع التقدم التك ولوجي ،فلقد أشارت العديد من الدراسات إ وجود صلة وثيقة بن القدرات
العلمية والتك ولوجية للدول وبن معدات الت مية ااقتصادية وااجتماعية فيها .بعض هذ الدراسات تبن أن أكثر من  %50من
ال مو الراكمي لدخل الفرد ي الوايات امتحدة اأمريكية يعود للتقدم التك ولوجي.4
من جهة أخرى تلعب ا امعة دورا مهما ي مدى التقدم التك ولوجي ،نظرا ما تويه من خرات ومعارف الباحثن والتجهيزات
وامخابر ال تسمح بتطبيق ااخراعات واابتكارات و ربتها ،فإذا ما م تسخر هذ اإمكانات وفقا ما تستدعيه متطلبات التقدم
التك ولوجي فسيؤدي ذلك إ نقلة معترة على سلم الت مية للدول ،وبدور فان التقدم التك ولوجي دم تلف قطاعات ال شاط
ااقتصادي سواء كان ذلك ي الص اعة ،الزراعة ،وا دمات وح التعليم ي حد ذاته.
وعلى سبيل امثال فقد شهد معهد ماساتشوستس للتك ولوجيا زيادة ي عدد الشركات ال ساعد على خلقها حيث ارتفاع عددها من
 156إ  636خال  20عاما .وعلى مدى مسن عاما ،حول معهد ماساتشوستس للتك ولوجيا اقتصاد الدولة من ااعتماد
التقليدي على ام سوجات واأحذية إ اقتصاد ذي قاعدة تك ولوجية عالية .وي السويد ،أنشأت جامعة تشامرز للتك ولوجيا 240
5
شركة على مدى ثاثن س ة.
.3

المساهمة في الت مية المحلية

تساهم ا امعات ي الت مية احلية من خال خدمة اجتمع واارتقاء به حضاريا متوخية ي ذلك امسامة ي رقي الفكر وتقدم العلم
وإعداد وت مية القيم اإنسانية وتزويد الباد بامختصن والف ين وا راء ي تلف اجاات .كما يعد هدف خدمة ا امعة للمجتمع
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من خال التفاعل الوثيق و امستمر مع البيئة أحد اأهداف الرئيسية لدور ا امعة ويتطلب اأمر نقل امعرفة وامشاركة التطبيقية ي
برامج تطوير و ت مية البيئة احلية .فا لتعرف على مشكات البيئة احيطة وتسخر اإمكانات ي سبيل التوصل إ ا لول ام اسبة
6
لعاجها عل ا امعة فاعا مهما ي الت مية احلية.
ثانيا :الشراكة بين الجامعة ومؤسسات الت مية ااقتصادية

من بن أهم السياسات ال تسهل وتزيد من مسامة ا امعة ي ا ياة ااقتصادية هي "الشراكة" مع امؤسسات ااقتصادية ،خاصة
امؤسسات الص اعية وال ا يزال ي ظر إليها كقاطرة للت مية ااقتصادية ،هذا ال وع من الشراكات يتصف بالفائدة امتبادلة بن
الطرفن ،بل إنه اقرب إ العاقة التكاملية ي بعض ا اات .ي ظل هذ العاقة مكن مواضيع امشكات الص اعية أن تكون
مصدرا للدراسات التطبيقية ي ا امعة وبالتا سيضمن ذلك دي امكية العمل البحثي ي ا امعة؛ أما بال سبة للمؤسسات الص اعية
فان مثل هذ الشراكة سيتيح ها ااستفادة من الكوادر العلمية واهياكل امخرية امتواجدة على مستوى ا امعات.
مكن هذ الشراكة أن تتجسد بن ا امعة وامؤسسات الص اعية على مستويات مت وعة ،تبعا لطبيعة اهدف الذي دمه هذ العاقة.
7
ومكن تص يف درجة هذ الشراكة ي ستة مستويات كما يلي:

المستوى اأول :وهو امستوى التقليدي للتعاون بن ا امعة وامؤسسات الص اعية ،حيث تكون الرسالة اأساسية للجامعة هي
التدريس والبحث العلمي بعيدا عن البحوث التطويرية والتطبيقية ،وي حصر تعاوها مع قطاع الص اعة ي ا از وث لصا هذا اأخر
أو تقدم خدمات استشارية له ،وذلك بشكل ظري ا ت تج ع ه عاقة طويلة اأمد ،وا توجد مويات من جانب القطاع الص اعي.

