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الملخص
توجد في الجزائر عدة أجهزة مرافقة ،ولكن أغلبها ذات طابع عمومي ،حيث تقتصر أغلب مهامها على
تقديم الخدمات المادية من إعفاءات جبائية وشبه جبائية  ،ومنح إعانات ماليةة فةي شةكر قةروخ منخفضةة أو
عديمة الفائدة ،ويأتي بشكر نسبي تقديم االستشارة والنصح فيما يخص الجوانب األساسية إلنشاء المؤسسات،
وبغية التأكد من درجة كفاءة هذه الخدمات في مجال مرافقة المؤسسات المصغرة ،تطرقنةا إلةى مةد مسةاهمة
مرافقة الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشباب في إنشاء المؤسسات المصغرة في الجزائر ،حيث أن الوكالة تهتم
بمرافقة صاحب المشروع منذ طرحه لفكرته إلى غاية تجسيدها في شكر مؤسسة مصغرة ،موضحة له جميع
المراحر الواجب تتبعها والتي تتخللها العديد من اإلعانات الماليةة والجبائيةة والشةبه جبائيةة  ،التةي تعتبةر أهةم
عامر محفز لإلقبال على هذا الجهاز رغم وجود خدمات أخر تضمنها ألصحاب المؤسسات المصغرة مثر
تقديم النصح واالستشارة فيما يتعلق بإنشاء المؤسسة.
المقدمة:
إن انشاء المؤسسات الصغيرة والمصغرة أصبح في السنوات األخيرة موضوع المجتمعات ،حيث ازداد
االهتمام حول ايجاد الطرق والوسائر التي تسهم في تذلير المصاعب التي تواجه المنشئين ،وانتهى األمر إلى اقامة
العديد من شبكات الدعم والمرافقة تهدف كلها إلى مساعدة أصحاب المشاريع على تجسيد أفكارهم على أرخ الواقع
من خالل تزويدهم بالنصح واالستشارة فيما يخص كر المراحر التي تمر بها عملية انشاء المؤسسة الصغيرة و
المصغرة وال سيما في المراحر األولى من بداية نشاطها التي تعتبر األصعب بالنسبة لها،وضمان البيئة المناسبة
لالستمرار هذه المؤسسات.
وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية تقديم مساهمة متواضعة تتعلق بتبيان دور المرافقة المقاولتية
كأسلوب فعال للنهوخ بالمؤسسات المصغرة ،ومنها القضاء على ظاهرة البطالة في الجزائر ،وذلك بالتعرج
على واقع أسلوب المرافقة في الجزائر ،ومد مساهمتها في إنشاء المؤسسات المصغرة ،وذلك نظرا لألهمية
التي تحوزها هذه المؤسسات خاصة في ظر انضمام الجزائر إلى المشروع األورو-متوسطي ،وكذا وهي في
الترتيبات األخيرة لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
إشكالية البحث:
من خالل ما سبق يمكن صياغة إشكالية البحث فيما يلي:
 ما مساهمة أسلوب المرافقة المقاوليتة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في إنشاء المؤسسات المصغرةفي الجزائر؟
دراسة حالة فرع المدية

ولإلجابة على اإلشكالية نتطرق إلى العناصر التالية:
 -1اإلطار ألمفاهيمي حول المرافقة المقاولتية والمؤسسات المصغرة
 -2واقع نظام مرافقة المؤسسات الصغيرة في الجزائر.
 -3مراحر المرافقة المقاولتية إلنشاء مؤسسة مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغير
الشبابANSEJ
 -4حصيلة اإلنجازات المقدمة من طرف الوكالةة الوطنيةة لةدعم تشةغير الشةباب فةرع واليةة المديةة بعةد تطبيةق
أسلوب المرافقة المقاولتية.
المحور األول :اإلطار ألمفاهيمي حول المرافقة المقاولتية والمؤسسات المصغرة.
 -1مفهوم المرافقة:
يعتبر تعريف المرافقة ،وخاصة مرافقة المؤسسة الصغيرة أمر معقد لحد ما ،ويرجع سبب هذا التعقيد إلى:1
 تعدد الفاعلين في هذا المجال وتشعبهم؛
 تنوع أشكال المرافقة ،وإجراءات تنفيذها.
لهذا سنقوم بعرخ بعض التعاريف التي تشمر وجهات نظر مختلفة بغية تحديد مفهوم واضح لهذا المصطلح.
تعريففا المختصففي  :يعتبةةر التعريةةف األكثةةر شةةموال لمهنةةة المرافقةةة هةةو الةةذأ اقتةةر مةةن طةةرف أنةةدرأ
أ-
لوتأوسكي  ، André Letowskiوهو مسؤول عن الدراسات في وكالةة إنشةاء المؤسسةات بفرنسةا APCE
في مذكرة داخلية أعدها ،ويتمثر هذا التعريف في:
" المرافقففة:هةةي محاولةةة لتجنيةةد ا لهياكةةر واالتصةةاالت والوقةةج مةةن أجةةر مواجهةةة المشةةاكر المتعةةددة التةةي تعتةةرخ
2
المؤسسة ،ومحاولة تكييفها مع ثقافة وشخصية المقاول .
نالحظ من هذا التعريف أنه ركز على عرخ المرافقة من جانب المكونةات األساسةية التةي ينبغةي أن تتةوفر عليهةا،
والتي ينبغي أن توفرها للمقاولين حتى يتمكنوا من تجاوز المصاعب التي قد تصادفهم.
3
ب -التعريا تبعا لحاملي مهنة المرافقة :تبعا لحاملي مهنة المرافقة  ،فإن هذه األخيرة تهتم بما يلي:
 oاالستقبال والتوجيه؛
- oهيكلة المشروع قبر تقديمه لمجلس الموافقة
 oالكفالة
- oمتابعة المؤسسة
 oتكوين نادأ للمقاولين.
4
 oأأ يتعلق األمر بإتباع سيرورة تشمر ثالث مراحر هي:
 oاستقبال األفراد الذين يرغبون في إنشاء مؤسسة؛
 oتقديم خدمات تتناسب وشخصية كر فرد؛
 oمتابعةةةة المؤسسةةةة الفتيةةةة لفتةةةرة عمو ةمةةةا تكةةةون طويلةةةة حسةةةب طبيعةةةة
المرافقين).
وبالتالي نالحظ أن التعريف الذأ قدمه حاملي مهنة المرافقة قد ركز أساسا على الخدمات التي تقةدمها هيئةات
المرافقة للمنشئين.
ويتوقف نوع هذه الخدمات التي تقدمها المرافقة على نمط الشبكات المتخصصة في ذلك ،وكذلك نمط المقاول في حد
ذاته.
ولهذا يمكن أن نقدم التعريةف الشةامر التةالي المرافقةة هةي طريقةة للتكةوين يةتم مةن خاللهةا تحويةر مهةارات
وتجارب شخص أو هيئة ما إلى شخص أخر  ،وذلةك بمنحةه نصةائح وتوجيةه بعةض االقتراحةات حةول طريقةة إتمةام
مهمة أو تنظيم ما

 -2أنماط المرافقة:
يمكن أن تأخذ المرافقة أشكال متعةددة حسةب مصةدرها وطبيعتهةا ومسةتو تةدخلها ،ومةدتها و القطةاع
الذأ تهتم به ،ولتوضيح أكثر سنقوم بتلخيص مختلف هذه األشكال في الجدول التالي:
الجدول :أنمــاط المرافقـــة
معايير التصنيف

نوع المرافقة
 مرافقة عمومية -الدولة- .الهيئات المحلية. الخبةراء المةرافقين الخةوامرافقةون خةواالمحاسبين  -محافظي الحسابات ،البنكيين)....
المنظمات غير الحكومية- .المرافقون األجانب  -المنظمات الدولية.المرافقون الخوا الدوليون- .المنظمات غير الحكومية الدولية.المرافقة المؤسساتية  -تحج شكر هيئات.تحج شكر قوانين و قواعد.مرافقة أجنبية -تدخر مباشر - .تدخر غير مباشر. وساطة في التجهيزات - .التزويد بالتجهيزات.وضع خبراء تحج التصرف.مرافقة في مجال التسيير  -التكوين- .االستشارة.مرافقة في التكوين و النظام التعليمي أو ما بعد التمدرس .مرافقة قصيرة األجر - .مرافقة في مرحلة االستغالل.مرافقة منتظمة ذات فترة جد قصيرة .مرافقة قصيرة األجر - .مرافقة متوسطة األجر.) مكاتةب الخبةراء

حسب مصدر المرافقة

حسب طبيعة المرافقة

حسب مستو التدخر
حسب مدة التدخر

حسب قطاع النشاط المتدخر فيه

مرافقة الصناعات الصغيرة و المتوسطة .مرافقة المؤسسات الزراعية الصغيرة و المتوسطة .مرافقة الصناعات الصغيرة و المتوسطة في قطاع النقر .مرافقة المؤسسات الصغيرة في القطاع الرسمي .-مرافقة المؤسسات الصغيرة في القطاع غير الرسمي

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على :
 صةندرة سةايبي،دور المرافقفة ففي دعفم إنشفاء المؤسسفة الصفغيرة -دراسفة حالفة الوكالفة الوطنيفة لفدعم تشفغيل الشفباب  -ففرعقسنطينة ،مذكرة ماجستير غير منشورة) ،جامعة منتورأ ،قسنطينة.64 ،2005/2004،

كما يمكن حصر أهم الفاعلين في مجال المرافقة في:5
 الدولة و الهيئات المحلية.
 التنظيمات المالية.
 حاضنات و مشاتر و نزل المؤسسات.
 المنظمات غير الحكومية.
 الخبراء االستشاريين.
 االمتياز التجارأ.
 االفراق ).(Essaimage
 -3حركية مرافقة إنشاء المؤسسة الصغيرة:
تكمن حركية المرافقة في المساعدة القبليةة و البعديةة لحةاملي المشةاريع ،و التةي يمكةن توضةيحها مةن خةالل الشةكر
التالي:
الشكر رقم  :)01حركية مرافقة إنشاء المؤسسة الصغيرة

