
 السید فیصل الزھار: تقدیم 
 مدیر النھوض بالمؤسسات الصغرى

   بالوكالة الوطنیة للتشغیل والعمل المستقل 

 مناظرة أفضل مخططات األعمال 

 
 

 الجمھوریة التونسیة
 وزارة التكوین المھني للتشغیل             

 
 



 موضوع المناظرة

المنظومة تطویر في تساھم التي اآللیات إحدى المناظرة ھذه تعتبر 
 النسیج إثراء في دورھا ودعم البشریة الموارد لتكوین الوطنیة

 .المؤسسات إحداث نسق في والترفیع االقتصادي
العالي التعلیم بمؤسسات النھائیة باألقسام المسّجلین الطلبة تستھدف. 
وتحفیزھم المشاركین لدى المبادرة روح تنمیة إلى اآللیة ھذه تھدف 

 إحداث خالل من التخّرج عند المستقل العمل مجال اقتحام على
 .مؤسساتھم

مشاریعھم بلورة من المنتفعین یمّكن برنامجا اآللیة ھذه توفّر 
   .Business Plan أعمالھم مخططات وإنجاز

مالیة بجوائز المخططات أفضل أصحاب یفوز. 
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معطیات حول بطالة حاملي شھادات 
 )1(التعلیم العالي

2012 2011 2010 2009  

 
 

 (*)معّدل البطالة 
 

 
16,7 % 

 
18,9  % 

 
13 % 

 
13,3 % 

 
33,2 % 

 
33,1 % 

 
23,3 % 

 
23,4 % 

نسبة البطالة لدى 
حاملي شھادات 

 التعلیم العالي
 

47,5 % 
 

44,2 % 
 

32,9 % 
 

34,9 % 
 
 إناث-
 

 

20,6 % 
 

22,6 % 
 

15,8 % 
 

14,6 % 
 

 ذكور-
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 المعھد الوطني لإلحصاء(*) 

 لدى مرتفعة بطالة نسبة-
 التعلیم شھادات حاملي
 العالي

 لدى البطالة نسبة-
 نسبة بضعف تقّدر اإلناث
 الذكور لدى البطالة



معطیات حول بطالة حاملي شھادات 
 )2(التعلیم العالي

 باألساس العالي التعلیم شھادات حاملي لدى البطالة نسبة ارتفاع یعود
 :الشغل سوق في والطلب العرض  بین التطابق عدم إلى

 

 كافیة شغل مواطن توفّر عدم 
 التعلیم خرجي بین من العمل عن العاطلین لعدد متواصل ارتفاع 

 العالي
 الجدد المتخرجین لدى المھنیة والكفاءات الفنیة المھارات في نقص 
 الشغل سوق لمتطلبات الجامعیة االختصاصات بعض مواكبة عدم   
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بلورة برنامج لتنمیة روح المبادرة : لحلا

 )1( لدى حاملي شھادات التعلیم العالي

الجامعات طلبة یحفز برنامج وتفعیل استنباط ضرورة 
 المشاریع بعث على العالي التعلیم شھادات وحاملي
 ضمان بھدف والمجّددة الجدیدة المؤسسات وإحداث
   الشباب من غیرھم وتشغیل الذاتي تشغیلھم

جازإن من الطلبة تمكین إلى یھدف برنامج وضع 
 یمكن مشاریعھم ألفكار ˝Business Plan˝ أعمال اتمخطط

 ختم مشروع عن عوضا التخرج  سنة خالل یقّدموھا أن
 .˝PFE ˝ الدراسة
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 الھیاكل المتدّخلة
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  ˝األعمال مخططات أفضل مناظرة˝ البرنامج ھذا وتطبیق تصّور استوجب
 :وزارات ثالثة بین التنسیق

 

 والتشغیل المھني التكوین وزارة  •
 العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة •
 والتكنولوجیا الصناعة وزارة •
 

-2009 الجامعیة السنة خالل البرنامج انطالق عند الدولي البنك تدّخل وقد
2010. 
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 الفئات المستھدفة
 

 العالي التعلیم ومؤسسات الجامعات بمختلف المسجلین الطلبة المناظرة ھذه تستھدف
 :التالیة المستویات ذوي من العلمي والبحث