المستوى الثاني  :ي هذا امستوى تقوم امؤسسات الص اعية بتمويل بعض البحوث والدراسات ال تع يها ،كما مكن أن توجهها وفق
احتياجاها ا اصة.

المستوى الثالث :وهو مستوى امخترات امشركة ،أين تقوم موعة من امؤسسات الص اعية بإنشاء تر متخصص داخل ا امعة،
وتقوم بتمويله وتوجيه أ اثه وفق احتياجاها ا اصة.

المستوى الرابع :تبادر امؤسسات الص اعية إقليم ما بتدريب طاب ذلك اإقليم داخل امعامل كل حسب صصه.

المستوى الخامس :وهو موذج "الص اعة-ا امعة" ،تقوم امؤسسة الص اعية بتأسيس جامعة خاصة ها لتدريس وتدريب كوادر وفق
احتياجاها ،بدا من انتظار ا امعات التقليدية ح تطور برا ها.

المستوى السادس  :وهو مستوى "ا امعات امتكاملة" ،يعتر أعلى مستويات تكامل العاقة بن ا امعة والص اعة ،إذ يكون كل
طرف شريكا كاما لأخر ،حيث تكون هذ العاقة متعددة بال سبة لكل طرف .كما أن امؤسسات الص اعية تصبح شريكا ي
مدخات ا امعة ونوا ها ،بي ما تتيح امؤسسات الص اعية للجامعة فرصة استخدام امرافق امتوفرة ي الص اعة للبحث والتدريس
والتدريب.
ضمن هذا امستوى د "حاض ات اأعمال" وال هي عبارة عن موعة متكاملة من ا دمات والتسهيات وآليات امساندة
وااستشارة ،اموفرة من طرف مؤسسة ها خرها وعاقتها ،للطلبة والباحثن الذين يرغبون ي إقامة مؤسسة صغرة أو متوسطة ،يكون
مقر هذ ا اض ة داخل ا رم ا امعي ،والغرض م ها هو تزويد أصحاب اأفكار اابتكارية با رات وامعارف الازمة ل جاح
مشروعهم ،وتقدم امساعدات والدعم اما والبشري للتقليل من أعباء مرحلة اانطاق وتسهيل اإجراءات اميدانية مع تلف
اأطراف ذات العاقة.8
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ثالثا :اتفاقية الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية" ميلة
لقد تب ت الدولة ا زائرية إسراتيجية مب ية على موعة من اامتيازات امالية والضريبية باإضافة إ امرافقة ،تستهدف هذ
اإسراتيجية تمع الشباب بصفة عامة وا امعين بصفة خاصة .إا أن اح هذ اإسراتيجية مرهون ب ضج الفكر امقاواي لدى
هذ الشر ة ولذلك أنشأت "دار امقاواتية" ال تعتر اأداة اأساسية ال يرتكز عليها جهاز  ANSEJمن أجل سيس الطلبة
ا امعين ودفعهم إ تبي الفكر امقاواي ،وذلك بالشراكة مع ا امعات وامدارس الكرى.
 .1الوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ

أسست الوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب س ة  1996موجب امرسوم الت فيذي  ، 296-96ومثلت مهامها اأساسية ي تقدم
الدعم وااستشارة مستحدثي امؤسسات الصغرة ،متابعة مسار الركيب اما وتعبئة القروض مشاريعهم طيلة ت فيذ امشروع ،كما تضع
ت تصرف مستحدثي امؤسسات كل امعلومات ذات الطا بع ااقتصادي والتقي والتشريعي والت ظيمي امتعلق ممارسة نشاطهم .س ة
 2003م مراجعة الشروط ا اصة با هاز حيث انتقل ا د اأقصى لاستثمار اممول من  4مليون دج إ  10مليون دج،
باإضافة إ استحداث إمكانية مويل استثمارات التوسيع بال سبة للمؤسسات امصغرة ال اجحة ب فس اامتيازات خال هذ امرحلة.
س ة  2007مت إعادة ت ظيم الوكالة ليظهر بذلك مفهوم امرافقة باإضافة إ ااهتمام بتكوين حاملي امشاريع قبل مرحلة التمويل
مع إنشاء ة لية للتمويل وامصادقة على امشاريع امقدمة تظم تلف الفاعلن والشركاء .س ة  2008صدرت مقررة حكومية
خاصة بإعادة تفعيل ا هاز من خال :تسهيل طرق وإمكانات الولوج إ القروض الب كية ،سن نوعية ا دمات امقدمة عن طريق
آلية امرافقة الفردية ،توسيع شبكة نشاط الوكالة من اجل تفعيل العمل ا واري ،ضمان التكوين امستمر لدوي امشاريع .9كما صدر
س ة  2011القرار ا كومي ا اص بتثمن هذا ا هاز من خال :التخفيض من نسبة امسامة الشخصية لتصل إ  %1أو %2
من تكلفة امشروع ،الرفع من نسبة القرض بدون فائدة ليصل إ  %29أو  %28من تكلفة امشروع ،استحداث ثاثة أنواع جديدة
10
من القروض بدون فائدة موجهة لدعم الشباب ذوي امشاريع:
القرض بدون فائدة امكاتب اجمعة
القرض بدون فائدة عربة – ورشة
القرض بدون فائدة اموجه للكراء
س ة  2013صدور قرار حكومي بإلغاء معدل الفائدة على القروض الب كية اموجهة لتمويل امشاريع ي إطار الوكالة.
 .2دار المقاواتية

أ) تعريف دار المقاواتية
"دار امقاواتية" هي نقطة التقاء بن ا امعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب  ،ANSEJومزة وصل بن الطالب ا امعي

وعام اأعمال ،كما أها فضاء مفتوح لكل الطلبة من أجل تبادل اأفكار ي ال ااستثمار.م اختيار مصطلح "دار" كونه تلف
عن غر من التسميات اأخرى للمراكز أو امعاهد وال توحي أكثر باهيئات اأكادمية أو التعليم الكاسيكي ،باإضافة إ أن

تسمية "دار" م ح انطباعا بالدي اميكية وتبادل اأفكار وت مية روح امبادرة.
ب) أهداف دار المقاواتية
تتمثل أهداف دار امقاواتية فيما يلي:

11
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عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية – ميلة "-
أ .بن عويدة نجوى

أ .بعلة الطاهر

 ت مية الفكر امقاواي لدى الطلبة ا امعين؛ تشجيع الطلبة على ااستثمار ومن م على الولوج لعام اأعمال؛ م ح للطلبة فرصة التعرف عن قرب على تلف اأجهزة اإدارية امكلفة لق امؤسسات ااقتصادية وفرص ااستثمار؛ تطوير أفكار الطلبة ا املن لفكرة مشروع ما من خال تقدم التوجيهات؛ تقريب عام اأعمال من الطالب من خال ت ظيم أبواب مفتوحة على ااستثمار؛ تبي أفكار الطلبة الذين أهوا دراستهم ا امعية والطا ن إ إنشاء مؤسسات ومن م مويل مشروعهم من خال الوكالة؛ ت ظيم زيارات ميدانية لفائدة الطلبة إ مقرات امؤسسات امصغرة.ج) مهام دار المقاواتية
تطلع "دار امقاواتية" بوظيفتن أساسيتن ما:
 التحسيس ونشر الوعي امقاواي ،من خال ت شيط الفكر امقاواي لدى الطلبة ،عن طريق تلف برامج التحسيس ونشر ثقافةامقاولة.
 امرافقة اأولية للطلبة ذوي اأفكار حيث تسمح هذ الوظيفة بإعداد الطلبة ودفعهم و ا طوات اأو ي ا ا خلق مشاريعهما اصة.
12

