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تعتبر هيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المفاهيم الجديدة في العلوم االقتصادية

:ملخص

 فلقد أوضحت التجارب العالمية مدى قدرة هيئات دعم المقاوالتية على تشجيع التنمية االقتصادية من خالل مساهمتها في، عامة
.دعم حركة إنشاء المؤسسات االقتصادية في مختلف القطاعات حسب متطلبات التنمية المحلية لكل منطقة
نحاول في هذه الورقة العلمية تسليط الضوء على أهم المفاهيم النظرية للمرافقة المقاوالتية وهيئات دعم المؤسسات الصغيرة
. مع اإلشارة واقع التجربة الجزائرية في هذا المجال،والمتوسطة
. تنمية اقتصادية، إنشاء المؤسسات، مقاوالتية، هيئات الدعم والمرافقة:الكلمات المفتاحية
Résumé
Les dispositifs d’aide et d’accompagnement entrepreneurial ce concéder comme un des
nouvelles notions aux sciences de gestion, les expériences mondiale sont éclairé la capacité des ces
dispositifs a encouragé le développement économique a partir de son rôle d’aide à la création
d’entreprises à toutes les activités, pour faire un développement économique locale.
Ce papier scientifique fait la lumière sur les notions théorique importances de
l’accompagnement entrepreneurial et les structures d’aides des PME, avec une petite évaluation à
l’expérience algérienne.
Mots clés : Les dispositifs d’aide et d’accompagnement, entrepreneuriat, création d’entreprises,
développement économique.
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مقدمة
أصبح موضوع المقاوالتية وانشاء المؤسسات المصغرة يحتل حي از كبي ار من اهتمام الحكومات والعديد من
الدول ،خاصة مع تزايد المكانة التي تحتلها المؤسسات الصغيرة والمصغرة في اقتصاديات مختلف هذه الدول
مهما كان مستوى تطورها ،والدور الذي باتت تلعبه في مختلف برامج التنمية المستقبلية االستراتيجية.
ان الدخول إلى عالم األعمال يعد خطوة مهمة جدا في حياة الفرد خاصة إذا تعلق األمر بطرح منتوج
جديد مبتكر ،فحتى لو كانت الفكرة جيدة وكان الفرد يمتلك مهارات وقدرات مقاوالتية إال أن هناك بعض العراقيل
التي يمكن أن توقف أو تأجل مساره نحو المقاوالتية ،ويكفي أن العديد من اإلحصائيات تشير إلى ان نسبة كبيرة
جدا من المؤسسات الصغيرة تزول أو تخرج من السوق خالل السنوات األولى من بداية نشاطها وتسجل
المؤسسات غير المستفيدة من الدعم والمرافقة النسبة األكبر ،وبالتالي فان عملية مرافقتها ودعمها خاصة في
السنوات األولى من إنشائها وبداية نموها يعد أم ار ضروريا.
وبالنظر لما سبق فقد عملت العديد من الدول على إنشاء هيئات وأساليب من شأنها دعم ومرافقة
المقاوالتية وانشاء المؤسسات وتبني برامج لراعيتها وضمان البيئة المناسبة لالستمرار هذه المؤسسات.
