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الملخص
ترتكز معظم األدبيات التي تھتم بدراسة موضوع إنشاء المؤسسة الصغيرة على تحليل مختلف
اإلجراءات و المراحل التي تمر بھا عملية اإلنشـاء ،وذلك بھدف تحديد المواصفات الخاصة بالمؤسسات
الصغيرة .في حين أن تع ّقد عملية اإلنشاء ھذه يستوجب وضع سيرورة لمرافقة المنشئ تكون مبنية على أساس
عالقـة ودية و فعالة تجمع بين المرافِق و المرافـَق .لذا فمن خالل ھذه الورقة البحثية نوضح مفھوم المرافقة و
مختلف ھياكلھا ،و نقدم عرضا لواقع مرافقة إنشاء المؤسسة الصغيرة في الجزائر.
Résumé:
La littérature consacrée à la création de la petite entreprise donne une importance
primordiale à l’analyse des procédures et des étapes de création afin de déterminer
des caractéristiques propres aux petites entreprises.
L’opération de création exige la mise en œuvre de processus d'accompagnement
fondés sur une relation symbiotique et efficace entre l'accompagnant et l'accompagné.
Cet article vise à :
- définir le concept de l'accompagnement et ses différentes structures.
- Présenter une analyse de la réalité de l'accompagnement de la petite entreprise
en Algérie.