د) أنشطة دار المقاواتية
ترتكز تلف اأنشطة على برنامج س وي يضم:
 ت ظيم أيام سيسية وإعامية حول جهاز  ANSEJك قطة انطاق لتجسيد امشروع؛ ت ظيم أيام دراسية حول امقاواتية وااستثمار وكذا حول امؤسسات امصغرة؛ ت ظيم دورات تكوي ية لصا الطلبة حول خطوات إنشاء امؤسسة؛ ت ظيم أبواب مفتوحة حول ااستثمار ضور عي ة من شباب جامعين أنشؤوا مؤسساهم عن طريق ا هاز؛ ت ظيم دورات تكوي ية أيضا ي ال إعداد طط اأعمال ،كدراسة السوق ،إعداد اميزانية واميزانية التقديرية ،اهيكلة اماليةوااستثمارية...،ا ،
 ت ظيم طاوات مستديرة لفائدة الطلبة من أجل اإجابة عن تساؤاهم ،من خال مشاركة تلف اهيئات الفاعلة ي عامااستثمار ،كالضرائب ،السجل التجاري ،الب وك ،هيئات التأمن...،ا ؛
 ت ظي م ما يعرف ب جوم امقاواتية ،وهي عبارة عن مسابقة يشارك فيها الطلبة با از فكرة مشروع افراضي قابل للتجسيد من خالدراسته دراسة تق و-اقتصادية ،وتقوم ة بتقييم أحسن مشروع؛
 أخر نشاط س وي "لدار امقاواتية" هو ا امعة الصيفية وهي عبارة عن دورة تكوي ية من أسبوع ،ت تهي بتقدم شهادات ،وفحوىهذ الدورة التكوي ية يتعلق بكل ما هو مرتبط بالواقع ااستثماري.
13
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عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية – ميلة "-
أ .بن عويدة نجوى

أ .بعلة الطاهر

 -3عرض تجربة دار المقاواتية لواية ميلة
أ) نشأة دار المقاواتية ميلة

دار امقاواتية لواية ميلة هي نتاج الشراكة بن الوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب فرع ميلة ،وامركز ا امعي ميلة ،حيث م إبرام هذ
الشراكة س ة  ، 2013هدف ت مية روح امقاواتية لدى الطلبة ا امعين للمركز ،والعمل على بعث اأفكار اإبداعية ي الوسط
الطاي وا روج تدر يا من طبيعة امشاريع الكاسيكية ،والتوسيع من دائرة امشاريع اابتكارية وال من شأها إعطاء دفع جديد
للت مية احلية من جهة ،وكذا م ح الشر ة الطابية فرصة إنشاء مؤسسات مصغرة ناجحة ي ميادين تلفة من جهة أخرى ،ومن م
14
اقتحام عام امقاواتية باعتبارها نواة الت مية ااقتصادية وااجتماعية احلية.
تتضمن اتفاقية الشراكة بن امركز ا امعي و  ANSEJتسعة ب ود ،حيث يتعلق الب د اأول موضوع الشراكة ،الب د الثاي والثالث
ي ص على التزامات امركز ا امعي ي هذ الشراكة ،ويتعلق الب د الرابع بالتزامات ا هاز  ANSEJحيال هذ الشراكة ،أما الب ود من
مسة إ تسعة فتخص اإعداد ومتابعة ال شاطات.
 -موضوع الشراكة المبرمة ما بين المركز الجامعي لميلة وجهاز  ANSEJيدور حول التزامهما سوية بالعمل من اجل اطاع

تمع الطلبة على حقيقة خلق امؤسسات ،والسماح هم باكتشاف وتطوير قدراهم امقاواتية .يتم ذلك بالتزام الطرفن بتوفر كل
الوسائل الضرورية امسموح ها قانونيا ،وت ظيم أيام إعامية سيسية حول موضوع امقاولة ،وكذا إعداد وت فيذ برامج تكوين ي خلق
وتسير مؤسسات بإدارة الطلبة ،وضع هياكل امساعدة لرقية وتطوير امقاولة ي الوسط ا امعي مثل :دار امقاواتية ،حاض ات
15
امؤسسات ،فرق امؤسسات الطابية.
 -التزامات المركز الجامعي ميلة اتجا الشراكة مكن إ ازها ي نقطتن أساسيتن :اأو أن امركز يلتزم بان يوفر للجهاز

 ANSEJاحل والفضاءات وأيضا الوسائل البيداغوجية الضرورية لتجسيد ال شاطات ام صوص عليها ي ااتفاقية ،كما تتكفل
بإعام الطلبة مكان وزمان انعقاد اأيام اإعامية والدورات التكوي ية .ال قطة الثانية هي أن امركز ا امعي يضع ت تصرف ا هاز
مذكرات الطلبة والبحوث ام جزة على مستوى ابر امركز ،ليتم استغاها ،هذا ااستغال رم حقوق املكية الفكرية وبراءات
ااخراع.16

 التزامات الجهاز  ANSEJاتجا الشراكة بتحضر وإعداد برامج تكوي ية وإعامية مساعدة الطلبة على فهم أسس ا هاز،كما يساهم ا هاز إ جانب امركز ا امعي ي وضع وت شيط هياكل مساعدة للمقاولة الطابية .كما يلتزم ا هاز بالتكفل ملفات
خلق امؤسسات للطلبة حاملي امشاريع ،مكن الطلبة من امزايا ال يقدمها ا هاز ،تقريب الطلبة حاملي امشاريع من اإدارات امع ية
17
بتجسيد مشاريعهم.
در اإشارة إ أن عملية متابع ة هذ الشراكة يتم من قبل هيئة اإدارة والت شيط امشكلة من إطارات الوكالة وأساتذة جامعين دورها
السهر على قيق ب ود اإتفاقية.