تحاول هذه الورقة البحثية تقديم مساهمة متواضعة تتعلق بتبيان دور المرافقة المقاوالتية كأسلوب فعال
للنهوض بالمؤسسات المصغرة ،ومنها القضاء على ظاهرة البطالة في الجزائر ،وذلك بالتعرج على واقع أسلوب
المرافقة في الجزائر ،ومدى مساهمتها في إنشاء المؤسسات المصغرة ،وذلك نظ ار لألهمية التي تحوزها هذه
المؤسسات خاصة في ظل انضمام الجزائر إلى المشروع األورو-متوسطي ،وكذا وهي في الترتيبات األخيرة
لالنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
اشكالية البحث :مما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل اإلشكالية الرئيسية الموالية:
مامدى مساهمة أسلوب المرافقة المقاوالتية في إنشاء المؤسسات المصغرة ؟ وما واقع اسقاط ذلك على
الجزائر؟
فرضية البحث :ولإلجابة على اشكالية البحث الرئيسية يمكن طرح الفرضية الرئيسية الموالية:
للمرافقة المقاوالتية دور كبير في إنشاء ودعم وتفعيل المؤسسات المصغرة في ،وباعتبار الجزائر من الدول التي
تسعى إلي اعتمادها كأسلوب فعال للنهوض بالمؤسسات المصغرة فهي قد تواجه صعوبات وتحديات في تطبيقها.
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أهمية البحث
وتتمثل أهمية هذا البحث في التركيز على أهم المشاكل التي تقف حائال في وجه تقدم هذا القطاع الهام
حتى يصبح قطاعا فعاال ،إذ البد للمؤسسات المصغرة ،أن تجد الدعم والمساندة ومنها المرافقة المقاوالتية التي
تجعلها قادرة على التنافس داخل الحدود ،وان رغبة واهتمام الجهات المعنية بهذا القطاع في الجزائرلقي استجابة
لكنها تبقى غير كافية لرفع مستوى أداءها لتصبح بشكل أكثر انسجاما وريادة لتحقق األهداف المرسومة لها في
ظل العولمة ،خاصة نتيجة انضمام الجزائر إلى الشراكة األورو-متوسطية ،كما أنها قيد االنضمام إلى المنظمة
العالمية للتجارة.
أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى التطرق إلى مفهوم المرافقة المقاوالتية وبيان أهميتها وواقعها الحالي في المؤسسات
المصغرة الجزائرية ،والمستلزمات الضرورية لتأهيلها وتطويرهامن أجل ضمان استمرارها وعدم زوالها ،وبالتالي
تحقق ريادتها والتقليل من اآلثار السلبية للعولمة على االقتصاد الجزائري من جهة وسياسة التشغيل في الجزائر
من جهة أخرى.
منهجية البحث
أعتمد في هذا البحث على المنهج التحليلي الوصفي لمعرفة ظهور وتطور المرافقة المقاوالتية ،ودراسة أثر
المرافقة المقاوالتية على المؤسسات المصغرة في الجزائر باالعتمادعلى النصوص التشريعية ومصادر رسمية من
الو ازرةالوصية ،وبعض المراجع األخرى ذات الصلة؛ هذا من أجل تفهم الوضع والوصول إلى استنتاجات
ومقترحات عملية مقبولة.
خطة البحث :تم تسليط الضوء على اإلطار النظري لدعم ومرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة من خالل التطرق
إلى العناصر موالية:
أوال :المرجعية النظرية لعملية المرافقة؛