 .Iمقــدمة
تؤكد معظم نتائج الدراسات على أن المؤسسات الصغيرة تعد أفضل الوسائل التي تحقق
االنتعاش االقتصادي ،نظرً ا لسھولة تكيفھا و مرونتھا ما يجعلھا قادرة على الجمع بين التنمية
االقتصادية و توفير مناصب الشغل ،فضالً عن إمكانية قدرتھا على االبتكار و اإلبداع و
التجديد و تطوير منتجات جديدة ،لكن في نفس الوقت فإن المؤسسات الصغيرة تواجھھا الكثير
من المشكـالت ،منھـا التسويقيـة و الماليـة و اإلدارية ،التي تھدد بقاء الكثير منھا ،األمر الذي
جعلھا تحظى باألولويـة ضمن مختلف برامج و استراتيجيـات التنمية في البلـدان األكثر
تطورً ا ،و عرفت بذلك اھتمـامًا كبيرً ا بھـا يؤكده ظھور العديد من الھيئات المرافقة لھا ،و التي
منحت لھا األھمية و العناية الخاصة.
في ھذه الورقة البحثية نقدم مفھوم المرافقة مع إبراز أشكالھا وأھميتھا في دعم إنشاء
المؤسسـات الصغيرة ،و التعرض إلى واقـع أجھزة المرافقـة في الجزائـر ،مركزين في
∗ أستاذ محاضر بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير -جامعة منتوري قسنطينة
** أستاذة مساعدة بكلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير -جامعة منتوري قسنطينة
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الدراسة التطبيقية على حالة الوكالـة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،بھدف اإلطالع على
المشاكل و الصعوبات التي تواجھھا.
 .1. Iإشكالية البحث
تنحصر إشكالية البحث في السؤال الجوھري التالي:
مـا مدى مساھمة أجھزة المرافقة في رفع المصـاعب والمخـاطر عن المنشئ و عن
مؤسسته الصغيرة ؟
 .2. Iأھمية البحث
تكتسب دراسة مثل ھذه المواضيع أھمية علمية و تطبيقية ،فأما األھمية العلمية فتكمن في
محاولة دراسة موضوع إنشاء المؤسسة الصغيرة من منظور متكامل يجمع بين مراحل اإلنشاء
و صعوبات وأخطار ھذه العملية ،و يربط كل منھما ببعض األجھزة و التنظيمات التي تسھم
في التخفيف من حدة ھذه الصعوبات ،وباعتبار أن موضوع مرافقة إنشاء المؤسسة الصغيرة
حديث العھد نسبيًا حتى في الدول المتقدمة ،لذلك فإن إخضاع مفاھيمه للدراسـة النظرية يعطي
أھمية واضحة ألسـاليب المرافقة المتواجدة على مستوى الجزائر ،و البحث عن سبل تطوير
ھذه األخيرة و جعلھا أكثر مالءمة لتغيرات المحيط.
و أما بالنسبة لألھمية التطبيقية ،فتسھم دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
التعريف بمختلف اإلجراءات و المھـام و المساعدات التي تقدمھا ھذه الھيئة للمنشئين ،و أيضا
بمختلف العوامل التي قد تسھم في تثمين دورھا مما يزيد من معرفة المسؤولين بأھمية تأثير
ھذه العوامل على نجاح عملية إنشـاء المؤسسة.
 .3. Iھدف البحث
في ضوء إشكالية البحث فإننا نھدف إلى محاولة تسليط الضوء على مدى مساھمة المرافقة
في التخفيف من حدة الصعوبات و المشاكل و األخطار التي تواجه المنشئ عند قيامه بإنشاء
مؤسسة صغيرة ،ثم الوقوف على مستوى أداء أجھزة المرافقة في الجزائر.
 .4. Iأسلوب البحث
بھدف اإلجابة على إشكالية البحث تم اعتماد األسلوب الوصفي التحليلي في الدراسة
النظرية والعملية ،فالدراسة النظرية تمت اعتمادا على تحليل األدبيات المتوفرة عن موضوع
المرافقة وذلك استنادا إلى جملة من المراجع تضمنت الكتب والدراسات العلمية والمواقع
اإللكترونية ،أما الدراسة الميدانية فتھدف إلى اإلجابة على جزء اإلشكالية المتعلق بواقع أجھزة
المرافقة في الجزائر وأھم المشكالت التي تواجھھا وكان ذلك اعتمادا على عينة بحث التي
شملتھا الدراسة والتي تمثل المؤسسات الصغيرة التي أنشئت بدعم من طرف الوكالة الوطنية
لدعم تشغيل الشباب ،فرع قسنطينة والمتواجدة على مستوى كل بلديات والية قسنطينة والتي
تشكل مجتمع الدراسة ،ويتكون حجم العينة ،وھي عشوائية ،من  100مؤسسة صغيرة أنشئت
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بدعم من طرف وكالة قسنطينة .و من المفيد اإلشارة إلى أن اختيار مجتمع الدراسة والعينة
اقتصر فقط على المؤسسات التي بدأت االستغالل الفعلي دون االعتماد على المؤسسات التي
مازالت مجرد فكرة أو في شكل طلبات مقدمة للوكالة أو في إطار التأسيس.
وقد قامت الدراسة على جمع البيانات من مصادرھا األولية في مجتمع البحث عن طريق
استبيان* ،و ذلك في ضوء نتائج البحوث و الدراسات العلمية التي تناولت موضوع دعم و
إنشاء المؤسسة الصغيرة ،و بناء على ذلك قسمت قائمة االستبيان إلى أربعة أجزاء ،حيث
أشتمل الجزء األول على أسئلة تخص المعلومات التعريفية و أسئلة عامة ،في حين ضم الجزء
الثاني أسئلة تھدف للتوصل إلى كيفية التحضير إلنشاء المؤسسة و مختلف المصاعب الممكن
مواجھتھا ،في حين شمل الجزء الثالث على جملة أخرى من األسئلة تھدف للتعرف على نمط
المؤسسات التي أنشئت ،أمـا الجزء الرابع فالھدف منه ھو تحديد الصعوبات و العراقيل التي
تواجه المنشئ تجاه الوكالة و شركائھا.
 .IIطبيعة مرافقة إنشاء المؤسسة الصغيرة
تتعلق المرافقة بسيرورة تعمل على نقل شخص ما من حالة ألخرى و التأثير عليه من
أجل اتخاذ قرارات ،و أيضا مساعدة حاملي األفكار على تحويل أفكارھم إلى مشاريع فعلية(1).
و من أجل تحديد أدق لطبيعة المرافقة سنقوم بتقديم مفھوم لھذا المصطلح ،و تحديد مختلف
األجھزة التي يشملھا اعتمادا على تعريف المرافقة.
 .1.IIمفھوم عملية المرافقة
يعتبر تعريف المرافقة ،وخاصة مرافقة المؤسسة الصغيرة أمرا معقدا لحد ما ،ويرجع
سبب ھذا التعقيد إلى:
 تعدد الفاعلين في ھذا المجال وتشعبھم.تنوع أشكال المرافقة ،و إجراءات تنفيذھا(2) .
و يعتبـر التعريف األكثر شموال لمھنـة المرافقة ھو الذي اقتـرح من طرف" أنـدري
لوتـاوسكي" " ،"André Letowskiوھو مسؤول عن الدراسات في وكالة إنشاء المؤسسات
بفرنسا "  " APCEفي مذكرة داخلية أعدھا ،إذ نجده قد عرفھا على أنھا " تجنيد للھياكل و
االتصاالت و الوقت من أجل مواجھة المشاكل المتعددة التي تعترض المؤسسة ،ومحاولة
تكييفھا مع ثقافة و شخصية المنشئ"(3).
أي أن مھنة المرافقـة تتعلق بإتباع سيرورة تشمل ثالث مراحل ھي:
 استقبال األفراد الذين يرغبون في إنشاء مؤسسة. تقديم خدمات تتناسب و شخصية كل فرد. متابعة المؤسسة الفتية لفترة عمو ًما تكون طويلة) حسب طبيعة المرافقين(. .2.IIأنماط أجھزة المرافقة
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يمكن أن تأخذ المرافقة أشكال متعددة حسب مصدرھا ،وطبيعتھا و مستوى تدخلھا،
ومدتھا و القطاع الذي تھتم به ،و لھذا يمكن حصر أھم الفاعلين في مجال المرافقة في العديد
من الھيئات.
 .1.2.IIالدولة والھيئات المحلية
نجد حاليًا أن الدول المتطورة تشھد حركة واسعة للمساعدات المالية ،و تنظيم المسابقات،
ومنح تسھيالت مختلفة من أجل مساعدة المنشئ .أما في الدول النامية فيبقى ھذا الموضوع
تقري ًبا نظر ًيا فقط ،و ذلك نتيجة لتأخر تطبيق القرارات الوزارية ،وغياب استراتيجية عامة
تعنى بالمؤسسات الصغيرة ،و التي قد تظھر في شكل اضطرابات ناتجة عن عدم التكوين
الجيد لألعوان المعنيين بالمرافقة.
 .2.2.IIالتنظيمات المالية
تلعب التنظيمات المالية دورً ا ھامًـا فيما يتعلق بالدعم المالي و االستشاري ،فھي تساھم
في إنجاز الملفات المالية و الدراسات الالزمة لحاملي المشاريع و أيضًا في مجـال منح
القروض (4).إضـافة إلى ذلك توجد مؤسسات رأس المال المخاطر ،والتي عادة ما تمنح أمواالً
للمؤسسات الجديدة التي تتميز بقدرة عالية على النمو ،رغبة في الحصول على أرباح عالية
مستقبالً(5).
 .3.2.IIحاضنات المؤسسات
حسب المجلس األوروبي فحاضنة المؤسسات ھي عبارة عن مكان يلجأ إليه حاملي
إنشاء فكرة مؤسسة جديدة ،و ھدفھـا ھو رفع حظوظ النمو و معدل بقـاء ھذه المؤسسات ،ممـا
يسھم بشكل كبير في التنمية المحليـة و خلق مناصب للعمل ،و يـأتي في درجة أقل جذب
االھتمام نحو التوجھات التكنولوجية(6) .
و لقد أشارت الجمعية األمريكية لحاضنات األعمال إلى مجموعة من األدوار التي
تمارس من طرف ھذه الھيئات كما يلي(7):
 تقديم المساعدات في مجال التنظيم و اإلدارة خاصة في مرحلة اإلنشاء. تقSSديم مسSSاعدات ماليSSة مباشSSرة و التعريSSف بفSSرص و مصSSادر التمويSSل المتاحSSة أمSSامالمؤسسات ،و كذا تقديم بعض الخدمات المكتبية المساعدة.
 .4.2.IIمشتلة المؤسسات
تعتبر مشتلة المؤسسSات أحSد أجھSزة المرافقSة المكملSة لSدور و مھSام الحاضSنات .و تعSرف
علSى أنھSا الھيئSSة التSي تھSتم باسSSتقبال و استضSافة حSSاملي المشSاريع) (8فSي المراحSـل األولSى مSSن
حياة المؤسسة)عادة األربـع سنوات األولى( أي بعد إنشائھـا ،و تتكفSل المشSتلة بSأداء ثSالث مھSام
أساسية(9) :
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 أول مھمة تتمثل في مرافقة حامل المشروع. و الثانية ھي مھمة توفير الخدمات االستشارية. أما األخيرة فتتمثل في استضافة المؤسسة الفتية.و بSSذلك تختلSSف الحاضSSنة عSSن المشSSتلة فSSي كSSون األولSSى تتكفSSل باسSSتقبال و مرافقSSة ح Sاملي
المشSSاريع و األفكSSار عنSSد قيSSامھم بإنشSSاء مؤسسSSاتھم ،أمSSا الثانيSSة فيتمثSSل دورھSSـا فSSي استضSSافة
المؤسسات التي أنشئت حديثـًا و تزويدھا بخدمات ملحقة(10).
 .5.2.IIنزل المؤسسـات
قSد تصSل مھلSة إنشSاء مؤسسSة و اسSتقرارھا الفعلSي خمسSة عشSرة سSنة ،لھSذا تقSوم المشSSتلة
باسSSتعمال طريقSSة اإليجSSـار المؤقSSت ) عSSادة خSSالل كSSل  23شSSھر( حتSSى تتجنSSب خطSSر بيSSع أو
التصSرف فSي المحSSالت مSن طSSرف المؤسسSات التSSي تSم استضSSافتھا ،لھSذا جSSاء نSزل المؤسسSSات
الذي يقوم بإمضاء عقد إيجار عادي)عادة لفترة  48شھر( مع المؤسسـة التي تخرج مSن المشSتلة
مع متابعة مرافقتھا.
كمـا يوجد نمط آخر من أجھـزة المرافقـة و الشبيه للمشاتل يعرف بمراكز األعمـال التي
تعبر عن مراكز لتوطين المؤسسات الجديدة ،وتمنح خدمات مختلفة مثل الھاتف و
الفاكس...إلخ ،إضافة إلى توفير أماكن جديدة إلقامة مؤسسات جديدة ،و تختلف ھذه المراكز
عن المشاتل في كون ھدفھا األساسي ھـو الربح ،وتتطلب بذلك تسديد إيجار معتبر من قبل
المؤسسات المستضافة ،يتناسب و ھذه األماكن(11).
 .6.2.IIالمنظمات غير الحكومية
تع ًّرف المنظمات غير الحكومية على أنھا "عالقات تجمع بين فاعلين غير تابعين
للحكومات" ،و تھدف ھذه المنظمات أساسا إلى تحقيق التنمية(12).
أما المنظمات غير الحكومية الخاصة بدعم المؤسسات الصغيرة فتعرف على أنھا تنظيم
رف بوضوح يجمع فئة من األفراد أو الجمعيات العمومية ،و التي (13) :
مسجل رسميـًا و مع ّ
 ليس لھا عقد تأسيسي على أنھا ھيكل حكومي رسمي. ھدف الربح المادي. تدفع بكـل جھودھـا من أجل تنميـة القطاع الخاص ،و روح المبادرة. تسھم في تحويل التكنولوجيا و التجديد من الدول المتقدمة اقتصاديـًا إلى الدول التيھي في إطار االقتصاد االنتقالي ،و إلى دول العالم الثالث.
 .7.2.IIاإلفراق )(Essaimage