ب) نشاطات وانجازات "دار المقاواتية"  -ميلة  -في سبيل تفعيل الفكر المقاواتي لدى الجامعيين للفترة 2017-2013

تعتر دار امقاواتية – ميلة -دارا فتية نسبيا إذ م افتتاحها س ة  ،2013أي أن عمرها ال شاطي هو مس س وات ،بالرغم من ذلك
فقد كان ها عدة أنشطة خال هذ الفرة كما يلي:

 س ة  2013قامت بـ :
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عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية – ميلة "-
أ .بن عويدة نجوى

أ .بعلة الطاهر

ت ظيم أيام إعامية للتعريف هيئات الدعم :وقد م ذلك م اسبة اأسبوع العامي للمقاواتية ،ع وان هذ اأيام "ت مية روح امقاولة
لدى الطلبة"،محت هذ اأيام للطلبة بالتواصل امباشر مع امؤسسات ،وقد سجلت مشاركة كافة أجهزة الدعم ذات الصلة باموضوع
مثل :الوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب  ،ANSEJالص دوق الوطي للتأمن عن البطالة  ،CNACحاض ة امؤسسات ،PM
الوكالة الوط ية لرقية ااستثمار  ،ANDIب ك الفاحة والت مية الريفية  ،BADRالوكالة الوط ية للقرض امصغر
18
.ANGEM
 س ة  2014قامت بـ :

19

 ت ظيم دورات تكوي ية :م اإعان عن هذ الدورات من خال اموقع االكروي للمركز ا امعي ،كما مت تغطيتها إعاميا عنطريق اإذاعة ا هوية للواية ،واختتمت هذ الدورات بتسليم شهادات مشاركة للطلبة وامتدخلن .وهذ الدورات هي:
الدورة التكوي ية " أوجد فكرتك" ،هذ الدورة كانت موجهة للطلبة امقبلن على التخرج ،وذلك حسب معاير امكتب الدو للعمل.
الدورة التكوي ية "أنشئ مؤسستك" وهي دورة متعلقة أساسا مخطط العمل.
 ت ظيم أبواب مفتوحة على امقاواتية :وكان ذلك مشاركة  05مؤسسات مصغرة. ت ظيم ا امعة الصيفية :وقد مت مشاركة امركز ا امعي ،جهاز  ،ANSEJب ك الـ  ،BADRمديرية الضرائب ،امركز الوطيللسجل التجاري ،الص دوق الوطي للضمان ااجتماعي ،الص دوق الوطي للتأمن لغر اأجراء ،وا امعة الصيفية هي عبارة عن دور
تكوي ية حول آليات إنشاء امؤسسات لفائدة طلبة الليسانس واماسر .ا دول اموا يلخص حصيلة نشاط دار امقاواتيه لس ة
.2014
ا دول  :1حصيلة نشاط دار امقاواتية ميلة – 2014
يوم سيسي أبواب مفتوحة

ال شاط
عدد الطلبة امشاركون
 س ة  2015قامت بـ :