ثانيا :الخدمات التي تقدمها هيئات الدعم والمرافقة؛

ثالثا :تقييم تجربة دعم ومرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة في الجزائر.

أوال :المرجعية النظرية لعملية المرافقة

يعتبر مفهوم مرافقة المؤسسات الصغيرة الناشئة من أهم اآلليات الجديدة المبتكرة لترقية المؤسسات

الصغيرة ،بما يترتب عنها من خلق مناصب شغل جديدة ،والنهوض بالتنمية االقتصادية واالجتماعية ،إن أهمية
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دور هيئات الدعم والمرافقة ناتجة من الدور الذي تلعبه هذه الهيئات في إنجاح مسار هذه المؤسسات من خالل
تذليل المشاكل والصعوبات التي تعترض عملية إنشاء وتنمية المشاريع الصغيرة.
 -1أهمية وأهداف المرافقة في إنشاء المؤسسات الصغيرة
قبل التطرق إلى األهداف التي جاءت من أجلها المرافقة ،هناك مجموعة من األسباب التي تجعل

المؤسسات الصغيرة في حاجة إلى مرافقة خاصة خالل المرحلة األولى من إنشائها ،ولعل من أهم هذه األسباب
هي تعقد مسيرة إنشاء المؤسسة التي تنتج من عدة جوانب ،تتمثل أهمها في ما يلي:

1

 -1-1التعقد الفني  :ال يمتلك أي مشروع في بداية إنشاءه الكثير من الخبرة والكفاءة التسييرية الكافية ،وبالتالي
على منشئ المشروع الجديد التحكم في عنصرين أساسيين هما :المعرفة الفنية الجيدة بالمشروع ،والروح

المقاوالتية العالية ،حيث أن هذه األخيرة تتطلب مجموعة من المعارف اإلضافية في اإلدارة والتسيير ،المحاسبة،

القانون ،الجباية ،اإلستراتيجية...،إلخ.

فالمرافقة تهدف إلى ما يسمى بتقوية "رأس مال الكفاءات" ( )capital compétencesلمنشئ

المؤسسة ،عن طريق تحويل المعارف ،التكوين الفردي والجماعي ،...وسوف نعرض بالتفصيل أسباب التعقد
الفني فيما سيأتي.

أ -تعقد المحيط الخارجي  :تتميز البيئة الخارجية عادة بالتغير وعدم الثبات ،وبالكثير من التعقيدات ،وهذا
يتطلب القيام بجهد إضافي للتنبؤ بالتغيرات البيئية بهدف االستعداد للظروف الطارئة وتصحيح األوضاع قبل

تفاقم المشاكل ،وتأتي المرافقة في هذا اإلطار بأدوات وطرق علمية تهدف إلى ضبط هذا التعقيد وتوضيح
الخيارات الممكنة للمقاول(عن طريق دراسة السوق ،نصائح إستراتيجية.)...،
ب -التعقد اإلداري :غالبا ما يواجه المقاولون صعوبات إدارية خالل تنفيذ إجراءات إنشاء المشروع ،والمتعلقة
بمختلف معامالت تسجيل المشروع وكذا المعامالت المتعلقة بمصالح الضرائب والتأمينات ومصالح العمل

والضمان االجتماعي وغيرها ،وهو يمثل ثقل كبير على المقاولين ،مما ينتج عن ذلك تأخير كبير في إجراءات
اإلنشاء القانوني للمؤسسة وانطالق النشاط ،وهو ما قد يؤدي أحيانا إلى التخلي عن انجاز المشاريع.

 -2-1هشاشة وضعف المؤسسات حديثة النشأة :هناك مجموعة من المشاكل الفنية التي تعاني منها

المؤسسات الصغيرة عامة ،خاصة في مراحل نشأتها األولى ،والتي تعقد بشكل كبير عملية نموها ،وسوف نركز
هنا على أهم هذه المشاكل ،المتمثلة في :معدالت الوفاة العالية ،الضعف المالي ،والضعف القانوني:

2

أ -معدالت الوفاة والفشل العالية :فالدراسات التي أجريت على المؤسسات الصغيرة في الدول المتقدمة تبين
بأن  %50من كل 1000مؤسسة صغيرة ،ال تبقى ألكثر من سنة ونصف(18شهرا) ،وأن  %20منها فقط تبقى

ألكثر من 10سنوات.
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ب -الضعف المالي :السمة السلبية الثانية للمؤسسات الصغيرة ،هي الضعف المالي الناتج عن محدودية حجم

اإلنتاج ،وتتمثل أسباب هذا الضعف في ارتفاع التكاليف اإلدارية و تكاليف التمويل واإلنتاج وصعوبة تكوين

ا حتياطات مالية للنمو باإلضافة إلى محدودة القدرة على امتصاص آثار المخاطر المالية و التردد في التوسع
المالي وكذلك حاجة استخدام األرباح لالستخدام الشخصي ،مع محدودية األرباح التي تحققها المؤسسات
الصغيرة وتأثير الضرائب على المبالغ المتبقية.
ت -الضعف القانوني والسياسي للمؤسسات الصغيرة :الكثير من الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات
الصغيرة ،هي ناتجة عن سياسات وقوانين ال تأخذ بعين االعتبار خصوصية هذه المؤسسات ،باإلضافة إلى ذلك