يعتبر اإلفراق أحد األشكال الجديدة التي بدأت تأخذ موقعھا في مجـال مرافقة
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المؤسسات الصغيرة ،إذ يتمثل في قيـام مؤسسة مـا بدفع عمالھـا إلى إنشـاء مؤسساتھم
الخاصة ،و منحھم مساعدات مالية و دعم إمدادي ،إضافة إلى متابعة المؤسسة الجديدة ،مع
الحق في الرجوع إلى الوظيفة في حالة الفشل(14) .
 .8.2.IIاالمتياز التجاري
يعبر االمتياز التجاري عن إمكانية قيام صاحب المشروع بإنشـاء مؤسسـة
تنشط في قطاع ما ،من خالل االستفادة من قوة مؤسسة قديمة) ،(15حيث يستفيد أساسًا من
استغالل عالمة تجارية جد معروفة لدى الزبـائن و أيضا لـدى البنوك ،و من كل اآلثار
اإليجابية الناتجة عن ھذا النوع من العقود ) الشھـرة ،و السعـر ،و أثر التعاضد ،و التجديد ،و
المھارات ،و المساعدة التقنية (16) .(...إضافة إلى الحصول على الحماية من المنافسة في
منطقة تواجد المؤسسة الجديدة(17).
 .3.IIأثر المرافقـة
يتمثل أثر المرافقة في الجوانب اإليجابية التي تم تحقيقھا من جرَّاء االستفادة منھا ،و
كذلك التكلفة الناتجة عن االستفادة من الخدمات التي تقدمھا.
 .1.3.IIتكلفة المرافقـة
تتكون تكلفة المرافقة من مجموع مصاريف الخدمات التي تقدمھا مختلف أنظمة و أجھزة
المرافقة التي يتحملھـا المنشئ ،و المتمثلة في تكـاليف االستقبال و توجيه أصحاب المشاريع ،و
التكوين والمساعدة في تـركيب المشروع و ھيكله المالي ،و متابعة المخاطر ،و عادة ما تكون
تكاليف التمويل تمثل الجزء األكبـر من تكلفة المرافقة) ،(18و تختلف ھذه التكلفة من تنظيم
مرافق إلى آخر.
 .2.3.IIقياس أثر المرافقة
في كثير من األحيان يصعب قياس أثر المرافقة بشكل مطلق ،و لھذا سيتم اختيار أوجه و
جوانب مختلفة له للتمكن من قياسه.
أ -قياس أثر توفير المرافقة على عدد المؤسسات المنشأة :في الواقع ال توجد أي دراسة
موثوق منھا تؤكد على أن توفير استقبال جيد يرفع من عدد حاملي المشاريع الوافدين إلى أحد
ھياكل المرافقة ،حيث تشير معظم اإلحصائيات إلى أن الرغبـة في إنشـاء مؤسسـة تتوقف
بالدرجـة األولى على العـوامـل الثقافيـة و االجتماعية و النفسية(19).
ب -قياس أثر المرافقة على معدل نجاح المنشئين :تعتبر ھذه النقطة ھي األكثر حساسية ،و
الطريقة األمثـل لقياس ھذا األثر ھو الرجوع إلى نتيجة المالحظة التي قام بھا المختصون،
حيث بين نشاط مھنة المرافقة أن ھذه األخيرة:
 ضرورية ألغلبية حاملي المشاريع.
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 ترفع من حظوظ نجاح أصحاب المشاريع ،و ُتجنبھم الكثير من األخطاء.
 ُتظھر مزايا كبيرة في مجال إعداد التقديرات المالية.
 تعمل بشكل كبير على إزالة الشعور بالوحدة الذي يحيط بالمنشئ.
و تدل الكثير من الدراسات على اآلثار اإليجابية للمرافقة ،و ھذا من خالل القيام بالمقارنة
بين عينتين من المؤسسات إحداھما تمت مرافقتھا و األخرى دون دعم المرافقة ،ثم تحديد
األثر ،فقد أثبتت اإلحصاءات المتوفرة في معظم الدول التي قامت بتنفيذ برامج للحاضنات
تفوُّ ق الحاضنات في رفع نسب نجاح المشروعات الصغيرة ،ففي االتحاد األوروبي مثال وجد
أن نسبة نجاح المشروعات الجديدة التي أقيمت داخل الحاضنات تبلغ نسبة  ،%88بينما تبلغ
ھذه النسبة  % 50فقط من المشروعات التي بدأت خارج الحاضنات(20).
جـ  -أثار المرافقة على مستوى التنمية المحلية :يمكن القول أن التنمية المحلية ھي حركية
تبنى على أساس فعـالية العالقـات المادية و المعنوية بين مختلف األفراد و الھيئات من أجل
تثمين الثروات التي تمتلكھا المنطقة ،و تھدف إلى تحقيق
التوازن بين مختلف فئات المجتمع(21).
لھذا توضع المؤسسات الصغيرة في وضعية ممتازة من أجل لعب دور اقتصادي و
اجتماعي و سياسي ھام و ال سيمـا فيما يخص توفير منـاصب الشغل ،و استغالل الموارد
البشرية ،و تكوين عوائد و إعادة التوازن في توزيع األنشطة االقتصادية و االجتماعية .فنجد
أن المبادر يتفاعـل مع مختلف األنشطة حسب معايير المجتمع المحلي ،و يعتمد بشكل كبير
على عائلته و محيطه من أجل إنشاء مؤسسته ثم المرور للبحث عن بعض الھيئات المرافقة ،و
ھنا يأتي دور ھذه األخيرة في توجيه تلك المشاريع حسب متطلبات المجتمع مما يضمن
الوصول إلى التنمية المحلية.
 .4.IIواقع نظام مرافقة المؤسسات الصغيرة في الجزائر
مع نھاية الثمانينات )بعد سنة (1988جاءت قوانين عديدة تشجع على الخوصصة و العمل
الحر ،و من بينھا قوانين االستثمار و القروض المصغرة ...و غيرھا ،و ھذا ما نتج عنه
ظھور العديد من الھيئات التي تدعم عملية إنشاء المؤسسات و ال سيما الصغيرة منھا ،ومن أھم
ھذه الھيئات ما يلي:
 .1.4.IIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار) ( ANDI
الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ھي عبارة عن مؤسسـة عمومية ذات طابع
إداري ،تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي ) (22أنشئت سنة ،2001في شكل شبـاك
وحيد غير ممركز و موزع حاليًا عبر  11والية على مستوى الوطن .يُخوَّ ل للوكالة القيام
بجميع اإلجراءات التأسيسية للمؤسسات و تسھيل تنفيذ مشاريع االستثمار ،والتي قد تكون في
شكل إنشاء مؤسسات جديدة ،أو توسيع قدرات اإلنتاج ،أو إعادة تأھيل و ھيكلة المؤسسات.
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و يستفيد المستثمر في إطـار ھذه الوكالـة من تخفيض الرسوم الجمركيـة المطبقة على
التجھيزات المستوردة ،و كذا من تسديد الرسم على القيمـة المضافة المفروضة على السلع و
الخدمات التي تدخل مباشرة في تجسيد االستثمار(23) .
 .2.4.IIالوكالة الوطنية للتنمية االجتماعية ) ( ADS
أنشئت الوكـالة الوطنية للتنمية االجتماعية في جوان  ،(24) 1996و تتمتع باالستقاللية
اإلدارية و المالية.و لھذه الوكالة عدة مھام يمكن أن تتحدد أساسا في القيام بالتدخالت لفائدة
التنمية االجتماعية ،و دعم كل مشروع إنتاجي أو خدمي ذو منفعة اقتصادية و اجتماعية أكيدة،
و كذا تنمية المؤسسات الصغيرة ،من خالل منح القروض المصغرة لفائـدة األشخاص الذين ال
يملكون اإلمكانات الكافية من أجـل خلق الشغل الخاص بھم ،و العمل على تشجيع العمل
المحلي و تدعيم المھن الصغيرة(25) .
و من أجل إعطاء دور أكبر لھذه الوكالة في مجال المساھمة في دعم إنشاء المؤسسات
الصغيرة ،تم في ظلھا إنشاء الوكالة الوطنية للقرض المصغر في جانفي سنة  ،(26)2004حيث
يحقق التمويل عبر ھذه الوكالة عدة مزايـا تظھر في شكـل منح قروض مخفضة و عديمة
الفائدة ،يبلغ الحد األدنى لھا  50.000دج ،أما الحد األقصى فيبلغ  400.000دج ،و تتراوح
آجال التسديد مابين سنة إلى خمس سنوات(27).
 .3.4.IIالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ) ( CNAC
تم إنشاء الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في جويلية  ،1994و يسـاھم
الصندوق باالتصال مع المؤسسات المالية و الصندوق الوطني لترقية التشغيـل في تطوير و
إحداث أعمال لفائدة البطالين المنخرطين فيه ،من خالل التمويل الجزئي للدراسات المتعلقة
باألشكال غير النموذجية للعمل و األجور و تشخيص مجاالت التشغيل و مكامنه ،و التكفل
بالدراسات التقنو -اقتصادية للمشاريع الجديدة(28) .
و قد لوحظ أن مھمة ھذا الجھاز في مجال دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة كانت جزئية و
ليست مستھدفة ،فجاءت تعديالت جديدة في جـانفي  ،2004عملت الجھات المعنية من خاللھا
على ترقية أكبر لھذا الجھاز فيما يخص إنشاء المؤسسات لفائدة البطالين ذوي المشاريع
البالغين ما بين  35و  40سنة).(29
و يستفيد المستثمر من إعانات مالية يبلغ الحد األقصى لھا خمسة  05مليـون
دج ،كما يستفيد من تخفيضات في معدل الفائدة المطبق على القروض الممنوحة من طرف
البنوك و المؤسسات المالية.
 .4.4.IIالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ) ( FNSEJ