323

78

ا امعة الصيفية يوم تكويي اجموع
47

87

535

امصدر :الوثائق الداخلية هاز  ANSEJميلة.
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 ت ظيم مسابقة أحسن فكرة مشروع استثماري لس ة  :)weekend start-up( 2015اهدف من هذ امسابقة هو ت مية روحامقاولة لدى الطلبة ا امعين ،حيث أعطيت للطلبة مهلة عشرون يوما م ذ تاريخ اإعان ،لتقدم بطاقة تق ية تصرة عن فكرة
مشروعهم .عرفت امسابقة مشاركة  23طالب بـ  13فكرة مشروع ،م تقييمها بصفة أولية واختيار ستة مشاريع ،م عرضها وم اقشتها
أمام ة مشكلة من موعة خراء من تلف الشركاء ااقتصادين وااجتماعين ،لتختار  03أفكار مشاريع فائزة.
 ت ظيم يوم إعامي حول دار امقاواتية والفكر امقاواي :م خال هذا اليوم تقدم مداخات وشروحات من طرف أساتذة ا امعةو إطارات الوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب ،حول دار امقاواتية والفكر امقاول وهيئات الدعم ااستثماري.
 تأطر دورة تكوي ية لفائدة إطارات جهاز  :ANSEJهذ الدورة التكوي ية تدعم الشباب حاملي امشاريع بطريقة غر مباشرة،حيث سي عكس سن مستوى إطارات ا هاز على حسن التكفل بشر ة الطلبة ا امعين الراغبن ي ااستثمار.
 -ت شيط حصة إذاعية بإذاعة ميلة حول دار امقاواتية وامقاواتية الشبانية.
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عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية – ميلة "-
أ .بن عويدة نجوى

أ .بعلة الطاهر

 ت ظيم أبواب مفتوحة على ااستثمار وهيئات الدعم ،حيث شارك فيها مانية مؤسسات مصغرة مستفيدة من دعم الوكالة ي تلفالقطاعات ااقتصادية ،محت هذ اأبواب بفتح ال ا وار بن الطلبة وأصحاب امؤسسات من جهة ،ومع تلف جهات الدعم
من جهة أخرى.
 تأسيس نادي علمي ابتكاري يسمح متابعة دقيقة ومتواصلة للطلبة حاملي اأفكار اإبتكارية من أجل مرافقتهم ي سيدها بعدالتخرج.
 ت ظيم ا امعة الصيفية لفائدة الطلبة مسامة عدد من اهيئات ذات الصلة بامقاولة وامؤسسات امصغرة .ا دول اموا يلخصحصيلة نشاط دار امقاواتيه لس ة .2015
ا دول  :2حصيلة نشاط دار امقاواتية ميلة – 2015
يوم تكويي مسابقة أحسن حصة
فكرة مشروع إذاعية

ال شاط
عدد الطلبة امشاركون
 س ة  2016قامت بـ :

23

118

3

أبواب
مفتوحة

ا امعة
الصيفية

اجموع

402

97

643
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 ت ظيم يوم سيسي حول مشاريع اإعام وااتصال وامتعلقة أساسا بـ "مؤسسة تركيب الشبكات وامراكز الكهربائية اهاتفية" وكذانشاط "مركز ال داء" وهذا لفائدة طلبة اإعام اآ وطلبة ااقتصاد ،م ت شيط ال قاش من قبل إطارات الوكالة وإطارات إتصاات
ا زائر مع تقدم شروحات حول فحوى ااتفاقية امرمة بن الطرفن ،كما م عرض شهادة شباب استفادوا من امتيازات ااتفاقية.
 ت ظيم أبواب مفتوحة حول ااستثمار وامقاواتية مشاركة مؤسسات مصغرة استفادت ي اطار الوكالة ت ظيم الدورة التكوي ية "أوجد فكرتك" لصا عشرين طالب ومن ت شيط مكوي الوكالة ت ظيم زيارة ميدانية لفائدة الطلبة إ مؤسسة مصغرة استفادت من دعم الوكالة ت ظيم يوم دراسي حول موضوع "امقاواتية كبديل اقتصاد احروقات" وقد م ت شيطه من قبل إطارات الوكالة وأساتذة امركزا امعي ومدراء تلف اهيئات اأخرى.
 ت ظيم دورة تكوي ية "خطوات إنشاء امؤسسة" من طرف مكوي الوكالة لصلح الطلبة. ت ظيم أبواب مفتوحة على امقاولة ال سوية مشاركة مؤسسات من الع صر ال سوي استفدن ي إطار الوكالة. ت شيط ا امعة الصيفية ال اشتملت على ت ظيم زيارة ميدانية لفائدة الطلبة مؤسسة مصغرة م شأة ي إطار الوكالة ،وت ظيم ورشةعمل لفائدة الطلبة حول مصادر اإهام ،وورشة عمل أخرى حول امؤسسات ال اشئة ،إ جانب نشاطات أخرى .ا دول اموا
يلخص حصيلة نشاط دار امقاواتيه لس ة .2016
ا دول  :3حصيلة نشاط دار امقاواتية ميلة – 2016
ال شاط