المصففففففدر :صةةةةةةندرة سةةةةةةايبي ،سةةةةةةيرورة انشةةةةةةاء المؤسسةةةةةةة –أسةةةةةةاليب المرافقةةةةةةة،-دار المقاوليةةةةةةة  ،جامعةةةةةةة منتةةةةةةورأ،
قسنطينة.58 ،2010/2009،

فعندما نتكلم عن إنشاء مؤسسة و خاصة الصغيرة منها ،نتحدث عن جملة من المراحر التي يمر بها المبةادر
من أجر الوصول إلى فكرة المشروع و تجسيدها و متابعتها.
فالنواة المركزية ال يمكن من دونها إنشاء المؤسسة و التي تتمثر في فكرة المشروع وعدة جوانب أخةر  ،و
عدة اتجاهات و عدة مشاكر تحتاج إلى المعالجة ،و الحر يكون انطالقا من هذه الفكرة.
حيث يبرز هنا دور المرافقة في محاولة إيجاد الحلةول ،فمةن المفتةرخ أن يكةون كةر المحةيط مالئةم لتسةهير
عملية تجسيد المشروع ،ولكن هذا ال يحدث دائما حيث غالبةا مةا يحمةر رهانةات و تعقيةدات كبيةرة للمنشةيء و هنةا
يبرز دور المرافقة في تذلير تلك الصعوبات ،سواء كان ذلك قبر أو بعد إنشاء المؤسسة.
ثانيا:ماهية المقاولتية :
لقد استخدم مفهوم المقاولة على نطاق واسع في عالم األعمال اليابانية أين تنتشر مؤسسات األعمال المقاوالتية
نتيجة التقدم التكنولوجي والسلعي والخدمي ،6وقبر التطرق إلى التعريف بالمقاولية البد من توضيح مفهوم المقاول.
 -1تعريا المقاول
لقةد تطةور هةذا المفهةةوم مةع مةرور الةةزمن ،ففةي فرنسةا وخةةالل العصةور الوسةطى كانةةج كلمةة المقةاول تعنةةي
الشخص الذأ يشرف على مسؤولية ويتحمر أعباء مجموعة من األفراد ،ثم أصبح يعني الفرد الجرأء الذأ يسةعى
من أجر تحمر مخاطر اقتصادية ،أما خالل القرنين الس ادس عشر والسابع عشر فقد كةان يعةد الفةرد الةذأ يتجةه إلةى
أنشطة المضاربة ،ويعتبر  (1803)SayJ.Bمن أوائر المنظرين لهذا المفهةوم إذ اعتبةره المبةدع الةذأ يقةوم بجمةع
وتنظيم وسائر اإلنتاج ،بهدف خلق منفعة جديدة ،8كما عرف شومبتر االمقاول  )1950بأنه ذلك الشخص الذأ لديه
اإل رادة والقدرة لتحوير فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار وبالتالي فوجود قو الريادة التدمير الخالق * في
األسواق والصناعات المختلفة تنشأ منتجات ونماذج عمر جديدة ،وبالتالي فإن الرياديين يساعدون ويقودون التطور
الصناعي والنمو االقتصادأ على المد الطوير.
 وحسةةب كةةر مةةن  Julienو  Marchesneyفهةةةو الةةذأ يتكفةةر بحمةةةر مجموعةةة مةةن الخصةةةائص
األساسية :يتخير الجديد ولديه ثقة كبيرة في نفسه ،المتحمس والصلب الذأ يحب حر المشاكر ويحب التسيير ،الذأ
9
يصارع الروتين ويرفض المصاعب والعقبات وهو الذأ يخلق معلومة هامة
 غير أن المقاول ليس بالشخص الخيالي ،وإنما هو عبارة عةن شخصةية تتصةرف بمفردهةا وبشةكر مسةتقر
10
مقاوم ،متمرد ،ومبدع

* عندما يكون النظام االقتصادأ في حالة توازن بين العرخ والطلب  ،فان رائد األعمال المقاول ) هو الذأ يكسر حالة التوازن
المسيطرة وذلك من خالل ما يقدمه من ابتكارات جديدة وأساليب إنتاج حديثة وأسواق ناشئة  ،حيث يتمكن رواد ا ألعمال من كسر القيود
والحوافز والجمود و الركود السائد في األنظمة االقتصادية بما يطرحونه من ابتكارات وأساليب جديدة فيتبعهم اآلخرون فتحدث النقلة
االقتصادية االيجابية .

 وعليه فالمقاول هو الشخص الذأ لديه اإلرادة والقدرة ،وبشكر مستقر -إذا كان لديه الموارد الكافية
– على تحوير فكرة جديدة أو اختراع إلى ابتكار يجسد على ارخ الواقع ،باالعتماد على معلومةة هامةة ،مةن
اجةةر تحقيةةق عوائةةد ماليةةة ،عةةن طريةةق المخةةاطرة ،ويتصةةف باإلضةةافة إلةةى مةةا سةةبق بةةالجرأة ،الثقةةة بةةالنفس،
المعارف التسييرية ،والقدرة على اإلبداع  .و بهذا يقود التطور االقتصادأ للبلد .
 وحسب تعريا  ( JM TOULOUSEنهاية  ":)1980المقاول هو منجز المشاريع ،وهو شخص ير
فرصة معينة ويتخير طريقة لالستجابة لهذه الحاجة قبر أن يقوم بذلك أشخا آخرون ،الشخص الذأ هو في حالة
إشكالية يطور مشروعا ،ونظرته تحول المشكلة إلى فرصة عمر ".ومن هنا نالحظ إمكانية االكتشاف واإلنشاء
الخاصة بالمقاول.7
 -2تعريا المقاولتية:
أما بالنسبة لتعريف المقاولتية فسنتطرق لعدة تعاريف كالتالي:
 ويمكن تعريف المقاولتي ة بأنهةا :حركيةة إنشةاء واسةتغالل فةر األعمةال مةن طةرف فةرد أو عةدة
8
أفراد وذلك عن طريق إنشاء منظمات جديدة من أجر خلق القيمة.
 المقاوالتية هي ظاهرة معقدة وشكال خاصا للتنظيم مدفوعا من طرف مقاول الذأ يتصرف ليحاول
تحقيق في داخر الهيئة المتواجدة بها النظرة التي يراها عن هذه المنظمة  ،فهو يحاول جاهدا أن يعيدها موافقة
للتمثير الذأ يراه".
 فالظاهرة المقاوالتية ال تنحصر فقط في إنشةاء المؤسسةة؛ فالمقاوالتيةة والفاعةر الرئيسةي فيهةا وهةو
المقاول يمكن مالحظتهما في أطر ليسج بالضرورة هي خاصةة بإنشةاء مؤسسةات جديةدة مةن طةرف شةخص
واحد أو مجموعة ،فالظاهرة هي غير متجانسة ومعقدة ومظاهرها متعددة.9
 وتعةرف المقاربةة المرحليةة المقاولةة علةى أنهةا :مجموعةة مةن المراحةر المتعاقبةة تبةدأ مةن امةتال
الشخص لميول مقاوالتية إلى غاية تبني السلو المقاوالتي ،ويتوسط هذه المراحر مرحلة اتخاذ قرار الدخول
لمجال المقاولة ،وهذا األخير تسبقه مرحلة تسمى بالتوجه المقاوالتي الذأ يعرف بأنه إرادة فردية أو استعداد
فكرأ يتحول إلى إنشاء مؤسسة وذلك فةي ظةر ظةروف معينةة .هةذا األخيةر اخترنةا مةن خةالل بحثنةا قياسةه،
10
ومعرفة أهم المتغيرات التي تؤثر عليه.
ثالثا :مفهوم المؤسسات المصغرة.
أثار تحديد مفهوم المؤسسات المصغرة كثيرا من الجدل بين األوساط االقتصةادية الدوليةة والمحليةة رغةم وجةود
المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة وانتشارها فةي دول العةالم النةامي والمتقةدم كافةة علةى حةد سةواء ،ولعةر
األسباب المؤدية إلى اخةتالف التعةاريف بةين المفكةرين وبةين الةدول وبةين الهيئةات االقتصةادية ،يمكةن حصةرها فةي
األسباب التالية:
 اختالف درجة النمو االقتصادأ؛
 اختالف طبيعة النشاط االقتصادأ وفروعه؛
 اختالف العوامر التقنية والعوامر السياسية.
ولصعوبة تحديد تعريف دقيق للمؤسسات المصغرة والصغيرة تم االعتماد على جملة من المعايير يمكن االستناد
عليها في محاولة تحديد ماهية هذه المؤسسات ،فهي تشمر على سةبير المثةال ال الحصةر :معيةار عةدد العمةال ،رأس
المال ،كمية اإلنتاج أو قيمته ،حجم المبيعات ،...وقد يستخ دم أأ مةن هةذه المعةايير منفةردا كمةا قةد يحتةاج األمةر إلةى
11
استخدام أكثر من معيار واحد في الوقج نفسه.
 -1تعريا االتحاد األوروبي:
وقد فرق بين مؤسسة وأخر على أساس رأس المال وعدد العاملين ،فعرف المؤسسة الصغيرة هي التي يعمر فيها
ما بين 99 - 10عامال فهي بذلك مؤسسة صغيرة ،وال تزيد قيمة األموال المستثمرة فيها عن  9ماليين دوالر 12،أما
بالنسبة للمؤسسة المصغرة هي التي يعمر بها أقر من  10عمال  ،أمةا المؤسسةة المتوسةطة هةي التةي تشةغر أقةر مةن
13
 250عامر والتي ال يتجاوز رقم أعمالها السنوأ  40مليون أورو.
 -2تعريا البنك الدولي:

يصنف البنك الدولي المؤسسات التي يعمر فيها أقر من  10عمال إلى مؤسسات مصغرة والمؤسسات التي يعمر بها
ما بين  50-10عامر إلى مؤسسةات صةغيرة  ،أمةا بالنسةبة للمؤسسةات التةي يعمةر فيهةا مةابين  100-50عامةر إلةى
14
مؤسسات متوسطة.
 -3التعريا المعتمد في االقتصاد الجزائري:
أمةا فةةي الجزائةر فيةةتلخص تعريةف المؤسسةةات المصةةغرة فةي القةةانون رقةم  18-01المةةؤرف فةةي 2001/12/12
المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسةطة الةذأ اعتمةدت فيةه الجزائةر علةى معةايير :عةدد
العمال ،رقم األعمال السنوأ ،الحصيلة السنوية على النحو التالي:15
 المؤسسة المصغرة  :تعرف المؤسسة المصغرة بأنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات ،تشغر مةا بةين عامةر
واحد إلةى  9عمةال ،وتحقةق رقةم أعمةال سةنوأ أقةر مةن  20مليةون دج وال يتجةاوز مجمةوع حصةيلتها السةنوية 10
ماليين دج.
 المؤسسة الصغيرة  :تعرف المؤسسة الصغيرة بأنهةا مؤسسةة إنتةاج السةلع والخةدمات ،تشةغر مةا بةين 10
و 49عامال  ،وال يتجاوز رقم أعمالها السنوأ  200مليون دج وال يتجةاوز مجمةوع حصةيلتها السةنوية  100مليةون
دج ،ويمكن تلخيص التصنيف السابق للمؤسسات في الجدول التالي:
معايير التمييز بي حجم المؤسسات في الجزائر.
العمالة الموظفة

رقم األعمال السنوي
مليون دج

الحصيلة السنوية
مليون دج

المعايير
المؤسسة المصغرة

9 -1

20

10

المؤسسة الصغيرة

49 -10

200

100

المؤسسة

المصدر  :القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) القانون رقم  18-1المؤرف في .(2001-12-12

و بصورة عامة فإنه يمكن القول بأن المؤسسات الصغيرة والمصغرة تتسةم بمحدوديةة أعةداد العةاملين فيهةا،
وتعتمد في أعمالها على الفنون اإلنتاجية البسيطة في تكوينها ،إضةافة إلةى تركيةز إدارة معظةم هةذه المؤسسةات فةي
أشخا مالكيها.
المحور الثاني:واقع نظام مرافقة المؤسساتالصغيرةفي الجزائر
في ظر التغيرات المتوالية في االقتصاد الجزائرأ من تحرير السوق ،المنافسةة واالنفتةا التجةارأ وانضةمام
الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة الذأ سوف تترتب عليه أثار وانعكاسات في غير صالح مؤسساتنا االقتصادية
إذا تفانةةج فةةي التعامةةر معهةةا ،ممةةا أد إلةةى انتهةةاج العديةةد مةةن األليةةات والسياسةةات بغيةةة تنميةةة قةةدرات المؤسسةةات
الصغيرة والمتوسطة وتطويرها ابتداءا من مرحلة النشاة األولى وبفضر هيئات مدعمة لها أهمها ما يلي:
أوال:الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب » :«ansej
16
تم انشاءها بمقتضى المرسوم التنفيذأ  96-296المؤرف في 8سبتمبر  ، 1996وضعج تحج سلطة رئيس
الحكومة ،يتولى الوزير المكلف بالتشغير متابعة نشاطاتها ،وتتمتع بالشخصية المعنوية واالسةتقالل المةالي ،وتجمةع
17
بين المهام األتية:
 تقديم الدعم واالستشارة للمستحدثينن ومتابعة مسار التركيةب المةالي ،وتعبئةة القةرةخ لمشةاريعهم طيلةة
مرحلة تنفيذ المشروع.
 تضةع تحةج تصةةرف مسةتحدثي المؤسسةةات المصةغرة كةةر المعلومةات ذات الطةةابع االقتصةادأ والتقنةةي
والتشريعي المتعلق بممارسة نشاطهم.
 إحداث شبكة للمشاريع المفيدة اقتصاديا واجتماعيا.
ومن هنا فإن الوكالة تقدم الدعم المعنوأ والمالي والفني للمستحدثين وفي استثماراتهم التوسةعية وتسةهر علةى
محافظة المؤسسة المستحدثة على المناصب المشغلة ،وتحقيةق أربةا لصةاحبها مةن جهةة ومةن جهةة أخةر ضةمان
استرجاع القروخ في أجالها المحددة.

وبالتالي فالوكالة تقدم مختلف أنواع المرافقة للشباب ،وتسهر على كون المشةاريع ،وتضةمن إسةتمرار
الشغر ،و تحقيق المداخير ألصحابها ،و بالتالي فهي تقوم بخلق مناصب شغر أمام الشباب البطال ،وفتح آفاق
جديدة لتحقيق طموحاتهم و ابتكاراتهم ،ومختلف تطلعاتهم مع ضمان إسترداد ديونها خالل اآلجال المحددة من
خالل القوانين و الطرق التي تتبعها في سياستها ،و سنتطرق إليها بكر تفاصيلها في الجانب التطبيقي.
ثانيا:الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار()ANDI
18
المةؤرف فةي  20أوت  ،2001وهةي هيئةة تابعةة لرئاسةة
تم انشاءها بموجب األمر الرئاسةي 03-01
خ
الحكومة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقاللية المالي 19،وهي في شكر شبا وحيد غير ممركز موزع عبر
21
48والية على مستو الوطن  20،لها صالحيات هامة تتمثر في:
 ضمان ترقية االستثمارات ،تطويرها ومتابعاتها؛
 استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين)،إعالمهم ومساعدتهم؛
 منح المزايا للمستثمرين؛
 ضمان احترام االلتزامات من طرف المستثمرين طيلة مرحلة اإلعفاء.
ثالثا :وكالة ترقية وتدعيم االستثمارات (:)APSI
طبقا لمةا تضةمنته المةادة  3مةن المرسةوم التنفيةذأ رقةم  93-12المةؤرف فةي  5نةوفمبر  ،1993تتكةون
الوكالةةة  ) APSIمةةن مجموعةةة مةةن االدارات والهيئةةات تعمةةر علةةى علةةى مسةةاعدة المسةةتثمرين فةةي تحقيةةق
اسةتثماراتهم ،حيةث تعمةر علةى تقيةيم المشةاريع ودراسةتها واتخةاذ القةرارات بشةأنها ،وقةد تةم تعةدير المرسةةوم
السابق بإصدار األمر رقم  03-01في  20أوت  2001يتعلق بتطوير االستثمار ومناخه وأليات عمله  ،وتمنح
22
الوكالة العديد من االمتيازات للمستثمرين من بينها االعفاء الضريبي مدة معينة.
23
حيث تعمر الوكالة بمقتضى نظامها األساسي على مرافقة اإلستثمار من خالل المهام التالية :
 تقةوم الوكالةة فةي إطةار نشةرات أو ضةمن نةدوات ،وأيةام دراسةية بتحسةيس المنشةئين المحليةين ،و
األجانب بفر اإلستثمار المتاحة ،وبحجم المزايا الممنوحة من طرف الدولة.
 مهمة منح المزايا المقررة في قانون ترقية اإلستثمار ،وتمنح هذه المزايا بناءا على قرار الوكالة بعد
تقويم قبلي لمشاريع اإلستثمار.
 تتكفر الوكالة بمتابعة اإلستثمارات عبر مستويين مستو أول و يتعلق بالمستثمر ،حيث تتأكةد مةن
كونه ال يعترضه أأ عائق في إنجاز إستثماره ،و مساعدته عند الحاجة لد إلدارات و الهيئات المعنية بصفة
أو بأخر  ،و مستو ثان إتجاه السلطات العمومية ،أين تتأكد من مد إحترام القواعد ،و اإللتزامات المتبادلة
و المبرمة مع المستثمر مقابر المزايا الممنوحة له.
رابعا:الوكالة الوطنية للتنمية االجتماعية ) :( ADS
أنشأت الوكالة الوطنية للتنمية االجتماعية بموجب القرار  96-232المؤرف في  29جوان  1996تتمتع
25
باالستقاللية اإلدارية و المالية ،24ومن مهام هذه الوكالة:
 القيام باألعمال و التدخالت لفائدة التنمية االجتماعية.
 دعم كر مشروع إنتاجي أو خدمي ذو منفعة اقتصةادية و اجتماعيةة أكيةدة ،و يةدمج كثافةة عليةا لليةد
العاملة سواء تم اقتراحه من طرف جهة عمومية أم خاصة قصد ترقية وتنمية الشغر.
 تنمية المؤسسات الصغر  ،و ذلك يكون من خالل:
 منح القروخ المصغرة لفائدة األشخا الذين ال يملكون االمكانيةات الكافيةة مةن
أجر خلق الشغر الخا بهم.
 هيكلة وتنظيم القطاع غير الرسمي.
 العمر على تشجيع العمر المحلي والمستقر.
 تدعيم المهن الصغيرة والحرف.