تم إنشـاء الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب بموجب المرسوم التنفيذي رقم 295-96
المؤرخ في  2جويلية  1996و الذي يتعلق بدعم تشغيل الشباب ،وفي نفس اإلطار تم إنشاء
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي تتولى تسيير حساب ھذا الصندوق ،و نظرً ا لنضج و
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خبرة وأھمية ھذه الوكالـة في مجال دعم و مرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة خصصنا
الدراسة الميدانية لدراسة ھذا الجھاز.
إضSSافة إلSSى ھSSذه الھيئSSات ھنSSاك بعSSض القSSوانين و األجھSSزة األخSSرى التSSي تSSدعم بعSSض
القطاعات المحددة ،مثل جھSاز دعSم االسSتثمار الفالحSي الSذي يھSدف إلSى إنشSاء وحSدات فالحيSة
صغيرة لصالح الشباب ذوي الشھادات ،و دعم االسSتثمار السيSـاحي و قطSاع المناجSـم ،و العديSد
من األجھزة األخـرى ،ھذا إضافة على بعض القوانين التي تتضSمن تسھيSـالت و ھيئSـات جديSدة
لمرافقSSة المؤسسSSات المصSSSغرة و الصSSغيرة و المتوسSSSطة ،فSSي شSSكل مشSSSاتل و مراكSSز تسSSSھيل
المؤسسات.
 .5.4.IIمشاتل المؤسسات
تضمن المرسوم التنفيذي رقم  78-03المؤرخ في  25فيفري  2003القانون األساسي
لمشاتل المؤسسات و تحديد دورھا .و تعرف مشاتل المؤسسات على أنھا مؤسسـات عموميـة
ذات طابـع صناعي و تجاري ،تتمتع بالشخصيـة المعنوية و االستقاللية المالية ،و تكون في
أحد األشكال التالية(30):
أ -المحضنة :و ھي عبارة عن ھيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الخدمات.
ب  -ورشة الربط :تتمثل في ھيكـل دعم يتكفل بأصحـاب المشـاريع في قطـاع الصناعات
الصغيرة و المھن الحرفية.
جـ -نزل المؤسسات :و يتكفل ھذا النزل بحاملي المشاريع ذوي النشاطات التي تھتم بميدان
البحث.
و تتكفل مشاتل المؤسسات بما يأتي:
 استقبال و استضافة و مرافقــة المؤسسات الحديثة النشأة لمدة معينـة و كذلكأصحاب المشاريع.
 تسيير و إيجار المحالت ،و تقديم الخدمات الملحقة. تقديم إرشادات خاصة بمجال النشاط. .6.4.IIمراكز التسھيل
حددت الطبيعة القانونية لمراكز تسھيل المؤسسات حسب المرسوم التنفيذي في فيفري
 ،2003و ھي عبـارة عن مؤسسـات عمومية ذات طابع إداري لھـا
شخصية معنوية و تتمتع باالستقاللية المالية) ،(31كما تتوخى تحقيق األھداف التالية:
 تطوير ثقافة المبادرة ،و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دعمھا. تقليص آجال إنشاء المؤسسات و توسيعھا و استردادھا. تشجيع تطوير التكنولوجيات الجديدة لدى حاملي المشاريع. خلق مكان يلتقي فيه عالـم األعمـال و اإلدارات المركزية و المحلية.43
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 محاولة تثمين البحث من خالل توفـير جو للتبادل بين حـاملي المشاريعو مختلف مراكـز البحث و الشـركات االستشـارية و مؤسسـات التكوين ،و األقطاب
التكنولوجية و الصناعية.
 إنشاء قـاعدة معطيات حول الكثافة المكانية لنسيج المؤسسـات.و عموما نالحظ أن ھاتين الھيئتين األخيرتين المشار إليھما من طرف القانون
الجزائري ال زالتـا حديثة من حيث النشأة ،حيث صدرت سنة  2003جملـة من المراسيـم
التنفيذيـة التي تنص على إنشـاء  10محضنة مؤسسات ،و  04ورشات ربط ،و  14مركز
تسھيل تتوزع عبر مناطق مختلفة من الوطن) ،(32في حين أنه و إلى غاية نھاية سنة
 2005لم يسجل إال إنشاء أربعة مشاتل مؤسسـات تتواجد بكل من غليـزان ،تيبـازة ،تيزي
وزو و قسنطينة.
 .IIIتقييم مستوى فعالية مرافقة  ANSEJقسنطينة إلنشاء المؤسسة الصغيرة
من أجل تحليل نتائج الدراسة الميدانية قمنا بSإجراء التحليSل األولSي وفقSا إلجابSات العينSة و
آراء مسSيري و مSالكي المؤسسSات الصSغيرة علSSى أسSئلة اسSتمارة االسSتبيان .و تحديSد متغيSSرات
البحث و قيـاسھا بشكل مباشر لتعكس صورة مستوى فعالية مرافقة وكالة قسنطينة لعملية إنشSاء
المؤسسة الصغيرة.
 .1.IIIالتعريف بالعينة
 .1.1.IIIالتوزيع الجغرافي للعينة :تتوزع العينة على مختلف بلديات والية قسنطينة ،ويمكن
تمثيل ذلك من خالل الجدول التالي:
جدول) :(01التوزيع الجغرافي لفئات العينة
البلديات

قسنطينة

النسب

% 64

حامة
بوزيان
% 10

عين
اسمارة
%8

الخروب
%6

ديدوش
مراد
%4

زيغود
يوسف
%3

ابن
زياد
%3

ابن
باديس
%1

أوالد
رحمون
%1

المجموع
% 100

المصدر  :من إعداد الباحثين

تتوزع فئات العينة تقريبـًا على مستوى كل بلديات الوالية ما عدا بلديات بني حميدان و
بلدية مسعود بوجريو اللتان تمثالن نسبة  % 0.35و  % 0.22من المجتمع المدروس على
التوالي و بالتالي تم إھمالھما ،أما بلدية عين أعبيد فتمثل نسبة مساھمتھا  % 1.5والتي لم
نختار منھا مؤسسة لعدم إمكانية االتصال بأحد مسيري المؤسسات الصغيرة المتواجدة بتلك
المنطقة .و من ناحية أخرى نجد أن بلدية قسنطينة و باعتبارھا مركز توطن بشري واقتصادي
فقد أخذت نسبة % 64من العينة ،و ھذا ما يعكس نسبيا التوزيع الحقيقي للمجتمع المدروس.
 .2.1.IIIتوزيع العينة من حيث الجنس:الحظنا أن إنشاء المؤسسات يتعلق في معظم الحاالت
بالمجتمع الذكري ،إذ أن نسبة الذكور تمثل  % 86من الحجم اإلجمالي للعينة ،بينما اإلناث ال
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تمثل سوى نسبة  % 14كما نجد أن معظمھن تركزن على األنشطة الخدمية ) % 64
منھن ( .
 .2.IIIعملية التحضير إلنشاء المؤسسة الصغيرة
سيتـم التطرق إلى مختلف جـوانب التحضير إلنشـاء المؤسسات الصغيرة و مختلف
األسباب التي أدت بالمنشئ إلى اللجـوء للوكـالة و أيضا الصعوبـات والمشاكل التي تواجھه.
 .1.2.IIIأسباب اللجوء إلى الوكالة :من خالل نتائج االستبيان توصلنا إلى أن أكثر من
 % 90من المنشئين كان سبب لجوئھم إلى الوكالـة ھو البحث عن المزايـا المادية ،وليس
البحث عن االستشارة أو الدعم المعنوي ،و ھذا قد يعود من جھة إلى الخبرة في مجال
النشاط أو نقص ثقافة إنشاء مؤسسة ،و من جھة أخرى ھناك من اعتبر أن االستفادة من
االستشارة و نصح ومرافقة الوكالة ھي نتيجة حتمية بمجرد اللجوء إليھا وليست كسبب مستقل
بذاته ،وھذا ما يعكس النسبة المئوية الضئيلة ).(% 36
 .2.2.IIIالمنشئ ھو مبادر :أثبتت نتائج تحليل االستبيان بأن أھم دافع إلنشاء مؤسسة
صغيرة ھو الرغبة في الحصول على الحرية في العمل حيث أن % 81من المنشئين أكدت
ذلك ،ثم تأتي في درجة أخرى البحث عن اإلمتيازات الماديـة من وراء ذلك ،و توزعت بقية
النسب على النحو التالي:
جدول) :(02العوامل الدافعة بالمنشئ إلى إنشاء مؤسسة صغيرة
النسب
%81
%67
%65
%53
%50
%48
%38

