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البحث   نحو  ملح  توجه  األخير  اآلونة  في  برز 
عن سبل جديدة، الستحداث الثروة، من خالل إنشاء  
في   األساسية  المتغيرات  أهم  كأحد  الشغل،  مناصب 

 التنمية. 
واقتصادية تضفي على   دولية  تغيرات  وفي ظل 
مفهوم   للوجود  ظهر  األكبر،  القيمة  اإلنساني  الفكر 

يعرف   لعجلة    بالمقاوالتيةجديد،  أساسي  كمحرك 
والمبادرة   االبتكار،  عنصري  على  يقوم  االقتصاد 

 بتحويل األفكار إلى مشاريع مثمرة. 

ذا المفهوم سيكون ال محال مرجعا أساسيا لكل  ه
الثروة،  انطالقة   إنتاج  إلى  يهدف  سليمة،  اقتصادية 

 من خالل مناصب الشغل. 

واسع،   تقني  كمفهوم  المقاوالتية  مجال  كان  ن  وا 
اإلنسانية   والعالقات  والخدمات،  الصناعة،  يشمل 

هو  واالجتماعية،   الباب  هذا  في  يهمنا  ما  فإن 
باب   من  القانوني  فنحاول  االختصاصتنظيمها   ،
لقانون، ومن ثم رسم ما  تطويع هذا المفهوم لمبادئ ا

المقاوالتية،   لها  تخضع  التي  القانونية  بالبيئة  يعرف 

منها   والمحلية  عموما،  التنمية  على  وانعكاساتها 
 خصوصا. 

 اليوم الدراسي  إشكالية

وتنظيمي   قانوني  نظام  عن  البحث  إطار  في 
مفهومها،   عن  عام  تصور  تحديد  يجب  للمقاوالتية، 

ال ماهية    تشريعاتوبحث  لرسم  تنظيمها،  تمس  التي 
القانون، في  المحلية،    لها  التنمية  في  دورها  وتحديد 

للمقاوالتية  اإلطارفماهو   والتنظيمي  كآلية    التشريعي 
 ؟ للتنمية المحلية

 اليوم الدراسي  محاور

 اإلطار المفاهيمي للمقاوالتية  -1
 القوانين التي تحكم المقاوالتية  -2
 التية الجهات ذات الصلة بمفهوم المقاو  -3
 متطلبات التنمية المحلية.  -4
المقاوالتيةمقارنة    نماذج   -5 تجارب    عن   (

 . بعض الدول(

كآلية   للمق اوالتية  اإلطار الق انوني
 المحلية لتحقيق التنمية  



 

 

 من اليوم الدراسي  الهدف

مشروع   إطار  في  الدراسي  اليوم  هذا  يهدف 
القانونية  البحث   على   للمقاوالتيةالبيئة  وانعكاساتها 

 هداف: إلى مجموعة من األ  التنمية المحلية 

 تحديد مفهوم المقاوالتية   -
خالل   - من  القانوني،  نظامه  عن  البحث 

 القوانين التي تمس الموضوع 
المحيط   - من  الجامعة  تقريب  في  المساهمة 

 االقتصادي، وانفتاحها على المجتمع. 
تقريب المقاوالتية من الطلبة كمفهوم حديث،   -

وتشجيعهم على إنشاء مشاريع جديدة تتالءم  
تكوينهم   بيئتهم  مع  مع  وتتماشى  العلمي، 

 المحلية. 

 : شروط المشاركة

يسبق  - ولم  أصيال  المداخلة  موضوع  يكون  أن 
نشره في أي مجلة علمية أو تم المشاركة به في  

صاحبه   يتحمل  كما  سابق،  علمي  نشاط  أي 
 كامل مسؤوليته عن مضمونه.

حدود    - في  ملخص  بلغة    15تقديم  سطر 
أن على  أجنبية،  بلغة  وآخر  تكون    البحث، 

بين   )   20و  10الصفحات  بخط  A4صفحة   ،)
Simplified Arabic    بالنسبة للغة  14مقاس ،

مقاس    Times New Romanالعربية، وبخط  
للغة األجنبية، ويكون التهميش آليا    بالنسبة  12

في المداخلة، مع إدراج قائمة المراجع في آخر  
 البحث. 

ماعدا مداخالت  - المشتركة  المداخالت  تقبل  ال 
طلبة الدكتوراه مع مشرفيهم ) كما يمكن لطالب  

 الدكتوراه أن يشارك بمفرده( 

بإرسال    - في االلتزام  كاملة  المداخلة  نص 
وت المقررة،  المداخالت  المواعيد  كل  خضع 

العلمية   الهيئة  طرف  من  للتحكيم  المرسلة 
 للملتقى. 

البريد    - عبر  كاملة  المداخالت  ترسل 
 اإللكتروني الخاص بالملتقى، والمبين أدناه. 

 : تواريخ مهمة

 آخر أجل إلرسال المداخالت كاملة:

 2022  نوفمبر 10
 الرد على المداخالت المقبولة:

 2022  نوفمبر 20
 انعقاد اليوم الدراسي:  

 . 2022  نوفمبر 28
 ترسل المداخالت على البريد االلكتروني:  

 entrp.sebt@gmail.com 
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