و حاليا و من أجر إعطاء دور أكبر لهذه الوكالة في مجال المساهمة في دعم إنشاء المؤسسات الصةغيرة ،تةم
في ظلها إنشاء الوكالة الوطنية للقرخ المصغر ANGEMبموجب المرسوم التنفيذأ رقم  04/14المؤرف في 22
26
جانفي سنة. 2004
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ومن أهم شروط االستفادة من وكالة القرخ المصغر :ANGEM
 أن ال يقر سنهم عن  18سنة ،و ليس هنا حد أعلى.
 الرغبة في إنشةاء مشةروع صةغير فةي مجةال نشةاط مةا مةع ضةمان تسةديد القةرخ ،لهةذا ينبغةي أن يمتلةك
صاحب المشروع مؤهالت تؤكد من خالل الشهادات  ،أو رخص العمر...أو غيرها.
 المساهمة الشخصية لصاحب المشروع و التي تمثر نسبة  %10من التكلفة الكلية للمشروع.
 االشترا في صندوق ضمان التأمين عن مخاطر فشر القروخ المصغرة ،ويتم ذلك من خالل تسديد % 1
من إجمالي تكلفة المشروع ،إضافة إلى تسديد عالوة التأمين عةن المخةاطر و التةي تمثةر نسةبة % 1ممةا تبقةى مةن
تسديد أقساط القرخ.
 عدم االنضمام إلى الشبكة االجتماعية و األنماط األخر للقروخ المصغرة.
 أن يكون لصاحب المشروع إقامة ثابتة.
ومن أهم مزايا التموير عن طريق القرخ المصغر ما يلي:
 بالنسبة القرض البنكي:28
يبلغ الحد األدنى للقرخ الممنو فةي إطةار قةانون القةرخ المصةغر  50.000دج ،أمةا الحةد األقصةى فيبلةغ
400.000دج ،و تتراو آجال التسديد مابين سنة إلى خمس سنوات.
و يضمن الحصول على القرخ البنكي من طرف الهيئةات البنكيةة ،و حاليةا البنةك الةوطني هو الوحيةد الةذأ
يعمر في إطار هذا القانون ،بعد ما تم إمضاء عقد بين  ADSو الخزينة الجزائرأ العامةة فيمةا يخةص اإلعفةاء مةن
تسديد الفوائد المطبقة.
ولكي يحصر صاحب المشروع على القةرخ البنكةي ينبغةي أن يسةجر طلةب لةد البنةك يكةون مرفقةا بملةف
إدارأ بسيط ،و فواتير أولية للتجهيزات التي تدخر في إطار المشروع االستثمارأ إضافة إلى شهادات التأكيةد مةن
طرف .ADS
كما يتم التأمين عن خطر عدم القدرة على تسديد القرخ المصغر من طرف صندوق خا يعرف بصندوق
ضمان القروخ المصغرة )  ( FGRMCو الذأ يتواجد علةى مسةتو الصةندوق الةوطني للتةأمين عةن البطالةة (
)CNACو تتكون المصادر المالية لهذا الصندوق من :
 متحصالت أو إعانات خزينة الدولة.
 إعانات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
 مدخرات البنو .
 مدخرات أصحاب المشاريع المستفيدين من القروخ المصغرة.
 اإلعفاء م تسديد الفوائد:29
يعفى القرخ المصغر من تسديد الفوائد بنسبة  ، %98و ال يةدفع بةذلك المسةتفيد سةو % 2منهةا أمةا الفةارق فيةتم
تسديده من طرف خزينة الدولة ،و يتكفر البنةك بدراسةة وضةعيات التسةديد و السةحب و اسةتحقاقات الفائةدة لحسةاب
وكالة القرخ المصغر في كر ثالثي ،لتقوم فيما بعد هذه الوكالة بتحوير تلك الوضعيات إلى الخزينة العمومية حتى
يتسنى لهذه األخيرة القيام بعملية السداد.
خامسا:الصندوق الوطني للتأمي على البطالة CNAC
تم إنشاؤه بموجب المرسوم التنفيدأ رقةم  94 -188المةؤرف فةي جويليةة  30، 1994وهةو مؤسسةة عموميةة
تحةةةج وصةةةةاية وزارة العمةةةةر و التشةةةةغير و الضةةةةمان اإلجتمةةةاعي ،تعمةةةةر علةةةةى تخفيةةةةف اآلثةةةةار اإلجتماعيةةةةة
المتعاقبةةة الناجمةةة عةةن تسةةريح العمةةال األجةةراء فةةي القطةةاع اإلقتصةةادأ وفقةةا لمخطةةط التعةةدير الهيكلةةي  ،عةةرف
صةة للتكفةر بالمهةام الجديةدة
الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
.و.ت.ب) في مساره عخدة مراحر مخص خ
31
المخولة من طرف السلطات العمومية ،يتوجه هذا الصندوق إلى كر شخص بالغ من العمر  35إلى  50سنة ،مقيم
خ

بالجزائر و مسجر لد مصالح الوكالة الوطنية للتشغير مند  6أشهر على األقر طالبا للشغر ،أو مسةتفيد مةن
نظام الصندوق الوطني للتأمين من البطالة ،ال يشغر أأ منصب عمر مأجور عند تقديمه لطلب اإلعانة ،ولم
يستفد من قبر من إعانة عمومية في إطار إحداث النشاط ،أن يملك مؤهال مهنيا أو معةارف أدائيةة ذات صةلة
بالنشاط المراد القيام به ،ال يكون قد مارس نشاط لحسابه الخا مند  12شهرا على األقر ،يكون قادرا على
32
تجنيد مساهمة شخصية أوتقديرية أو عينية في شكر مساهمة في التركيبة المالية المشروعة.
و إبتداءا من سنة  ، 2010سمحج اإلجراءات الجديدة المتخةذة لفائةدة الفئةة االجتماعيةة التةي يتةراو عمرهةا مةا بةين
ثالثين  )30و خمسين  ) 50سنة االلتحاق بالجهاز ،بمزايا متعددة منها مبلةغ االسةتثمار اإلجمةالي الةذأ أصةبح فةي
حدود عشرة  ) 10ماليين دج بعةدما كةان ال يتعةد خمسةة  )05ماليةين دج و كةذا إمكانيةة توسةيع إمكانةات إنتةاج
34
السلع و الخدمات لذوأ المشاريع الناشطين 33،ويقوم الصندوق ب:
 التموير الجزئي للدراسات المتعلقة باألشكال غير النموذجية للعمر و األجور و تشةخيص مجةاالت
التشغير و مكامنه.
 التكفر بالدراسات التقنو -اقتصادية لمشاريع إحداث األعمال الجديدة لفائدة البطالين الذين يتكفر بهم.
 تقديم المساعدة للمؤسسات التي تواجه صعوبات في أعمالها من أجر المحافظة على مناصب الشغر.
35
أما بالنسبة ألهم مجاالت النشاط التي يهتم بها هذا الصندوق:
 كافة نشاطات اإلنتاج و الخدمات باستثناء نشاط إعادة البيع دون تحوير المنتوج.
 النشاطات المحدثةة فةي القطاعةات الفالحيةة ،والصةيد البحةرأ و الةرأ و فةي المنةاطق الخاصةة ،و
واليات الجنوب و الهضاب العليا كلها محبذة.
ويقوم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة بمرافقة البطال الذأ يقبر ملفه وذلك من خالل توجيهةه نحةو مستشةار
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يقوم ب:
 تقديم االستشارة والمساعدة للشباب في تركيب مشروعهم.
 تقديم الدعم عند مرور الشباب المنشئ أمام لجنة االنتقاء و االعتماد.
 تقديم إستشارة ومساعدة خالل مرحلتي إنجاز و انطالق المشروع.
و ال تتوقف مرافقةة المؤسسةات الصةغيرة فةي الجزائةر عنةد هةذه األجهةزة فحسةب  ،بةر نجةد أن هنةا
بعةض القةوانين و األجهةزة األخةر التةي تةدعم و ترافةق إنشةاء المؤسسةات الصةغيرة فةي بعةض القطاعةات
المحددة ،مثر جهاز دعم االستثمار الفالحي الذأ يهةدف إلةى انشةاء وحةدات فالحيةة صةغيرة لصةالح الشةباب
ذوأ الشهادات و الكفاءة المهنية بالتنسيق مةع غرفةة الفالحةة ،إضةافة إلةى دعةم االسةتثمار السةياحي و قطةاع
المناجم ،و إنشاء صندوق ضمان القروخ للمؤسسات الصغيرةو المتوسطة الذأ يهدف إلى تسهير الحصول
على القروخ ،و العديد من األجهزة األخر .
و المالحظ هو غياب المتابعة و المرافقة الفعالة في شكر تقديم استشارات و مساعدات تقنية تخفض من
معدل الفشر و االرتبا الكبير الذأ يواجه المنشيء في بداية نشاطه ،و لهذا أتج السلطات العمومية بقةوانين
تضم تسةهيالت و هيئةات جديةدة لمرافقةة المؤسسةات المصةغرة والصةغيرة و المتوسةطة ،فةي شةكر مشةاتر و
مراكز تسهير المؤسسات.
سادسا :مشاتل المؤسسات
 -1تعريا مشاتل المؤسسات:
هي عبارة عن هياكر استقبال مؤقتة موجهة للمنشئين تهدف إلى دعم وتيسير ظةروف االنطالق،وذلةك
من خالل توفير محالت لإليواء ،بما تنطوأ عليه من الخدمات الضرورية كوسائر االتصال وغيرها ،ولمةدة
محدودة مثال في فرنسا  23شهرا كحةد أقصةى ) ،وتقةديم خةدمات متخصصةة حسةب اختصةا المشةتلة)،
كاإلعالم اآللي والتكوين  ,وكذا تقديم االستشارات في المجةاالت المحاسةبية والقانونيةة والضةريبية والتجاريةة
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وغيرها ،والقيام بعملية التنشيط ،كعقد ندوات ومحاضرات.....الخ.
 -2تعريا مشاتل المؤسسات تبعًا للنظام الجزائري:

قةةررت الحكومةةة الجزائريةةة فةةي سةةنة  2003إنشةةاء  14مشةةتلة منهةةا  10محاضةةن و  4ورشةةات ربةةط و ذلةةك
بموجةب المرسةوم التنفيةذأ رقةم  78-03الصةادر بتةاريخ  25فيفةرأ  38 ، 2003وتعتبةر المشةاتر عبةارة علةى أنهةا
مؤسسةات عموميةة ذات طةابع صةناعي و تجةارأ تتمتةع بالشخصةية المعنويةة و اإلسةتقالل المةالي 39 ،و هةي مكلفةة
بإ ستقبال واحتضان ومرافقة المشاريع الجديدة عن طريق تقديم الخدمات العامة المختلفة ،40و تأخذ ثالثة أشكال وهي
41
:
 الحاضنة :و هي تتكفر بأصحاب المؤسسات الصغيرة في قطاع الخدمات.
 ورشة الربط :و هي هيكر دعم يتكفر بأصحاب المؤسسات في قطاع الصناعة والمهن الحرفية.
 نزل المؤسسات  :و يتكفر بأصحاب المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث.
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حيث تتمثر مهام مشاتر المؤسسات بما يأتي:
 استقبال و استضافة و مرافقة المؤسسات الحديثة النشأة لمدة معينة وكذلك أصحاب المشاريع.
 تسيير و إيجار المحالت.
 تقديم الخدمات الملحقة
 تقديم إرشادات خاصة بمجال النشاط.
سابعا:مراكز التسهيل
 -1تعريا مراكز التسهيل
أما بالنسبة مراكز التسهير و الدعم للمؤسسات فهي هيئات استقبال وتوجيه ومرافقة لحاملي المشاريع ومنشئي
المؤسسات و المقاولين ،كما تعتبر أيضةا قةاطرة لتنميةة رو المؤسسةة إذ أنهةا تجمةع بةين كةر مةن رجةال األعمةال ,
المسةةتثمرين و المقةةاولين واإلدارات المركزيةةة والمحليةةة ومراكةةز البحةةث و كةةذا مكاتةةب الدراسةةات و االستشةةارة و
مؤسسات التكوين وكر األقطاب الصناعية و التكنولوجية والمالية
ولئن كانج مراكز التسهير و الدعم عادة ما تكون ذات ط ابع عام ،وهو تقديم الدعم لكافة المشروعات الناشئة،
إال أن كثيرا من الدول اعتمدت مراكز دعم متخصصة،ومنها مراكز التجديد على وجه الخصو ويقتصر دور هذه
األخيرة في دعم المشروعات المجددة أو باألحر تلك المشروعات تكون المعرفة رأس مالها الرئيسي.43
 -2تعريا مراكز التسهيل تبعًا للنظام الجزائري
حةددت الطبيعةة القانونيةة لمراكةز تسةهير المؤسسةات حسةب المرسةوم التنفيةذأ رقةم  79-03المةؤرف فةةي 25
فيفةرأ  ، 2003 ،حيةث تعتبةةر هةذه المراكةةز عبةارة عةةن مؤسسةات عموميةةة ذات طةابع ادارأ لهةةا شخصةية معنويةةة
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وتتمتع باالستقالل المالي.
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أما عن وظائف ومهام مراكز التسهيل فهي عديدة نذكر منها :
 دراسة الملفات واإلشراف على متابعتها وتجسيد اهتمام أصحاب المشاريع وتجاوز العراقير أثناء مرحلة
التأسيس
 مرافقة أصحاب المشاريع في ميداني التكوين والتسيير ونشر المعلومات المتعلقة بفر االستثمار
 دعم تطوير القدرات التنافسية ونشر التكنولوجيا الجديدة وتقةديم االستشةارات فةي مجةال تسةيير المةوارد
البشرية والتسويق و التكنولوجيا واالبتكار ويدير مركز التسهير مجلس توجيه ومراقبة ويسيره مدير.
 وتسمح هذه المراكةز بتوجيةه المؤسسةات نحةو انةدماج اكبةر فةي االقتصةاد الةوطني و العةالمي وذلةك عةن
طريق توفير دراسات إستراتيجية حول األسواق المحلية والدولية .
وتهتم مراكز التسهير بنوعين من المستثمرين:
الصنا األول  :يكون فيه المستثمر صاحب فكرة وال يملك رأس المال أأ اإلنشاء من العدم أو يملةك رأس المةال
ويحتاج إلى توجيه ومرافقة في ميدان النشاط الذأ يقوم به.
الصنا الثاني  :يكون فيه المستثمر مالك لمؤسسةة ويبحةث عةن معرفةة أو إرشةادات فةي التكنولوجيةات الجديةدة أو
كيفية تطوير وسائر اإلنتاج أو المنتوج عن طريق تدعيم مادأ على شكر اتفاقيات مع مراكز البحث والمخابر.
المحور الثالث :مراحل المرافقة المقاولتية إلنشاء مؤسسة مصغرة في إطار جهاز الوكالفة الوطنيفة لفدعم تشفغيل
الشبابANSEJ

أوال:ماهية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ
 -1نشأة الوكالة
لقد وضعج الدولة جهاز تنظيمي يخلف جهاز إدماج و ترقية الشباب )  ( DIPJمحاولة منها تحقيق ما
لم يحققه جهاز
)  ( DIPJو أعطج له جميع الصالحيات الالزمة ،وهو الوكالةة الوطنيةة لةدعم تشةغير الشةباب46،حيةث تتمتةع هةذه
الوكالةةة بالشخصةةية المعنويةةة واالسةةتقالل المةةالي ،وهةةي تحةةج سةةلطة رئةةيس الحكومةةة،حيث يتةةولى الةةوزير المكلةةف
بالتشغير المتابعة العملية لجميع نشاطات الوكالة 47،و قد حدد اإلطةار العةام و األسةس المنظمةة لهةذه الوكالةة ضةمن
سلسلة من النصو التشريعية و التي تم نشرها خالل سنة  1996م و هي كما يلي:
 المرسوم التنفيذأ رقم 296 - 96المؤرف في  8سبتمبر  1996والمتضمن إنشاء الوكالةة الوطنيةة
لدعم تشغير الشباب ،ويحدد قوانينها األساسية ،وهذا المرسوم يمةنح الوكالةة مهةام التنظةيم ،والتسةيير العملةي
لجهاز دعم تشغير الشباب.48
 المرسةوم التنفيةذأ 297 / 96المةؤرف فةي  8سةبتمبر  1996والةذأ يحةدد شةروط االعانةة المقدمةة
للشاب صاحب المشروع ومستواها ،كما يحدد المساعدات والطرق الممنوحة لهؤالء الشباب.49
 وفي  6سبتمبر  2003تم اصدار مرسوم تنفيذأ جديد يعدل ويتمم المرسوم التنفيذأ رقةم 296-96
المةؤرف فةي  8سةبتمبر سةنة  1996والمتضةمن انشةاء الوكالةة الوطنيةة لةدعم تشةغير الشةباب وتحديةد قانونهةا
األساسي.50
 -2مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ()ANSEJ
تضطلع الوكالة باالتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية بالمهام اآلتية:51
 تدعم وتقدم االستشارة وترافق الشباب ذوأ المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم االستثمارية.
 تسير وفقا للتشةريع والتنظةيم المعمةول بهمةا تخصيصةات الصةندوق الةوطني لةدعم تشةغير الشةباب،
السيما منها اإلعانات وتخفيض نسب الفوائد في حدود الغالفات التي يضةعها الةوزير المكلةف بالتشةغير تحةج
تصرفها.
 تبلغ الشباب ذوأ المشاريع الذين ترشح مشاريعهم لالستفادة من قروخ البنو والمؤسسات المالية
بمختلف اإلعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغير الشباب وباالمتيةازات األخةر التةي يحصةلون
عليها.
 تقوم بمتابعة االستثمارات التي ينجزها الشباب ذوأ المشاريع مع الحر على احترام بنةود دفةاتر
الشروط التي تربطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الحاجة لد المؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز االستثمارات.
 تشةجيع كةةر أشةكال التةةدابير األخةر الراميةةة إلةةى ترقيةة تشةةغير الشةباب ال سةةيما مةن خةةالل بةةرامج
التكوين والتشغير والتوظيف األولي.
ثانيا:مراحفففل المرافقفففة المقاولتيفففة إل نشفففاء مؤسسفففة مصفففغرة ففففي إطفففار جهفففاز الوكالفففة الوطنيفففة لفففدعم تشفففغيل
الشبابANSEJ
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تتم عملية مرافقة المقاولتية من طرف الوكالة على النحو التالي:
 تضةةةع تحةةةج تصةةةرف الشةةةباب ذوأ المشةةةاريع كةةةر المعلومةةةات ذات الطةةةابع االقتصةةةادأ والتقنةةةي
والتشريعي والتنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطاتهم؛
 تقدم االستشارة ويد المساعدة للشباب ذوأ المشاريع في مسار التركيب المالي وتعبئة القروخ؛
 تقيم عالقات متواصلة مع البنو والمؤسسات المالية في إطار التركيةب المةالي للمشةاريع ،وتطبيةق
خطة التموير ومتابعة إنجاز المشاريع واستغاللها؛
 تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات الجدو وقوائم نموذجية للتجهيزات وتنظيم دورات تدريبية
ألصحاب المشاريع لتكوينهم وتجديد معارفهم في مجال التسيير.
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خصائص المؤسسة المصغرة:
-1

 يمكن للمؤسسة المصغرة أن تنشأ من طرف شاب أو عدد من الشباب
 فيما عدا النشاطات التجارية  ،تحظى بالقبول النشاطات المنتجة للسلع و الخدمات
 الحد األقصى لإلستمارة هو عشرة  10ماليين دينار
 تنشأ المؤسسة المصغرة و تتطور في محيط إقتصادأ و إجتماعي خا
 يجب أن يقدم صاحب أو أصحاب المؤسسة مساهمة شخصية في تمويةر إستشةارة أو التوسةيع التةي تتغيةر
حسب مستو و موقع االستثمار.
 -2إجراءات إنشاء مؤسسة مصغرة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابANSEJ
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يتضمن جهاز إنشاء المؤسسات المصغرة نوعين من االستثمار:
 استثمار االنشاء :يتمثر في إنشاء مؤسسات مصغرة جديدة من طرف شاب أوعدة شباب مؤهلين لالستفادة
من جهاز الوكالة أنساج.
 استثمار التوسيع  :يتعلق باالستثمارات المنجزة عن طريق مؤسسات مصغرة في طور التوسيع.
أ -استثمار االنشاء
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أ -1-شروط التأهيل :
 أن يكون الشاب بطاال
 أن يتراو سنه بين  19و  35سنة  ،و يمكن أن يصر السن إلى  40سنة بالنسبة لمسير المؤسسة على أن
يتعهد بتوفير ثالثة  03مناصب عمر دائمة بما فيها الشركاء
 أن تكون لديه مؤهالت مهنية ذات عالقة بالنشاط المرتقب .
 ان يقدم مساهمة شخصية في تموير المشروع .
أ -2-التركيبة المالية  :توجد صيغتان للتموير في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشباب
 التمويفل الثثثفي  :و يشةمر المسةاهمة الماليةة لصةاحب المشةروع و القةرخ بةدون فائةدة المقةدم مةن طةرف
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الوكالة و القرخ البنكي ،و يتعلق هذا النوع من التموير بمستويين :
 المستوى األول :مبلغ اإلستثمار ال يتجاوز  5.000.000دج
القرض بدون فائدة ( الوكالة)
%29