عدد الطلبة امشاركون

ال شاط

عدد الطلبة امشاركون

يوم سيسي

89

أبواب مفتوحة

474

أبواب مفتوحة

321

دائرة نقاش

34
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حصة تكوي ية

20

حصة تكوي ية

20

زيارة ميدانية

33

أبواب مفتوحة

387

يوم دراسي

113

ا امعة الصيفية

57

 س ة  2017قامت بـ:

امصدر :الوثائق الداخلية هاز  ANSEJميلة.
22

 ت شيط يوم دراسي حول "اإبداع امقاواي" ،ضور طلبة امركز ا امعي هدف إبراز دور اأفكار اابتكارية ي توليد نشاطاتذات قيمة مضافة.
 دورة تكوي ية بع وان "أوجد فكرة مؤسستك". زيارة ميدانية إ إحدى امؤسسات ام شأة ي إطار ا هاز  ،ANSEJضور  70طالبا. إطاق الدورة التكوي ية أنشئ مؤسستك. تدريس مقياس امقاواتية لطلبة الس ة اأو ماسر ،كلية العلوم ااقتصادية والتسير بامركز ا امعي ميلة.ج)

2016

تطور نشاط دار المقاواتية ميلة من خال أعداد الطلبة المستفيدين من المرافقة والتأطير خال الفترة -2013

شهد نشاط دار امقاواتية ميلة تطورا ملحوظا خال الفرة  2016 -2013وذلك ما يعكسه تزايد عدد الطلبة ا امعين ا املن
أفكار مشاريع امقبلن على دار امقاواتية وا هاز  .ANSEJوا دول اموا ين ذلك.
ا دول  :4تطور عدد الطلبة امستفيدين من مزايا دار امقاواتية ميلة للفرة 2016 -2013
الس ة

الطلبة
الطلبة عدد الطلبة امرافقون عدد الطلبة امسجلون عدد
عدد الطلبة الذين عدد
استفادو من مرافقة احسسون وامكونون الذين أنشؤا مؤسساهم على مستوى ا هاز امتخرجون الذين
م تأطرهم
ANSEJ
قبلية

2013

215

/

/

3

/

2014

535

125

4

32

4

2015

643

238

4

11

11

2016

1548

186

1

9

4

امصدر :الوثائق الداخلية هاز  ANSEJميلة.
من خال ا دول ياحظ أن عدد الطلبة الذين استفادوا من مرافقة قبلية من طرف دار امقاواتيه ميلة قد عرف تطورا مستمرا م ذ
بداية إنشاء الدار س ة  2013حيث كان العدد  215طالبا وإ غاية  2016حيث أصبح  1548طالبا ،وهذا يدل على اوب
احيط الطاي مع الدار وفكرها كما يعكس اهتمامهم بالفكر امقاواي وفضوهم حول ا هاز ومزايا .
مثل عدد الطلبة احسسون وامكونون شر ة الطلبة ا املن أفكار مقاواتية والذين استفادوا بالفعل من دورات تكوي ية و سيسية من
طرف الدار على مستوى امركز ا امعي فيما يتعلق بكيفية سيد أفكارهم وإنشاء مؤسساهم امصغرة حيث ارتفع عددهم س ة
 2015ليصل إ  238طالبا بعد أن كان  125طالبا س ة  ،2014لكن هذ الشر ة عرفت ا فاضا س ة  2016إذ تراجع
عددهم إ  186طالبا.
لة البحوث اإدارية وااقتصادية

186

العدد 2018/3

الشراكة بين الجامعة وأجهزة الدعم من أجل المساهمة في الت مية ااقتصادية

عرض لتجربة الشراكة بين الجامعة والوكالة الوط ية لدعم تشغيل الشباب "دار المقاواتية – ميلة "-
أ .بن عويدة نجوى