 
 :2010-2009 البرنامج انطالق سنة-

 .التطبیقیة اإلجازات من الثالثة السنة طلبة
 
 :2011-2010 الجامعیة السنة من انطالقا-
 
 التطبیقیة، اإلجازات من الثالثة السنة طلبة•
 المھني، الماجستیر شھادات من الثانیة السنة طلبة•
 .لمھندس الوطنیة الشھادة من الثالثة السنة طلبة•
 



  اإلعالن عن الفائزین -7

 
 إعداد مخطط األعمال -6

 المرافقة المشخصة -5 
 

التكوین حسب طریقة  -4 
CEFE 

 االنتقاء -3
 الترشحاتقبول  -2 

 
تكثیف اإلعالم حول  -1

 البرنامج

 المنھجیة المعتمدة
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 تكثیف اإلعالم حول البرنامج -1

  موقع الواب الخاص بالوكالة الوطنیة للتشغیل
 والعمل المستقل

  موقع الواب الخاص بوزارة التعلیم العالي والبحث
 العلمي
 موقع الواب الخاص بوزارة الصناعة والتكنولوجیا 
 ومضات تلفزیة وإذاعیة 
 بینات صحفیة 
 معلقات و مطویات 
  حصص إعالم جماعیة بالجامعات والكلیات بالنسبة

 للطلبة
 ورشات إعالمیة لفائدة األساتذة الجامعیین 
 
 

 )يتبع(المنھجیة المعتمدة 



 بمسابقة المشاركة في الراغبین على یتعین
 مطبوعة تعمیر األعمال مخططات أحسن

 بمؤسساتھم ذمتھم على وضعت التي الترشح
 الخاص الواب بموقع وكذلك الجامعیة
 العلمي والبحث العالي التعلیم بوزارة

http://www.cnentrepreunariat.mes.rnu.tn/. 
 :حول معطیات تتضّمن والتي 
 للمشاركة ودوافعھ المترّشح-
   المشروع فكرة-
 بالبرنامج االنخراط-
 

 )يتبع(المنھجیة المعتمدة 

 الترّشحاتقبول  -2
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عملیة االنتقاء -3  

 إنتقاء عملیة البرنامج على المشرفة الھیاكل عن ممثلین من متكونة جھویة لجنة تتولى
 بمطبوعة المضّمنة التالیة المقاییس على باالعتماد بالمناظرة للمشاركة المترشحین

 : الترّشح
 
 المستقل للعمل التوجھ في المترشح رغبة مدى 
 المقاولتیة المھارات من أدنى حد توفر 
 ذمة على الموضوعة المرافقة منظومة في الفعلي باالنخراط التعھد 
 
   

 )يتبع(المنھجیة المعتمدة 
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 “CEFE”التكوين حسب طريقة  -4
 

 
 المبادرة فضاءات خالل من المستقل والعمل للتشغیل الوطنیة الوكالة تكفلت

 أفضل مناظرة برنامج المنخرطین بتشریك المستقل والعمل التشغیل ومكاتب
  طریقة حسب المبادرة روح تنمیة مجال في تكوینیة بدورات األعمال مخططات

   ."الباعثین وتكوین المؤسسات بعث"
 
 

 )يتبع(المنھجیة المعتمدة 
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 تعارف

تقییم/ تقدیم   

 مخطط أعمال

 دراسة مالیة

 دراسة تقنیة

 دراسة السوق

 دراسة میدانیة

 عناصر التصرف

 مالیة
 تنظیم وٕادارة

 إنتاج وتكلفة
 تسویق

 مالئمة
مشروع/ شخص   الشخص 

الكفاءات الشخصیة 
 للباعث

مكونات الدورة التكوينیة في مجال تنمیة روح 
 .    CEFEالمبادرة 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 )يتبع(المنھجیة المعتمدة 
 



 )coaching(المرافقة المشخصة  -5

 والتجدید بالصناعة النھوض ووكالة المستقل والعمل للتشغیل الوطنیة الوكالة تتولى
 في شاركوا الذین الطلبة لفائدة )coaching( المشخصة المرافقة عملیة تأمین

 مواصلة في رغبتھم عن عبروا والذین CEFE طریقة حسب التكوینیة الدورات
 .طالب كل عن تأطیر ساعات 8 بحساب وذلك المناظرة، في المشاركة