العوامل
الرغبة في الحرية في أداء العمل
التخلص من البطالة
ربح أموال أكثر
تحقيق فكرة ما
الحصول على مركز في المجتمع
الرغبة في تحمل مسؤوليات أكبر
الرغبة في إنشاء مؤسسة خاصة بك
المصدر :من إعداد الباحثين

و بالتـالي فليس الدافع المادي ھو السبب الوحيد إلنشـاء المؤسسة الصغيرة ،بل الدافع
المعنوي و الذي تأتي على رأسه الرغبة في الحرية في أداء العمل التي تعتبر أھم أسباب إنشاء
المؤسسة الصغيرة من طرف المنشئين.
 .3.2.IIIالوقت الالزم إلنشاء المؤسسة :من أجل حساب الوقت الالزم إلنشاء المؤسسة
االقتصادية طلبنا من أصحاب المؤسسات المستوجبين التأشير على مھلة نضج المشروع
و المھلة الفعلية لتجسيده ،و كانت األجوبة موزعة كالتالي:
جدول) :(03مھلة نضج المشروع
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أقل من  3أشھر
من  4إلى  6أشھر
شھرا
من  7إلى ً 12
أكثر من سنة
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مھلة نضج المشروع
%16
%18
%28
%38

مھلة التجسيد الفعلي للمشروع
%35
%26
%23
%16

فالمرحلة األولى ھي طويلة نوعًا ما ،و يتوقف طولھا أو قصرھا بشكل كبير على الموافقة
البنكية ،وليس بسبب التفكـير في المشروع و تحويره ،لھذا فإننا نجد
أن أكثر من ثلث العينة دامت فيھا ھذه الفترة أكثر من سنة.
أما بالنسبـة لفترة التجسيد الفعلي فيتضح أنھا قصيرة ألن  % 61من العينة أظھرت بأنھا
لم تتجاوز الستة ) ( 06أشھر ،وھذا يعود إلى سرعة منح القروض بدون فائدة من طرف
الوكالة بعد الحصول على الموافقة البنكية من جھة  ،و إلى سرعة إيداع المساھمة الشخصية
من طرف المستثمرين من جھة أخرى.
 .4.2.IIIالوكالة و البنك و االستشارة األجنبية :إتضح لنا أن % 60من أفراد العينة لجئوا
إلى استشارة خارج إطار البنك و الوكالة ،فكان  % 75منھم يبحثون عن استشارة تقنية و
 %50للبحث عن االستشارة القانونية ،كما أظھرت النتائج عدم االھتمام بشكل كبير باالستشارة
في الجوانب المالية للمشروع و ذلك بسبب تكفل الوكالة بذلك.و أما نسبة  % 40التي لم تلجأ
للحصول على استشارة خارج إطار البنك و الوكـالـة فكان تفسيرھا ھو كفـاية االستشارة
المقدمة من طرف الوكالة و الخبرة في مجال النشاط.
 .5.2.IIIالمصاعب التي يواجھھا المنشئ خالل تجسيد المشروع :أظھرت كل العينـة بأنھا
تلقت على األقـل صعوبة أو عدة صعوبـات خالل تجسيـد المشروع ،وتتعلق بما يلي:
جدول) :(04أنواع المصاعب التي تواجه المنشئين عند التجسيد الفعلي للمشروع
النسب المئوية
نوع المصاعب
%66
البحث عن الزبائن
%65
البحث عن مصادر القروض البنكية
%60
مصاعب أخرى
%55
البحث عن األموال الخاصة )الشخصية(
البحث عن الموردين
% 39
إعداد تقديرات النشاط
% 31
البحث عن العقار
% 30
البحث عن اليد العاملة المؤھلة
% 13
المصدر :من إعداد الباحثين
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ونالحظ بأن المصـاعب الرئيسية التي تواجه المنشئين تتعلـق بالبحث عن الزبائن
وبمصادر الحصول على القروض البنكية ،أما نسبة  % 60التي أشارت إلى مصاعب أخرى
فكانت  % 94منھا تقصد المصاعب المتعلقة بطول و تعقيد اإلجراءات اإلدارية ،في حين نجد
أن نسبة  % 06الباقية فأشارت إلى المنافسة من طرف القطاع غير الرسمي ) خاصة في
مجال النقل ( من جھـة ،و عدم منح رأس المال العامل و إدراجـه في التكلفة اإلجمالية
لالستثمار من جھة أخرى.
كما نالحظ أن ھناك صعوبات أخرى تتعلق بالبحث عن الموردين و إعداد تقديرات
النشاط إضافة إلى مشكل البحث عن العقار.
.3.IIIإنشاء المؤسسة الصغيرة
تتعدد أنماط المؤسسات المنشأة ،و أنماط المنشئين ،و أيضا طبيعة السوق الذي تستھدف
ھذه المؤسسات المنشأة.
 .1.3.IIIأنماط المؤسسات التي أنشئت :تختلف أنواع المؤسسات المنشأة من حيث نمط
التمويـل المستفاد منه ،و من حيث الحجم و الشكل القانوني و قطاع النشاط.
أ  -نوع التمويل :فھذه العينة مقسمة إلى نمطين من التمويل ،تمويل ثنائي وآخر ثالثي**،
حيث وجدنا أن التمويل الثالثي أخذ النسبة األكبر )  ،(% 96في حين لم يمثل التمويل الثنائي
سوى نسبة .% 4
ب  -حجم المشروع :تم قياس حجم المشروعـات من خالل المبـلغ اإلجمالي للحاجات
) مجموع االستثمارات و رأس المال العامل( ،حيث الحظنا أن نسبة  %70من المشاريع
المدروسة و الممولة تمويال ثنائيـًا أو ثالثيـًا أقل من  2مليون دينار ،والحظنا أيضا غياب حجم
استثماري مرتفع إذا ما استثنينا البعض منھا)% 5فقط( ،و قد يرجع ھذا االنحـراف بين نسب
الفئات إلى عوامل أخرى مھمة وھي قطـاع النشاط و الشكل القانوني للمؤسسات.
جـ  -توزيع المؤسسات حسب قطاع النشاط :تشمل العينة كل قطاعات النشاط ،ولكن الحظنـا
سيطرة قطاع الخدمـات الذي احتـل نسبة  % 66من العينـة المدروسة أين قطاع النقل لوحده
يمثل نسبة ،%31في حين أن القطاعات األخرى ال تمثل سوى نسبة .% 34
 .2.3.IIIأنماط المنشئين:
أ -المنشئ و الشركاء :توجد نسبة  % 71من المنشئيـن أنشأت مؤسستھا لوحدھا ،وذلك ما
يظھره الجدول التالي:
نمط المنشئ
النسبة المئوية
المصدر :من إعداد الباحثين

جدول ) :(05نمط المنشئين
معه شريكين
معه شريك
منشيء وحيد
%2
%27
%71
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و ال يمكن التغاضي ھنا عن العالقة بين عدد المنشئين و حجم االستثمار المبدئي ،حيث
كلما زاد ھذا األخير كلما زاد عدد الشركاء.
ب  -المستوى الدراسي :الحظنا أن  % 83من العينة يتجاوز مستواھـا الدراسي المستوى
الثـانـوي حيث أن % 67منھا تحمل شھـادة تكوين مھني أو جامعي ،وتوجد حوالي نسبة
 % 30من بين المنشئين ذوي المستوى الجامعي يعملون في قطاع النقل  ،أما الذين استفادوا
من تكوين مھني فكلھم ينشطون في مجال تخصصھم.
 .3.3.IIIالمؤسسة الصغيرة و التجديد :يعتبر جانب اإلبداع و التجديد عنصر قليل الوجود
من بين المؤسسات التي تم استجوابھا ،حيث ھناك  04مؤسسـات فقط من بين المئة تمكنت من
طرح منتوج أو خدمة جديدة على مستوى السوق الجھوي.
 .4.3.IIIالمؤسسة الصغيرة و المحيط :تتجسد أھمية دراسة محيط المؤسسة الصغيرة في
معرفة السوق المستھدف ،و طبيعة المنافسة التي تواجھھا.
أ -السوق المستھدف :يختلـف نوع السوق المستھدف حسب اختالف طبيعة قطـاع النشـاط ،و
يبين الجدول التالي السوق المستھدف لمختلف المؤسسات:
السوق المستھدف
النسبة المئوية
المصدر :من إعداد الباحثين