المساهمة الشخصية
%1
المصدر :وزارة العمر والتشغير والضمان االجتماعي  ،الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشباب،دليل انشاء مؤسسة
مصغرة،الجزائر،

القرض البنكي
%70

.6

 المستوى الثاني :مبلغ االستثمار يتراو من  2.000.001دج إلى  10.000.000دج
القرض بدون فائدة ( الوكالة)
المساهمة الشخصية
%20
%80
المصدر :وزارة العمر والتشغير والضمان االجتماعي  ،الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشباب،دليل انشاء مؤسسة
مصغرة،الجزائر،

.6

 التمويل الثنائي  :ويشمر المساهمة المالية للشاب أو الشباب أصةحاب المشةاريع والقةرخ بةدون فائةدة
57
المقدم من طرف الوكالة ،وينقسم هيكر هذا النوع من التموير إلى مستويين:
 المستوى األول :مبلغ االستثمار ال يتجاوز  5.000.000دج
القرض بدون فائدة-الوكالة-
المساهمة الشخصية
%29
% 71
المصدر :وزارة العمر والتشغير والضمان االجتماعي  ،الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشباب،دليل انشاء مؤسسة
مصغرة،الجزائر،

.6

 المستوى الثاني :مبلغ االستثمار من  5.000.001دج إلى  10.000.000دج
القرض بدون فائدة-الوكالة-
المساهمة الشخصية
%28
% 72
المصدر :وزارة العمر والتشغير والضمان االجتماعي  ،الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشباب،دليل انشاء مؤسسة
مصغرة،الجزائر،

.6

أ-3-اإلعانات المالية و اإلمتيازات الجبائية :
تقدم اإلعانات المالية و اإلمتيازات الجبائية على مرحلتين :
أ 1-3-مرحلة اإلنجاز :
 اإلعانفات الماليففة :باالضةةافة إلةةى القةةرخ بةةدون فائةةدة المةةذكور فةةي الجةةدولين أعةةاله ،تمةةنح ثالثةةة
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قروخ بدون فائدة أخر للشباب أصحاب المشارع:
 قففرض بففدون فائففدة يقففدر  500.000دج موجهةةة للشةةباب حةةاملى شةةهادات التكةةوين المهنةةي القتنةةاء
ورشةةات متنقلةةة لممارسةةة نشةةاطات الترصةةيص وكهربةةاء العمةةارات والتدفئةةة والتكييةةف والزجاجةةة ودهةةن
العمارات ومكانيك السيارات.
 قففرض بففدون فائففدة يقففدر ب  500.000دج للتكفةةر بإيجةةار المحةةالت المخصصةةة إلحةةداث أنشةةطة
مستقرة.
 قففرض بففدون فائففدة يمكف أن يبلف  1.000.000دج لفائةةدة الشةةباب حةةاملى شةةهادات التعلةةيم العةةالي
للتكفةةر بإيجةةار المحةةالت الموجهةةة إلحةةداث مكاتةةب جماعيةةة لممارسةةة النشةةاطات المتعليةةة بمجةةاالت طبيةةة
ومسةةاعدأ القضةةاء والخبةةراء المحاسةةبين ومحةةافظي الحسةةابات والمحاسةةبين المعتمةةدين ومكاتةةب الدراسةةات
والمتابعة الخاصة بقطاعات البناء واألشغال العمومية والرأ.
هذه القروخ الثالثة ال تجمع وتمنح فقط للشباب أصحاب المشاريع الةذين يلجةؤون إلةى تمويةر ثالثةي
بمساهمة كر من البنك والوكالة وصاحب المشروع وفي مرحلة احداث النشاط فقط .
 التخفيض من نسبة الفائدة علةى القةرخ البنكةي :فةي اطةار التمويةر الثالثةي تةدفع الوكالةة جةزء مةن
الفوائد على القروخ البنكية ،ويتغير مستو التخفيض حسب طبيعة وموقع النشاط

المصدر :وزارة العمر والتشغير والضمان االجتماعي  ،الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشباب،دليل انشاء مؤسسة
مصغرة،الجزائر.7 ،

القطاعات ذات األولوية  :الفالحة ،الرأ ،الصيد البحرأ،البناء واألشغال العمومية والصناعة التحويلية.
59
 اإلمتيازات الجبائية :
 اإلعفاء من الرسم على القيمة المضافة للحصول علةى معةدات التجهيةز و الخةدمات التةي تةدخر مباشةرة فةي
إنجاز اإلستثمار
 تخفيض بنسبة  % 5من الحقوق الجمركية على معدات التجهيز المستوردة والتي تدخر مباشرة فةي إنجةاز
اإلستثمار
 اإلعفاء من حقوق تحوير الملكية في الحصول على القارات المخصصة لممارسة النشاط
 اإلعفاء من حقوق التسجير على العقود المنشئة للمؤسسات المصغرة
60
أ-2-3-مرحلة االستغثل:

و تشمر اإلمتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسة المصغرة لمدة  03سنوات بداية من إنطالق النشةاط أو  06سةنوات
بالنسبة للمناطق الخاصة.
تمديد فترة اإلعفاء لمدة عامين  )02عندما يتعهد الشاب المستثمر بتوظيف ثالث  )03عمال على األقر لمةدة غيةر
محدودة
تتمثر هذه االمتيازات في:
 اإلعفاء الكلي من الضريبة على أربا الشركات و الضريبة على الدخر اإلجمالي و الرسم علةى النشةاطات
المهنية
 اإلعفاء من الرسم العقارأ على البنايات و المنشاءات اإلضافية المخصصة لنشاطات المؤسسات المصغرة
 اإلعفاء من الكفالة المتعلقةة بحسةن التنفيةذ بالنسةبة للنشةاطات الحرفيةة و المؤسسةات الصةغيرة عنةدما يتعلةق
األمر بترميم الممتلكات الثقافية.
أ -4-مراحل المرافقة المقاولتية إلنشاء مؤسسة مصغرة
من أجر إنشاء مؤسسة مصغرة يجب أن يمر صاحب الفكرة بعدة مراحر أساسية والتي تالزمه فيها الوكالة
حتى يتمكن من التجسيد الفعلي لمشروعه ،ويمكن تلخيص مراحر مرافقة إنشاء المؤسسة المصغرة في إطار هذا
الجهاز كما يلي:
الشكر رقم :)02مراحر مرافقة انشاء مؤسسة مصغرة

المصدر :وزارة العمر والتشغير والضمان االجتماعي  ،الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشباب،دليل انشاء مؤسسة
مصغرة،الجزائر.9 ،

ب -استثمار التوسيع:
يتعلق استثمار التوسيع بالمؤسسات المصغرة والمنجزة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشةباب والتةي تطمةح
إلى توسيع قدراتها االنتاجية في نفس النشاط أو نشاط مرتبط بالنشاط األصلي.
ب -1-شروط التأهيل
61
يجب أن تتوفر في المؤسسة المصغرة الشروط التالية:
 جمع  03سنوات من النشاط في المناطق العادية أو  06سنوات في المناطق الخاصة.
 تسديد نسبة  %70من القرخ البنكي.
 تسديد كامر القرخ البنكي في حالة تغيير البنك أو طريقة التموير من ثالثي إلى ثنائي.

 تسديد نسبة  %70من القرخ بدون فائدة في حالة التموير الثنائي
 تسديد مستحقات القرخ بدون فائدة بانتظام.
 تقديم الحصيلة الجبائية لمعرفة التطور االيجابي للمؤسسة المصغرة
62
ب- 2-التركيبة المالية:
يوجد نوعين من التموير في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشباب بالنسبة الستثمار التوسيع ،كمةا
هو الحال في استثمار االنشاء
ب -3-االعانات المالية واالمتيازات الجبائية الخاصة باستثمار التوسيع:
اإلعانةةات الماليةةة و اإلمتيةةازات الجبائيةةة الممنوحةةة فةةي اسةةتثمار إنشةةاء المؤسسةةة المصةةغرة هةةي
نفسها بالنسبة السةتثمار توسةيع القةدرات اإلنتاجية،بثسةتثناء اإلعانةات اإلضةافية الثالثةة :مكاتةب جماعيةة،
قرخ الكراء و ورشات متنقلة.63
ب-4-مراحل المرافقة المقاولتية للتوسع في مؤسسة مصغرة
ويتم ذلك حسب الشكر التالي:

المصدر :وزارة العمر والتشغير والضمان االجتماعي  ،الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشباب،دليل انشاء مؤسسة
مصغرة،الجزائر.11 ،

المحور الرابع:حصيلة اإلنجازات المقدمة م طرف الوكالفة الوطنيفة لفدعم تشفغيل الشفباب ففرع واليفة المديفة بعفد
تطبيق أسلوب المرافقة المقاولتية.
أوال:تقديم الوالية
تقع والية المدية على بعد  88كلم تقريبا جنوب الجزائر العاصمة يمر عليها الطريق الوطني رقم  01الذأ
يعتبر العمود الفقرأ لشبكة الطرق الوطنية الرابط بين مناطق الشمال والجنوب ،تتربع على مساحة قدرها
 8775.65كلم ²وتشتر المدية في الحدود مع العديد من واليات الوسط:من الشمال:والية البليدة،ومن الجنوب:
والية الجلفة ،و من الشرق :واليتي المسيلة والبويرة،من الغرب :واليتي عين الدفلى وتيسمسيلج ،أما على مستو
التقسيم اإلدارأ فإن إقليم المدية يضم  64بلدية موزعة على  19دائرة.64
ثانيا :نشأة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع والية المدية
في إطار تنفيذ استرتيجية التشغير المسطرة في السياسة العامة للدولة سيما فيما يخةص تنمية ة المبةادرة
المقاوالتية عن طريق برنامج دعم تشةغير الشةباب المخصةص إلنشةاء مؤسسةات مصةغرة ،بمرافقةة أصةحاب
المشاريع على إنشاء مؤسساتهم المصغرة وتحفيزهم على االستثمار بمنحهم امتيازات مالية و جبائية.