 
 :العملیات ھذه ویؤمن
 طریقة حسب التكوینیة الدورات نشطوا الذین المبسطون CEFE جانب من   

 المستقل والعمل للتشغیل الوطنیة الوكالة
 والتجدید بالصناعة النھوض وكالة جانب من مستقلین خبراء   
 

 )يتبع(المنھجیة المعتمدة 
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إعداد مخطط األعمال -6  

 واالقتصادیة الفنیة مكوناتھ بمختلف بالمشروع الخاص األعمال مخطط إعداد یتم
 والصناعة والتشغیل المھني التكوین وزارات بین علیھ متفق أنموذج حسب والمالیة

 المؤیدة الوثائق جمیع وجوبا ویتضمن  العلمي والبحث العالي والتعلیم والتكنولوجیا
  .للمشروع

 
 

 )يتبع(المنھجیة المعتمدة 
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 )1(اإلعالن عن الفائزين  -7

 األعمال، مخططات ألحسن األولي االنتقاء بعملیة القیام جھویة لجان تتولى
 طرف من الوطني المستوى على بالمناظرة الفائزین قائمة تحدید یتم أن على
 .وطنیة فنیة لجنة

   :من جھویة لجنة كل تتركب.
   یمثلھ، من أو المعنیة الجامعة رئیس- 
  والتشغیل، المھني للتكوین الجھویة اإلدارة عن ممثل- 
   المستقل والعمل للتشغیل الوطنیة الوكالة عن ممثل- 
   .والتجدید بالصناعة النھوض وكالة عن ممثل- 

 

 وممثلین والتمویل المساندة ھیاكل عن ممثلون اللجان ھذه في یساھم كما
 .وغیرھا والبنوك اإلفراق مؤسسات مثل المساھمة المؤسسات بعض عن

 

 )يتبع(المنھجیة المعتمدة 



 
 
 

 )2(اإلعالن عن الفائزين  -7
 

 وتحیلھ المشاریع ألحسن أولیا ترتیبا المعنیة الجھویة اللجان تعد .  
 الوزارات من كل عن ممثال تضم التي الوطنیة اللجنة إلى تقریر مع

 تضم أن یمكن كما المناظرة، ھذه على اإلشراف في المشاركة
 األخرى المعنیة والھیاكل الوزارات مختلف عن ممثلین

   .الخاص للقطاع الممثلة والھیاكل للتمویل الداعمة والمؤسسات
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 )يتبع(المنھجیة المعتمدة 
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 الجوائز
 المشاركین الطلبة لفائدة المنجزة األعمال مخططات ألحسن ھامة مالیة جوائز إسناد یتم
 :أصناف ثالثة إلى الجوائز ھذه وتنقسم المناظرة ھذه في

 
 .دینار ألف 15 منھا كل قیمة جوائز 5 :األول الصنف  •
 .دینار آالف 7 منھا كل قیمة جائزة عشرون :الثاني الصنف  •
 .دینار آالف 3 منھا كل قیمة جائزة وعشرون خمسة :الثالث الصنف  •
 

 الذاتي التمویل في مساھمة شكل في الفائزین المترشحین لفائدة المسندة الجوائز تصرف
 أجل في وذلك الجائزة موضوع األعمال لمخطط تبعا المشروع بعث عند للمشروع

 الوطنیة الوكالة قبل من وذلك بالجائزة الفوز تاریخ من ابتداء سنوات ثالث أقصاه
 المصالح قبل من للمشروع الفعلي االنجاز من التثبت بعد المستقل والعمل للتشغیل
 .للوكالة المیدانیة

 
 مع سنتین لمدة المنجزة المشاریع أصحاب ومرافقة بمتابعة التكفل الوكالة وتتولى
 المؤسسات باعثي مرافقة برنامج یوفرھا التي واإلمكانیات باالمتیازات تمتعھم

  الصغرى
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 بخصوص التجربة األولى للسنة الجامعیةإحصائیات 
  2009-2010 )1(  

 

 ترشح  1920طالبا للمشاركة في المناظرة
 1702طالبا تتوفر بھم شروط المشاركة 

 1506مخطط أعمال یزمع إنجازه

بالحاسوب  إختیارعملیة   

 مترشحاطالب  846
سیكونون المجموعة 

 العیینة

طالب تم قبول  856
 انخراطھم في البرنامج

مخطط أعمال  757
 لإلنجاز

 دراسة تأثیر المناظرة على رغبة الطالب في التوجھ للعمل المستقل
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 طالبا 856وقع انتقاء 