أ .بعلة الطاهر

بال سبة لعدد الطلبة امرافقون الذين أنشؤا مؤسساهم فهم الذين مك وا بالفعل من سيد أفكار مشاريعهم وأنشؤا مؤسساهم امصغرة
ا اصة ي إطار امزايا ال يقدمها ا هاز  ،ANSEJوياحظ أنه عدد قليل جدا مقارنة بعدد الطلبة ا املن لأفكار وامستفيدين
من التكوين ،حيث مثل ي أربعة طلبة س ة  2014ونفس العدد لس ة  ،2015غر أن س ة  2016م يتم تسجيل سوى طالب
واحد سد لفكرته.
عدد الطلبة امسجلون على مستوى ا هاز  ANSEJهو عدد الطلبة الذين ملكون ملفات على مستوى ا هاز لاستفادة من مزايا
وهي ي طور امعا ة .وقد عرفت هي اأخرى تراجعا س ة  2016حيث سجل  9طلبة مقابل  32و  11لس  2014و 2015
على التوا .
أما عدد الطلبة على وشك التخرج الذين استفادوا من تأطر من قبل ا هاز فيما يتعلق مذكراهم وإجرائهم لدراسات ميدانية على
مستوى ا هاز فقد كان  4طلبة س ة  11 ،2014طالبا س ة  ،2015و 4طلبة س ة .2016
أما عن آفاق دار امقاواتية – ميلة فهي تسعى إ :
 إدراج مقياس سرورة إنشاء مؤسسة من الفكرة ...إ التجسيد ي كافة التخصصات امتاحة؛ تعميم إدراج صص امقاواتية؛ ت ظيم مسابقات وط ية بعدما كانت لية اختيار أحسن اأفكار ااستثمارية بن الطلبة؛ دعم فكرة امؤسسات ال اشئة  Start-Upال ا تتطلب رأس مال كبر بي ما يكون موها سريعا وذات إيرادات عالية.ال تائج
من خال هذ الدراسة توصل ا إ ال تائج التالية:
 تلعب ا امعة دورا حاما ومهما ي عملية الت مية كوها القطب امسؤول عن إعداد الكفاءات واموارد البشرية ال طط وتقود
الت مية ميع أنواعها وخاصة الت مية ااقتصادية
 تؤدي الشراكة بن ا امعة ومؤسسات الت مية ااقتصادية إ تفعيل دور ا امعة ي ا ياة ااقتصادية ،انطاقا من ابسط صور
هذ العاقة امتمثلة ي تقدم ا دمات ااستشارية والبحوث وصوا إ التكامل التام بن ا امعة وامؤسسات الص اعية ،مثل شراكة
"حاض ات اأعمال" ال تتوجه للطلبة والباحثن الراغبن ي إنشاء مؤسساهم ا اصة ،وبذلك فان هذ الشراكة تساهم ي تعزيز
ال سيج امؤسسي للباد؛
 من أجل فيز الفكر امقاواي لدى الشباب ا امعي ،فان دار امقاواتية تقوم لفائدهم بت ظيم اأيام التحسيسية اإعامية
والدورات التكوي ية واأبواب امفتوحة حول امقاواتية وعام اأعمال ،كما تقدم الدعم وامرافقة أفكار امشاريع ال ملها الطلبة؛
 تعتر اآلية امستحدثة "دار امقاواتية" ي إطار الشراكة بن ا امعة والوكالة  ،ANSEJأحد اآليات الفعالة لتكثيف ال سيج
الص اعي وا دماي ي ا زائر ،ومبعثا لروح جديدة ي قطاع اأعمال ا زائري ،من خال الركيز على إدراج الطاقات الشبابية ي هذا
القطاع .كما أها تعتر راعية أفكار امشاريع ومولدة ها أيضا من خال الفضاء الذي تتيحه للطلبة لتبادل اأفكار فيما بي هم
وااحتكاك بالوسط العملي وهيئات الدعم.
الخاتمة
من خال ال شاطات ال تقوم ها ،توفر دار امقاواتية –ميلة -امرافقة القبلية للطلبة ا امعين من خال فيزهم ،تكوي هم وكذا
مرافقتهم ي قيق مشاريعهم ،كما تعتر دار امقاواتية ا لقة ال كانت مفقودة بن التكوين العلمي وعام الشغل ،حيث أها تعمل
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على سيد اأفكار ااستثمارية لدى الطلبة عن طريق مويلها بواسطة أجهزة الدعم خاصة الوكالة  ANSEJوبالتا امسامة ي
خلق مؤسسات مصغرة تقدم قيمة مضافة لاقتصاد من خال خلق م اصب الشغل ،توفر ام تجات وتقليص حجم ااستراد،
القضاء على التبعية ااقتصادية للمحروقات وغرها من أنواع امسامات ي الت مية ااقتصادية.
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