وم  22أفريةر  2008مةن طةرف
تم تنصيب اللجنة المحلي ة لدراسة تموير المشاريع لوالية المدي ة ي
السيد الوالي ،حيث شرعج اللجنة في دراسةة المشةاريع المقترحةة مةن طةرف الشةباب البطةال ،حيةث عرفةج عمليةة
معالجة الملفات قفزة نوعية بفضر مساهمة البنو في التجاوب مع البرنامج  ،وسنتناول في العناصر التاليةة نشةاط
65
فرع الوكالة سنة . 2010
ثالثا:الملفات المسجلة على مستوى الفرع :
بلغ عدد الملفات المسجلة بالفرع خالل السنة  2010ب  439ملف حيث انخفض عدد الملفات المودعة مقارنة
بسنة  2009وهذا راجع إلى تجميد بعض النشةاطا ت مةن طةرف اللجنةة الوالئيةة لتوزيةع المحةالت المهنيةة حيةث أن
أغلبية الشباب ال يحوزون على محر مهني لممارسة النشاط.
توزيع الملفات المودعة خالل سنة  2010حسب قطاعات النشاط االقتصادأ
القطاعات
الصناعة
البناء و اإلشغال العمومية
الفثحة
الخدمات
الحرف التقليدية
المجموع
منهم نساء

عدد الملفات المودعة
52
26
145
153
63
439
44

مناصب الشغل المتوقعة
208
130
435
306
189
1268
156

النسبة
% 11.85
% 05.92
% 33.03
% 34.85
% 14.35
% 100.00
% 10.02
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من الجدول نالحظ أن معظم المشاريع ترتكز على قطاعين رئيسيين هما قطاع الخدمات بنسبة % 34.85وقطاع
الفالحة % 33.03من إجمالي المشاريع المقدمة.
وقد تم عقد  21اجتماع للجنة المحلية لدراسة تموير المشاريع خالل سنة  2010أين تم عرخ علةى اللجنةة
 984ملف حيث تم القبول منها  720ملف و تأجير  263ملف بسبب عدم حضةور أصةاحب المشةاريع إلةى اجتمةاع
اللجنة لعرخ مشروعهم وذلك رغم تأكيد حضوره قبر االجتماع مع مرافق الفرع و تم رفض ملف واحد.
و كحصيلة إجمالية فقد عقدت اللجنة سبعون  )70اجتماع منذ تنصيبها و كانج وضةعية الملفةات المعروضةة علةى
اللجنة كما يلي:
 -1عدد الملفات المعروضة  2217ملف
 -2عدد الملفات المدروسة  2058أأ بنسبة  % 92.82من الملفات المعروضة موزعة كما يلي :
 عدد الملفات المقبولة  1972أأ بنسبة  % 96من الملفات المدروسة
 عدد الملفات المدروسة و المؤجلة  58أأ بنسبة . % 3
 عدد الملفات المرفوضة  28أأ بنسبة . % 1
حيث أن اجتماعات اللجنة تجر بصفة منتظمة و حسب عدد الملفات المبرمجة للدراسة.
أما بالنسبة لملفات طلبات المحالت المهنية والحرفية :فلقد بلغ عدد طلبات المحةالت المودعةة باألمانةة العامةة
للجنة المحليةة لدراسةة توزيةع المحةالت للواليةة  834طلةب منهةا  79طلةب تةم ايةداعها خةالل السةنة  2010ونتيجةة
الدراسة:
 المقبولة 326 :طلب منها  13استفادة ملغاة.
 المرفوضة 114:طلب.
 المؤجلة 319 :طلب منها  10طلبات لسنة الجارية.
وتجدر اإلشارة إلى أن:

الطلبفات المقبولفة  :هنةةا بعةض البلةديات لةةم تسةلم بعةةد عقةود اإليجةار للمسةةتفيدين ممةا يةؤدأ إلةةى تعطيةر أصةةحاب
المشةةاريع إلتمةةام ملفةةاتهم الخاصةةة بإنشةةاء مؤسسةةة مصةةغرة حيةةث هنةةا مةةن لهةةم الموافقةةة البنكيةةة مةةن أجةةر تمويةةر
مشاريعهم و أن صالحية الموافقة مقدرة بسنة.
الطلبات المؤجلة :أغلبية الطلبات المؤج لة بسبب عدم مالئمة النشاط مع المحر أو بسبب وجود طلبات كثيةرة علةى
نفس النشاط  ،حيث أن أصحاب هذه الطلبات يتوافدون يوميا على الوكالة من أجر معرفة وضعيتهم وبالتالي نطلةب
أن يتم الفصر نهائيا في هذه الطلبات الن كر الطلبات يحملون أصحابها شهادة التأهير مةن الوكالةة إلنشةاء مؤسسةة
مصغرة وهذه األخيرة مرهونة بوجود محر لممارسة النشاط.
رابعا:شهادات التأهيل المسلمة :
فةةي نهايةةة سةةنة  2010قامةةج الوكالةةة بتقةةديم  447شةةهادة تأهيةةر لمشةةاريع الشةةباب لمرحلةةة االنشةةاء
والتوسةةيع) والتةةي سةةمحج ب  1228منصةةب عمر ،حيةةث بلةةغ العةةدد اإلجمةةالي لشةةهادات التأهيةةر المسةةلمة منةةذ
تنصيب الوكالة  1713شهادة موزعة كما يلي:
 -1مرحلة االنشاء 1681 :شهادة موزعة كما يلي:
 تموير ثالثي  1592شهادة تأهير
 تموير ثنائي  89شهادة تأهير
 -2مرحلة التوسيع 32 :شهادة موزعة كمايلي
 تموير ثالثي  28شهادة
 تموير ثنائي  04شهادة
حيةث تمثةةر شةةهادات التأهيةةر المسةلمة حةةوالي  % 86.87مةةن المشةةاريع المقبولةة مةةن طةةرف اللجنةةة و
لإلشارة فانه قد تم االتصال بالشباب من طرف مرافقي الفرع بأصةحاب المشةاريع مةن أجةر االلتحةاق بةالفرع
الستالم شهادة التأهير إال أنهم لم يلتحقوا بالوكالة الستالم شهادتهم و لكر ظروفه و منهم حتى من قاموا بإلغاء
ملفاتهم بعد موافقة اللجنة.
توزيع شهادات التأهير المسلمة خالل سنة  2010حسب قطاعات النشاط االقتصادأ
القطاعات
الصناعة
البناء و اإلشغال العمومية
الفثحة
الخدمات
الحرف التقليدية
المجموع
منهم نساء

عدد شهادات التأهيل المسلمة
42
17
150
189
49
447
55

مناصب الشغل المتوقعة
168
85
450
378
147
1228
168

النسبة
% 09.40
% 03.80
% 33.56
% 42.28
% 10.96
% 100.00
% 12.30
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خامسا :الملفات المودعة على مستوى البنوك م طرف مرافقي الفرع:
تم إيداع  1030ملف النشاء مؤسسات مصغرة أأ بنسةبة  % 64.10مةن شةهادات التأهيةر المسةلمة ،
وذلك من طرف مرافقي الفرع للفترة الممتدة من سبتمبر 2008إلى غاية  31ديسمبر  ، 2010وبالتةالي فةان
الفرق يمثر  590ملف من الملفات المسلم لألصحاب شهادات التأهير و ذلك راجع لعدم إتمام الشباب لملفاتهم
من أجر إيداعها لد البنو بسبب عدم توفرهم على محالت مهنية حيث قام اغلبهم بإيداع ملفات أمام اللجنة
الوالئية لتوزيع المحالت المهنية والحرفية و البعض األخر بسبب عدم توفرهم على العقود التوثيقية التي تثبج
و جود قطعة أرخ أو عقود ايجار بالنسبة للعقار الفالحي لممارسة النشاط المفروضة من طرف بنك الفالحة
و التنمية الريفية على النشاطات الفالحية.

أما بالنسبة الموافقات البنكية تم استالم  421موافقة بنكية من طرف البنو خالل السنة  ، 2010حيث وصر
إجمالي الموافقات البنكية خةالل الفتةرة الممتةدة مةن سةبتمبر  2008إلةى غايةة  31ديسةمبر  2010ب  838موافقةة
بنكية من بين  1030ملف مودع على مستو البنو و الفارق يمثر  192موزعة كما يلي:
 ) 128 ملف موجودة حاليا على مستو البنو للدراسة
 )26 ملف تم استرجاعها من طرف البنو بسبب عدم اتمامها من طرف أصحابها
 )35 ملف تم رفضها من طرف البنو لعدم تقديم عقود اإليجار ملفات خاصة بسنة 2008
 )03 ثالث ملفات ملغاة بطلب من أصحابها.
توزيع المشاريع المتحصلة على الموافقة البنكية خالل سنة  2010حسب قطاعات النشاط االقتصادأ
القطاعات
الصناعة
البناء و اإلشغال العمومية
الفثحة
الخدمات
الحرف التقليدية
المجموع
منهم نساء

عدد الموافقات البنكية
27
25
124
197
48
421
19

مناصب الشغل المتوقعة
108
125
372
394
144
1143
87

النسبة
% 06.41
% 05.94
% 29.45
% 46.79
% 11.40
% 100.00
% 04.51
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سادسا:عدد المشاريع الممولة:
إن الهدف الذأ كان م سطر مةن المديريةة العامةة لواليةة المديةة هةو تمويةر  600مؤسسةة مصةغرة خةالل سةنة
 2010أأ بمعةةةةدل  50مشةةةةروع شةةةةهريا ،وقةةةةد بلةةةةغ عةةةةدد المشةةةةاريع الممولةةةةة خةةةةالل السةةةةنة  2010ب  388أأ
بنسةةبة  % 64.67مةةن الهةةدف المسةةطر لهةةذه السةةنة،مما يةةؤدأ إلةةى خلةةق  ) 1073منصةةب شةةغر دائةةم  ،وعليةةة فةةإن
المشاريع المدروسة من طرف اللجنة المحلية لدراسة تموير المشاريع تم تموير منها  655مشروع.
وإذا قارنا نسبة تموير المشاريع خالل سنتي  2009و 2010بالسنوات السابقة فنجد أن معدل التمويةر ارتفةع
من  )100مشروع ممولة سنويا إلى  )330مشروع سنويا أأ بمعدل زيادة يقدر ب  )230مشروع ممول سنويا
حسب الجدول المرفق) وهذا نتيجة للتعليمات الصادرة من المجلس الوزارأ المشتر للبنو فيما يخص دعةم خلةق
مؤسسات مصغرة ،والمتابعة المستمرة للملفات من طرف مرافقي الفرع.