 طالبا شاركوا في دورات تنمیة روح المبادرة  576
طالبا غادروا المناظرة  280 

 طالبا تمتعوا بعملیة المرافقة  المشخصة   507 
 طالبا غادروا المناظرة 349 

 طالبا أنجزوا مخططات األعمال  في إطار المناظرة 374
 طالبا غادروا المناظرة 482 

 إحصائیات بخصوص التجربة األولى للسنة الجامعیة 
2009-2010 )2( 

 



 المنتفعین بالبرنامج
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 بالبرنامج حسب الجنس توزیع المنتفعین

الجملي  العدد
 للمنتفعین

 السنة الجامعیة

 (%)ذكور  (%)عنصر نسائي 

67 33 856 
2009-2010 

 

63 37 761 
2010-2011 

 

65 35 861 
2011-2012 
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 )1(تقییم أثر المناظرة 

قام البنك الدولي بالتنسیق مع المرصد الوطني للتشغیل والمھارات بتقییم الدورة األولى 
 .2009/2010للمناظرة التي تّم تنظیمھا خالل السنة الجامعیة 

 

 :و قد أفرزت االستنتاجات التالیة

 .من المشاركین لدیھم فكرة مشروع عند التسجیل بالمناظرة  % 72.

بعث "من بین المسجلین بالمناظرة یتبعون دورات تأھیلیة حسب طریقة   % 67.
 ".مؤسسات وتكوین الباعثین

 .من الطلبة یصلون إلى إنھاء إعداد مخططات أعمال مشاریعھم  % 40.

 )أشھر 6معدل مدة التجربة (مارسوا تجربة مھنیة في األغلب موسمیة   % 71.

 .المشاریع المبلورة مرتبطة بالتجربة المھنیة الممارسة) 2/3(ثلثي .
 

. 



 )2(تقییم أثر المناظرة 

من المشاركین یعتقدون أن برنامج المناظرة یساعد على اإلدماج بالحیاة  %  88 .
 .النشیطة

 .یتوقّعون الحصول على أجور أرفع إثر المشاركة في ھذه المناظرة %   89.

 .المشاركین من العنصر النسائي) 2/3(ثلثي  .

 :صفات المشتركین.
 .سنة 23: السن-
 .عزباء/ أعزب: الوضعیة االجتماعیة-
 .أغلب المشاركین ینتمون إلى عائلة ذات دخل ضعیف أو متوسط-

. 23 



 )3(تقییم أثر المناظرة 

 
 تضاعف المشاركة في المناظرة من نسبة بعث المشاریع .

 :تمّكن المشاركة في المناظرة من  .
 تطویر المعارف التقنیة والتجاریة- 

 التعّرف على طرق بعث المشاریع -
 التعرف على سبل ومسالك تمویل المشاریع -
 تنمیة شبكة العالقات مع المحیط-
من المشاركین یعتبرون أنّھم   %55(تطویر الكفاءات المقاولتیة للمشاركین -

یتمتعون بروح المخاطرة التي تعتبر أھم میزة یجب أن یتحلّى بھا صاحب 
 )مشروع
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 المرحلة الموالیة

 الدولي البنك بین بالتنسیق التدخل جودة لتقییم نوعیة دراسة إتمام حالیا یتمّ .
 .المستقل والعمل للتشغیل الوطنیة والوكالة

 شھر من ابتداء وذلك انطالقھا منذ المناظرة نتائج تبرز كّمیة دراسة إعداد.
 والبنك والمھارات للتشغیل الوطني المرصد بین بالتنسیق 2013 سبتمبر
 .المتدّخلة األطراف ومختلف الدولي

 والعمل للتشغیل الوطنیة الوكالة قبل من التدّخل برنامج لتقییم ورشة تنظیم.
 شھر خالل المتدّخلة األطراف مختلف تجمع الدولي والبنك المستقل
  خطط ورسم الضعف نقاط تشخیص بھدف 2013 أكتوبر / سبتمبر

 .لتجاوزھا استراتیجیة
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 شكرا على المتابعة
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