جدول) :(06طبيعة السوق المستھدف
دولي
وطني
جھوي

المجموع

%5

% 100

%64

%31

ويظھر جليـًا أن المؤسسات الصغيرة تستھدف السوق الجھوي بالدرجة األولى ،وفي
درجة أقل السوق الوطني ،أما السوق الدولي فھو مستھدف من طرف  % 5فقط من العينة.
ب  -المؤسسة الصغيرة و المنافسة :من خالل اإلجابة عن السؤال "ھل تعملون في محيط
تنافسي؟ " الحظنا أن المنافسة قوية ج ًدا بالنسبة إلى  %75من العينة خاصة بالنسبة لقطاع
النقل.
كما وجدنا أيضا أن  % 23من العينة أظھرت أن المنافسة عادية أو ضعيفة و ھذا
يخص أساسًا قطاعي الزارعة والبنـاء و األشغال العمومية ،و وجدنا أيضا أن  % 07من
العينة أجابت بأنه محيط تنافسي يصعب الحكم عليه ألنه يخضع لمعايير غير نزيھة.
 .4.IIIمستوى خدمات الوكالة
في ھذا الجزء طرحنا تساؤلين من أجل التعرف على مدى كفاءة أداء الوكالة ألنشطتھا
و خدماتھا.
 .1.4.IIIالوكالة و الخدمات المنصوص عليھا في القانون :تم استطالع رأي مسيـ ّري
و مالك ھذه العينة حول ستة )  ( 06أنواع من الخدمات و المساعدات المنصوص عليھا في
القانون ،و التي تؤدى من طرف الوكالة خالل المراحل األساسية إلنشاء و متابعة المؤسسة
الصغيرة ،ويوضح الجدول التالي الترتيب الخاص بأنواع الخدمات و األدوار التي اعتبرتھا
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مفردات العينة مؤداة بشكل جيد ج ًدا ،و من ثم حصلت على أكبر عدد من التكرارات على
المقياس الرباعي النقط ،الذي استخـدم لھذا الغرض ،و ذلك بعد تحويلھا إلى درجات كالتالي:
جدول) :(07ترتيب مستوى أداء الوكالة لخدماتھا
عدد الدرجات
أنواع الخدمات
363
تقديم معلومات حول اإلعانات المستفاد منھا.
251
متابعة االستثمارات بعد إنجازھا.
210
تقديم االستشارة القانونية.
185
المشاركة في الصالونات و الملتقيات و المعارض.
161
المساعدة على دراسة السوق.
150
تكوين و تدريب مسيري المؤسسات الصغيرة.
المصدر :من إعداد الباحثين

الترتـيــب
I
II
III
IV
V
VI

ونالحظ عدم رضا المنشئين على خدمتي دراسة السوق و التكوين اللتين جاءتا في
المرتبتين األخيرتين ،خاصة إذا ما قورنتا مع مستوى أداء خدمة تقديم المعلومات حول
اإلعانات المستفاد منھا ) أكثر من ضعف الدرجات ( ،أما خدمتي متابعة االستثمارات المنجزة
و تقديم االستشارة القانونية فتعتبر حسنة.
 .2.4.IIIالصعوبات تجاه الوكالة و شركاؤھا :أظھر أغلبية المسيرون و المالك أن االستقبال
جيد من طرف الوكالة من خالل النسبة المبينة في الجدول الموضح أدناه ،كما أبرزوا أن ھناك
صعوبات أخرى يفرضھا عليھم التشريع ،وتتمثل فيما يلي:
جدول) :(08أنواع الصعوبات التي يواجھھا المنشئين تجاه الوكالة و شركائھا
النسب المئوية
نوع الصعوبات
%04
سوء االستقبال
قصر الفترة الممنوحة لتسديد القرض
%52
طول فترة نضج المشروع)الحصول على الموافقة(
%52
أخرى
%28
ال توجد أية صعوبات
%18
المصدر :من إعداد الباحثين

و بالتـالي أبرزت أكثر من نصف العينة أن الفترة الممنوحة لتسديد القرض قصيرة إذ ال
تتناسب مع حجم و نوع اإليرادات ،فالبنك ھو بنك تجاري يبحث دائما
عن استرداد األموال المقرضة في أقل فترة ممكنة ،لتمويل العمليات االستغاللية.
أما النسبة  % 28التي أجابت بأخرى فكانت أغلبيتھا تقصد نقص اإلعالم ،وعدم وصول
المعلومة خاصة فيما يتعلق بأنشطة ومھام الوكالة ،إضافة إلى عدم التنسيق الجيد بين الوكالة و
مختلف شركائھا.
 .IVالنتائج و االقتراحات
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تتلخص أھم النتائج واالقتراحات التي تم التوصل إليھا من خالل الدراسة فيما يلي:
 .1.IVالنتائج
• تأكد لنـا أن المرافقة يمكن أن تأخذ عـدة أشكال و يحمل كل شكل منھا بدوره عـدة أنواع
من الخدمات ،و يبقى ھدفھا األساسي ھو التخفيف من حدة المخاطر التي تصادف المنشئين.
• ظھر االھتمام بمرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة في الجزائر مع بداية التسعينات ،أي في
المرحلة التي شھدت بداية التحول من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الذي يتميز بتشجيع
الملكية الخاصة و روح المبادرة ،و اتضح لنا أنه رغم قصر فترة نشاطھا و تعدد العراقيل و
المصاعب التي تواجھھا ،إال أنھا لعبت دورً ا ھامـًا في مجال تقديم الدعـم للمنشيء يظھـر
خاصة في شكل منح اإلعانات ،كما أنھا حملت إجماالً الطابع االجتماعي و التضامني بالدرجة
األولى.
• تبين لنا أن  % 60من المسيرين و المالك لجئوا إلى الحصول على استشارة خـارج إطـار
البنك و الوكـالـة ،وھذا بھدف الحصول على معلومات تتعلق بموردي التجھيزات و المواد
األولية بنسبة  %75و الحصول على معلومات تخص الجوانب القانونية بنسبة  ،%50في حين
لم يمثل ھدف الحصول على استشارة في إعداد التقديرات المالية سوى نسبة  %23و ھذا
بسبب تكفل الوكالة بذلك.
• أظھرت نتـائج التقييم أيضا أنه توجد العديد من المصاعب التي تواجه المنشئين عند قيامھم
بإنشاء مؤسستھم رغم دعم ھذا الجھاز لھم ،و أبرزھا البحث عن الزبائن الذي مثل أحد أھم
الصعوبات بنسبة  %66من مسيري و مالكي المؤسسات الصغيرة ،فالمؤسسة في بداية نشاطھا
تفتقر إلى الخبرة و نشاطھا غير معروف ،كما أنه ليس لديھا اإلمكانات الكافية التي تخوِّ ل لھا
تحمل مصاريف اإلشھار .كما تمثل صعوبة الحصول على األموال من البنوك مشكالَ◌ً أساس ًيا
بالنسبة لـ  %65من مسيري و مالكي المؤسسات الصغيرة ،و ھذا يرجع أساسًا إلى مشكل
آخر ،و ھو عدم التنسيق بين الوكالة و شركائھا خاصة البنوك.
• إن نصيب المؤسسات الصغيرة المنشأة بدعم من طرف ھذا الجھاز من اإلبـداع و التجديد
يكاد أن ينعدم ،رغم التحفيزات و العالوات الممنوحة لھذا النوع من المشاريع ،كما أن % 64
من المؤسسات تستھدف السوق الجھوي ،األمر الذي جعلھا تشكو من سوق يتميز بحدة
المنافسة.
• رغم أھمية الخدمات التي تقدمھا الوكالة للمنشئين إال أنھا تبقى من وجھة نظرھم غير
مرضية و ال سيما فيما يخص خدمتي التكوين و المسـاعدة على دراسة السوق ،فحسب رأيھم
دراسة السوق التي تقوم الوكالة بإعدادھا ال تعكس إطال ًقا المعطيات الفعلية للسوق ،و ھذا ما
يقـلل من فرصة حصولھم على التمويل من البنوك و ھو ما يجعلھم أيضا غير قادرين على
مواجھة متغيرات السوق الفعلية.
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• تصادف المنشئين عدة صعوبات تجاه الوكالة و شركائھا ،حيث نجد على رأسھا قصر فترة
تسديد القرض البنكي و التي ال تتجاوز الخمس سنوات ،ھـذا إضافة إلى طول فترة دراسة
المشروع من قبل البنك و الحصول على الموافقـة على تمويل المشروع ،كما أشار المسيرون
أيضا إلى مشكل ھام آخر تجاه الوكالة و ھو عدم وصول المعلومات عن اإلجراءات الجديدة
التي ترتبط بنشاطھا و مھامھا.