توزيع المشاريع الممولة خثل سنة  2010حسب قطاعات النشاط االقتصادي:
القطاعات

عدد المشاريع الممولة

22
الصناعة
البنففففففففففاء و اإلشففففففففففغال 35
العمومية
112
الفثحة
192
الخدمات
27
الحرف التقليدية
388
المجموع

مناصب الشغل المحدثة
90
154
296
450
77
1073

القيمفففففففففففففففففففففففففة االجماليفففففففففففففففففففففففففة النسبة
للمشاريع  1000دج
% 05.67
67 580
% 09.02
184 174
320 049
437 915
32 511
1 229 042

% 28.87
% 49.48
% 06.96
% 100.00

منهم نساء

49

25

44 162

% 06.44
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توزيع المشاريع الممولة حسب البنوك:
البنوك
بنك الفثحة والتنمية الريفية
بنك التنميـــة المحلية
البنك الجزائري الخارجي
البنك الوطني الجزائري
القرض الشعبي الجزائري
المجموع

عدد الوكاالت البنكية
07
02
01
03
02
15

عدد المشاريع الممولة
208
61
16
57
46
388

مناصب الشغل المحتملة
552
172
54
162
133
1073

نسبة التمويل
% 53.61
% 15.72
% 4.12
%14.69
%11.86
%100.00
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نالحةظ مةن الجةةدول أعةاله أن بنةةك الفالحةة والتنميةةة الريفيةة هةو الممةةول األكبةر لهةةذه المشةاريع بنسةةبة
 % 53.61من اجمالي المشاريع الممولة ليأتي في المركز األخير بنك الجزائر الخارجي حيث وصلج نسبة
تمويله لهذه المشاريع إلى حوالي  % 4.12من اجمالي المشاريع الممولة.
الخاتمة
ظهر االهتمام بمرافقة إنشاء المؤسساتالصغيرةفي الجزائر مع بداية التسعينات ،أأ في المرحلة التي شهدت
بداية التحول من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الذأ يتميز بتشجيع الملكية الخاصة ورو المبادرة ،لهذا
جاءت فترة التسعينات بالعديد من أجهزة مرافقة المؤسسات الصغيرة ،و رغم قصر فترة نشاطها و تعدد العراقير و
دورا هاما في مجال تقديم الدعم للمنشيء يظهر خاصة في شكر منح
المصاعب التي واجهتها ،إال أنها لعبج ة
اإلعانات المالية و المساعدة على دراسة السوق و أيضا كر ما ينتج عن االلتحاق بهذه األجهزة من إعفاءات جبائية
و شبه جبائية ،كما أنها حملج إجماالة الطابع االجتماعي و التضامني بالدرجة األولى ،وقد اتضح لنا من خالل دراسة
حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغير الشباب أن هذه األخيرة تقدم العديد من الخدمات التي تسهم في دعم انشاء
المؤسسات المصغرة ،خاصة فيما يتعلق باعداد الدراسة التقنو-اقتصادية ،وبالتالي المساعدة على دراسة السوق
والتقديرات المالية والمساهمة ايضا في تموير المشروع وتحمر عبء تسديد فارق تخفيض معدل الفائدة المفروخ
على القروخ البنكية ،حيث ركزت الوكالة كثيرا على الجانب المادأ ،دون أن تأخذ بعين االعتبار أهمية منح الدعم
واالستشارة في مجال التسيير والمسائر القانونية .....وغ يرها ،والتي تشكر أحد أهم الصعوبات التي تواجه المنشئ،
دورا متكامالة في مجال مرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة ،ينبغي أن تقوم بإعداد
ومن أجر قيام الوكالة بلعب
ة
دراسات حول مختلف القطاعات ومد جاذبيتها مما يسمح بإعداد دراسة دقيقة للسوق ولشدة المنافسة ،وذلك أخذا ة
ب عين االعتبار منافسة القطاع غير الرسمي ،وهذا من شأنه أن يرفع من حظوظ المنشئين في الحصول على قروخ
من المؤسسات المالية ،وأيضا من معدل بقاء ونمو.
- 1بوخمخم عبد الفتا  ،صندرة سايبي  ،دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة  :واقع التجربة الجزائرية ،المؤتمر الثاني القضايا ال ُملِحخ ة لالقتصاديات
الناشئة في بيئة األعمال الحديثة ،كلية األعمال ،الجامعة األردنية ،عمان ،األردن15-14 ،أفرير 3 ،2009
2
- 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.
 - 3صندرة سايبي ،سيرورة انشاء المؤسسة –أساليب المرافقة،-دار المقاولية  ،جامعة منتورأ ،قسنطينة.42 ،2010/2009،
- 4كمال زيتوني ،كريم جابز ،المرافقة المقاوالتية كأسلوب فعال للنهوض بالمشروعات المصغرة في الجزائر .3 ،
 - 5صندرة سايبي،دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسة الصغيرة -دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -فرع قسنطينة-
.65-64
 ،مذكرة ماجستير غير منشورة) ،جامعة منتورأ ،قسنطينة،2005/2004،
 6بوشنافة أحمد وآخرون ،متطلبات تأهيل وتفعيل إدارة المؤسسات الصغيرة في الجزائر  ،مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول :متطلبات تأهير المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة في الدول العربية يومي 18-17:أفرير  ، 2006جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،الجزائر.3 ،
 - 7يحياوأ مفيدة،إنشاء المؤسسة والمقاوالتيفة :هل هي قضفية ثقاففة،،الملتقةى الةدولي حةول المقاوالتيةة  :التكةوين وفةر العمر،جامعةة محمةد يةر ،بسةكرة،
 08/07/06أفرير .2 ،2010
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Eric Michael Laviolette et Christophe Loue : les compétences entrepreneuriales, le 8èmecongrés international
Francophone(Cife PME) : l'internationalisation des PME et ses conséquences sur les stratégies entrepreneuriales,
Suisse :Haute école de gestion Frigourg,25-27 Octobre2006,p4.
 - 9يحياوأ مفيدة ،مرجع سابق.3 ،
- 10أ .سالمي منيرة & د /قريشي يوسف ،التوجه المقاوالتي للمرأة في الجزائر ،مجلة الباحث ،العدد .60 ،2010 ،8
 - 11كمال زيتوني ،كريم جابز  ،مرجع سابق.4 ،
 - 12غيتي نسرين ،مرافقة الشباب في إنشاء مؤسسة إنتاجية صغيرة -دراسة ميدانية بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بقسنطينة ،-مذكرة ماجستير غير
منشورة) ،جامعة منتورأ ،قسنطينة.26 ،2009/2008 ،
 - 13كمال زيتوني ،كريم جابز  ،مرجع سابق .4 ،
.4
 - 14المرجع السابق،
 15القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) القانون رقم  18-1المؤرف في .(2001-12-12
 - 16منصورأ الزين ،آليات دعم و مساندة المشروعات الريادية و المبدعة لتحقيق التنمية – حالــــة الجـزائـــر ،-الملتقى العلمي الدولي حول االبداع و التغيير
التنظيمي في المنظمات الحديثة ،جامعة سعد دحلب  ،البليدة /13/ 12،ماأ .2010
 - 17بن عنتر عبد الرحمان ،واقع االبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر – دراسة ميدنية ،-مجلة جامعةة دمشةق للعلةوم االقتصةادية والقانونيةة ،
المجلد  ،24العدد األول.156 ،2008 ،
 - 18منصورأ الزين ،مرجع سابق.
 ، kpmg- - 19ترجمة مكتب صبا لخدمة المستثمرين ،دليل االستثمار في الجزائر  ،2006مطبعة حسناوأ  ،الجزائر ،نوفمبر .62 ،2006
- 20المادة األولى ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد  55الصادرة بتاريخ  26سبتمبر . 8 ، 2001
 ، kpmg- 21ترجمة مكتب صبا لخدمة المستثمرين ،دليل االستثمار في الجزائر  ،2006مرجع سابق62 ،
.157
 - 22بن عنتر عبد الرحمان ،
 - 23صالح صالحي ،أساليب و تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد الجزائرأ ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ،جامعة فرحات عباس،
سطيف ،الجزائر ،جانفي .157 ، 2004
 - 24صندرة سايبي،دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسة الصغيرة -دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -فرع قسنطينة  ،-مرجع سابق.87 ،
- 25المادة  ، 06الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد  40الصادرة بتاريخ  30جوان .19 ، 1996
 - 26صندرة سايبي ،سيرورة انشاء المؤسسة –أساليب المرافقة ،-مرجع سابق.65 ،
 - 27صندرة سايبي،دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسة الصغيرة -دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -فرع قسنطينة  ،-مرجع سةابق ،
.88
.67-66
 - 28صندرة سايبي ،سيرورة انشاء المؤسسة –أساليب المرافقة ،-مرجع سابق،
 - 29صندرة سايبي،دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسة الصغيرة -دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -فرع قسنطينة  ،-مرجع سابق.89 ،
 - 30غيتي نسرين ،مرجع سابق.115 ،
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