 .2.IVاالقتراحات
• تشجيع الدولة لكل أجھـزة المرافقـة المتواجدة بالجزائـر التي تھدف إلى ترقيـة إنشـاء
المؤسسات الصغيرة و تطوير أجھـزة أخرى مماثلة أو مكملة لھـا ،و ال سيما مشاتل و
حاضنات و نزل المؤسسات ،و كذا مؤسسات رأس المال المخاطر.
• يستدعي تفعيل دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في مجال مرافقة إنشاء المؤسسات
الصغيـرة توفير المعلومـات الضرورية الخـاصة بمختلف مـوردي التجھيزات و المواد األولية
الخاصة بمختلف النشاطات التي يتجه إليھـا المنشئين.
• تكثيف تنظيـم الصالونـات و المعـارض الجھويـة و الوطنيـة و حتى الدولية ،و محاولة
إشراك أكبر عدد ممكن من المنشئين فيھا ،و ذلك بھدف التعريف أكثر بالمؤسسات الصغيرة
التي أنشئت بدعم من طرف الوكالة.
• ينبغي على الوكالة أن تحاول إقامة عالقات فيما بين المؤسسات الصغيرة ذات النشاط
المتكامل ،و التي أنشأت بدعم من طرفھا و أيضا فيما بين ھذه المؤسسـات و مختلف الھيئات
المحلية ،و القطاعات االقتصاديـة و الثقافية و االجتماعية وذلك بھدف إكسابھا زبائن جدد و
أحيا ًنا دائمين.
متكامل في مجـال مرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة،
دور
ٍ
• من أجـل قيام الوكالة بلعب ٍ
ينبغي أن تقوم بإعداد دراسات حول مختلف القطاعات و مدى جاذبيتھا مما يسمح بإعداد
دراسة دقيقة للسوق و لشدة المنافسة ،و ذلك أخذاً بعين االعتبار منافسـة القطاع غير الرسمي،
و ھذا من شـأنه أن يرفع من حظوظ المنشئين في الحصول على قروض من المؤسسـات
الماليـة ،و أيضا من معدل بقـاء و نمـو المؤسسات مستقبالً.
• تشجيع المنشئين على اإلبداع و التجديد و اكتشاف أسواق أخرى ،و أيضا على التعامل في
إطار عقود المقاولة من الباطن تجعلھم يوسعون من حصتھم السوقية.
• إقامة عالقات أقوى مع الجامعـات و مخـابر البحث من أجـل خلق مشـاريع و مؤسسات
صغيرة مج ِّددة ذات قدرة تكنولوجية عالية.
• تعميم و تسھيل تداول المعلومات المتعلقة بنشاط و مستجدات الوكالة ،على مستوى مالكي
المؤسسات الصغيرة و حتى على مستوى المنشئين المحتملين.
51

 سايبي-بوخمخم

دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسة الصغيرة

الھــوامش
*أنظر الملحق
1- Catherine leger-jarniou, «Quel accompagnement pour les créateurs qui ne
souhaite pas se faire aider», 4éme congrès de l'académie de l'entrepreneuriat "
l'accompagnement en situation entrepreneuriale : Pertinence et cohérence ? ", 24-25
Novembre2005, palais des congrès, paris, consulté dans le site:
http://www.entrepreneuriat.com/leger-jarniou.pdf, 22/02/2006, P:01.
2- Sabondravolona Ragimson, « Les mesures d'assistance efficients », Cité in : La
création d'entreprise en Afrique, Ouvrage collectif, sous la direction de Claude
Albagli Consulté dans le Site :
http:// www.bibliothèque.refer.org/html/cre_entr/chap9/htm, 21/10/2003, P : 170.
3-Christian Marbach, « L'appui à la création de PME, Point de vue du créateur »,
Cité in : Regard sur les PME, Agence des PME, 1ére édition, N° 02, Janvier 2003, P :
43.
4-Patrick Gianfaldoni,Nadine Ricehez-Battesti, Réseaux d'accompagnement et de
financement à la création de très petites entreprises, Marseille, 2002, Consulté dans
le site:
http://sceo.univ-aic.fr/cefi/documents%20de%20travail/0305.pdf, P : 03.
5-André Sigonney, La PME et son financement, Les éditions d'Organisation, Paris,
1994, P : 59.
6-UN-ECE Operational Activities, Promotion and sustaining business incubators
for the development of SMEs, Geneva, June 1999, P: 04, Consulté dans le Site:
http://www.unece.org/indust/sme/ece-sme/xxx.html
,24/08/2004.
 أبراج، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، الطبعة األولى، دراسات في إدارة األعمال، عبد السالم أبو قحف-7
.81 : ص،2001 ،مصر للتعمير
8-Essaimage incubateur, Consulté dans le Site:
http://www.eads-developemnt.hp.eads.net/frm_incubateur.htm, 10/03/2004.
9-Jean Pierre Barbier, et al, « Comment créer, soutenir et promouvoir une pépinière
d'entreprise », Cité in: Les conférence du salon des maires et des
52

 سايبي-بوخمخم

دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسة الصغيرة

collectivité localles- conférence -01-, Paris, 12/11/2002, P: 02.
10-Incubateur, Consulté dans le Site: http:// www.crealy.com/page15.html,
09/12/2003.
11- Guide de créateur et de la création d'entreprise, Consulté dans le Site :
http://créationentrprise.free.fr/domicialiation.htm, 24/04/2004.
12-UN-ECE Operational Activities, Entrepreneurial NGOs and their role in
entrepreneurship development, Seoul, April 1999, P: 02,
Consulté dans le site: http://www.unece.org/indust/sme/un- ngo.htm
,24/08/2004, P:01
13-Ibid, P : 02.
14-C.Bussenault, M.Préter, Organisation et gestion de l'entreprise, Vuibert, Paris,
1991, P : 99.
15-Naila Elyes, « La Franchise », Cité in : PME Magasine d'Algérie, EURL M&M,
N°26, 15/01/2005 à 15/02/2005 ,P : 10.
16-Marjorie Béthencourt, Entreprendre en franchise, Dunod, Paris, 2001, PP : 31-32.
17-Nadine Hefied, « La franchise, obstacle du transfert des Royalties » Cité in :
Partenaires, Le mensuel du chambre Française de commerce et de l'industrie en
Algérie, N° 34, Mars 2003, P : 01.
18-OCDE, IREDNORD, « Crédit et nouveau entrepreneur », Sous la direction de
Udo Reifner et Jean Evers, édition EFCEA, 1999, P : 40.
19-Christian Marbach, Op.Cit, P: 50.
 ارجع للموقع، تجربة حاضنات األعمال أداة فعالة للنمو االقتصادي في البحرين، وكالة أنباء البحرين-20
http://www.bna.bh/?ID=22207. 03/11/2004 :االلكتروني
21- Z.Sahli, « Les TPE et PME et leur environnement stratégique », Cité in :
Programme de formation des accompagnateurs à la création de l'entreprise, Sous la
direction de 3CI, Alger de 03 au 14 Novembre, 2001, P : 22.
.08: ص، 2001  سبتمبر26 ،55  العدد، الجريدة الرسمية الجزائرية، 01  المادة-22
23-Ahmed Chehit, Guide de l'investissement et de l'investisseur, Grand Alger livres,
Alger, 2004, PP: 41-42.
.18 : ص،1996  جوان30 ،40 العدد، الجريدة الرسمية الجزائرية-24
.19: ص،1996  جوان30 ،40  العدد، الجريدة الرسمية الجزائرية،06  المادة-25
08.: ص،2004  جانفي25 ،05  العدد، الجريدة الرسمية الجزائرية-26
.14-13: ص ص،2004  جانفي25 ،05  العدد، الجريدة الرسمية الجزائرية،11  المادة-27
07.-06 : ص ص،1994  جويلية07 ،44  العدد، الجريدة الرسميةالجزائرية،05  المادة-28
06. : ص،2004  جانفي سنة11 ،03  العدد، الجريدة الرسمية الجزائرية، المادة األولى-29
.13 : ص،2003  فيفري26 ،13  العدد، الجريدة الرسمية الجزائرية،02  المادة-30
. نفس المادة-31
http://www.pmeart-dz.org/fr لوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: ارجع للموقع االلكتروني-32
53

بوخمخم -سايبي

دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسة الصغيرة

** استعملنا ھيكل التمويل طبقا للمرسوم التنفيذي  296-96المؤرخ في سبتمبر  1996باعتبار أن تعديالت
 2003لم يستفيد منھا إال عدد قليل من المؤسسات ،ومن استفاد لم يصل بعد إلى مرحلة متطورة من
االستغالل.

ملحق :قائمة االستبيان
نحLLن بصLLدد إنجLLاز بحLLث حLLول دور الوكالLLة الوطنيLLة لLLدعم تشLLغيل الشLLباب بواليLLة قسLLنطينة فLLي إنشLLاء
المؤسسLLات الصLLغيرة ،يمLLأل ھLLذا االسLLتبيان بكLLل دقLLة مLLن طLLرفكم مLLالك ومسLLيري المؤسسLLات الصLLغيرة التLLي
أنشئت بدعم من طرف ھذه الوكالة ،بھدف قياس النتLائج التLي توصLلت إليھLا ،إضLافة إلLى قيLاس الLرأي حLول
كفاءة الخدمات التي تقدمھا.

الجـزء األول
بيانـات و معلومات عـامـة
•
•
•
•
•
•
•

•

اسم المسير..............................................................................:
المستوى الدراسي.......................................................................:
سنة بداية النشاط........................................................................:
نوع نشاط المؤسسة.....................................................................:
الشكل القانوني للمؤسسة................................................................:
المقر االجتماعي للمؤسسة..............................................................:
كم كان سنكم عندما شرعتم في إنشاء مؤسستكم؟ ضع العالمة ) (xأمام الفئة المالئمة.
 ما بين  19و  24سنة............................................................. ما بين  25و 29سنة.............................................................. ما بين  30و  34سنة............................................................. ما بين  35و  40سنة.............................................................ما ھي األسباب التي دفعتكم إلى اللجوء للوكالة؟
 الحاجة إلى االستشارة إلنشاء المؤسسة........................................... -الحاجة لألموال....................................................................

الجـزء الثـاني
عملية التحضير إلنشـاء المؤسسة
س :1ما ھSي العوامSل التSي دفعSتكم إلنشSاء المؤسسSة؟ ضSع العالمSة ) (xأمSام اإلجابSة المالئمSة
)يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة(.
 الرغبة في إنشاء مؤسسة................................................. تحقيق فكرة ما...........................................................54
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 الرغبة في الحرية في أداء العمل......................................... الحصول على مركز في المجتمع......................................... التخلص من البطالة...................................................... تحمل مسؤوليات أكبر.................................................... ربح أموال أكثر.........................................................س :2كم دامت فترة نضج المشروع ؟ ضع العالمة ) (xأمام اإلجابة المالئمة
 أقل من  3أشھر.......................................................... من  4إلى  6أشھر........................................................ من  7إلى  12شھرً ا...................................................... أكثر من سنة.............................................................س :3كم دامت فترة التجسيد الفعلي للمشروع؟
 أقل من  3أشھر........................................................... من  4إلى  6أشھر........................................................ من  7إلى  12شھرً ا........................................................ أكثر من سنة.............................................................س :4ھل لجأتم إلى استشارة خارج إطار البنك و الوكالة؟
 نعم....................................................................... ال.......................................................................إذا كان الجواب" ال" مر إلى السؤال رقم).(06
س :5ما نوع ھذه االستشارة ،ھل ھي ؟ )يمكن اختيار أكثر من إجابة واحدة(.
 استشارة إلعداد الھيكل المالي و الحصول على التمويل.................... استشارة تقنية)حول التجھيزات(........................................... استشارة قانونية........................................................... أخرى )حددھا(...............................................................س :6مSا ھSي المصSSاعب التSي واجھSSتكم خSالل تجسSيدكم لمشSSروعكم؟ )يمكSن اختيSSار أكثSر مSSن
إجابة واحدة(.
 البحث عن العقار......................................................... البحث عن األموال الخاصة )الشخصية(................................... البحث عن مصادر القروض البنكية....................................... البحث عن اليد العاملة المؤھلة............................................ إعداد تقديرات النشاط.................................................... البحث عن الزبائن....................................................... البحث عن الموردين.....................................................55
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أخرى )حددھا(...................................................................

الجـزء الثــالث
عمليـة إنشـاء المؤسسـة
س :7ما ھو نوع التمويل الذي تمت االستفادة منه ،ھل ھو ؟
 تمويل ثنائي ............................................................. تمويل ثالثي..............................................................في حالة كونه تمويل ثالثي مر على السؤال رقم ).(09
س :8حدد مستوى رأس المال الذي استثمرته ،بوضع العالمة ) (xأمام اإلجابة المالئمة
 المستوى األول :أقل من  1.000.000دج................................. المستوى الثاني :ما بين  1.000.001و 2.000.000دج................... المستوى الثالث :مابين  2.000.000و  4.000.000دج...................مر إلى السؤال رقم )(10
س :9حدد فئة رأس المال الذي استثمرته ،بوضع العالمة ) (xأمام اإلجابة المالئمة
 المستوى األول :أقل من  1.000.000دج................................. المستوى الثاني :ما بين  1.000.001و 2.000.000دج................... المستوى الثالث :مابين  2.000.001و  3.000.000دج................... المستوى الرابع  :مابين  3.000.001و  4.000.000دج..................س :10ھل قمت بإنشاء مؤسستك؟
 بمفردك................................................................... معك شريك .............................................................. معك شريكين............................................................. معك أكثر من شريكين....................................................س :11ھل نشاطكم يتعلق ؟
 بطرح خدمة /منتوج عادي............................................... بتجديد خدمة /منتوج قديم................................................. باستخدام وسائل إنتاج حديثة تكنولوجيا................................... بطرح خدمة /منتوج جديد...............................................س :12ھل السوق المستھدف ؟
 جھوي.................................................................... وطني....................................................................56
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 دولي...............................................................س :13ھل تعملون في محيط تنافسي ؟
 صعب الحكم عليه........................................................ ضعيف ج ًدا.............................................................. عادي .................................................................... -قوي ج ًدا.................................................................

الجزء الرابع ANSEJواقع وصعوبات
س :14مSا مSدى درجSة كفSSاءة أداء الخSدمات مSن طSرف  ،ANSEJوالتSSي نSص عليھSا القSSانون،
فالمطلوب من سيادتكم وضSع العالمSة ) (xأمSام اإلجابSة نSوع الخSدمات التSي قSدمت لكSم ،حسSب
درجة الكفSاءة فSي أدائھSا) القيمSة 04تعنSي أن نSوع الخدمSة جيSدة جً Sدا ،أمSا القيمSة  03تعنSي أنھSا
جيدة ،والقيمة  02تعني أنھا غير مقبولة ،أما القيمة 01تعني أنھا سيئة للغاية (
)(04
-

)(03

)(02

)(01

المساعدة على دراسة السوق....................
تقديم معلومات حول اإلعانات المستفاد منھا.....
متابعة االستثمارات بعد إنجازھا................
تكوين و تدريب مسيري المؤسسات الصغيرة
تقديم االستشارة القانونية........................

س :15مSSا ھSSي الصSSعوبات التSSي واجھSSتكم عنSSد اللجSSوء إلSSى الوكالSSة و االسSSتفادة مSSن خSSدماتھا،
نرجو منكم وضع العالمة ) (xأمام اإلجابة المالئمة)يمكن اإلجابة أكثر من مرة واحدة(.
 سوء االستقبال........................................................... قصر الفترة الممنوحة لتسديد القرض..................................... طول فترة نضج المشروع)الحصول على الموافقة(........................أخرى)حددھا(....................................................................
س :16مع بداية سنة  ،2004جاءت قوانين جديدة فيما يتعلق بالمساعدات التSي تقSدمھا الوكالSة،
لذا نرجو منكم توضيح رأيكم تجاه ھذه المساعدات مSن خSالل وضSع العالمSات) (xأمSام اإلجابSة
المالئمة) القيمSة  04تعنSي أن المسSاعدة مھمSة جً Sدا ،أمSا القيمSة تعنSي أنھSا 03مھمSة ،والقيمSة02
تعني أنھا غير مھمة ،أما القيمة  01تعني أنھا غير مھمة على اإلطالق (.
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)(04
 مشروع التوسيع................................ تخفيض نسبة المساھمة الشخصية............... رفع سقف القرض الممنوح من 4.000.000دجإلى  10.000.000دج
في حالة استثمار االنشاء....

في حالة استثمار التوسيع...


وفي األخير شك ًرا على تعاونكم معنا
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