فهذه المؤسسات غير قادرة على تغيير هذا الوضع ،حيث أنها تشكوا من ضعف القدرة على التأثير في
التشريعات :قوانين الضرائب مثال وضعف القدرة على معرفة االعتداءات  ،وكذا ضعف القدرة على انتزاع
الحقوق والضعف السياسي يسبب غياب نقابات وجمعيات مهنية خاصة بالمشاريع الصغيرة.
كل هذه التعقيدات المذكورة شجعت ظهور ما يسمى بهيئات دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة ،التي

تهدف باألساس إلى القضاء على هذه التعقيدات ،وحل المشاكل األخرى التي قد تواجهها المؤسسات الصغيرة في
مشكل الحصول على التمويل.
 -2مفهوم المرافقة المقاوالتية
انطالقا من األهمية واألهداف التي جاءت من أجلها يمكن إيجاد عدة تعريفات للمرافقة أبرزها
المتخصصون في هذا المجال ،نذكر فيما يلي البعض منها:

 "المرافقة هي إجراء منظم في شكل مواعيد متتابعة ،تهدف إلى دعم منشئي المؤسسات في الفهم والتحكم فيإجراءات اإلنشاء ،وكذلك التحكم في المشروع والق اررات المرتبطة به".3

 وتعرف المرافقة أيضا "بأنها عملية ديناميكية لتنمية وتطوير مشروعات األعمال خاصة مشروعات أو منشآتاألعمال الصغيرة التي تمر بمرحلة التأسيس أو اإلنشاء وبداية النشاط حتى تتمكن من البقاء والنمو بصفة

خاصة في مرحلة بداية النشاط  ، start-up periodوذلك من خالل العديد من المساعدات المالية والفنية
وغيرها من التسهيالت األخرى الالزمة أو المساعدة".4
 كما تعرف المرافقة بأنها "هي إجراء يشمل على القيام بنقل شخص ما من حالة إلى أخرى ،وهذا بالتأثير عليهالتخاذ ق اررات معينة ،حيث تهدف المرافقة إلى جعل المنشئ مستقل ،وبالتالي فهي تخص المقاول صاحب
المؤسسة ،إنها تهدف إلى مرافقة شخص (أو فريق) مقاوالتي يحمل فكرة استثمارية ،وقيادة هذه الفكرة من أجل

الوصول إلى مشروع قابل لالستمرار".5
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 -كما يقصد بها استقاللية المنشئ ال يعني استقاللية المشروع الصغير ،وانما حصول المقاول من هذه الهيئات

على ما يكفي من المعارف من أجل اتخاذ ق اررات مستقلة في إدارة المشروع ،فهدف االستقاللية هو إعطاء الثقة

للمقاول الصغير في اتخاذ ق اررات إستراتيجية داخليا ال خارجيا ،6وتنفيذ المهام والعمليات بكل استقاللية وتحمل
نتائجها مستقبال ،وبالتالي فالمرافقة تعمل على تحقيق هذه األشياء في إطار العالقة (مقاول-هيئة مرافقة)،
حيث يأخذ المشروع الصغير استقالليته تدريجيا ،إلى أن يصبح تحت السلطة الكلية للمقاول بعد نهاية فترة

المرافقة.
واجماال فالمرافقة هي عبارة عن خدمة تقدمها هيئات متخصصة تهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع
الجديدة في عملية اإلنشاء التي تعتبر مرحلة حساسة في حياة المشروع وتحتاج إلى الكثير من الخبرات.
ثانيا :الخدمات التي تقدمها هيئات الدعم والمرافقة
لقد تطورت هيئات الدعم والمرافقة منذ سنوات الثمانينات من القرن الماضي ،حيث برز هذا التوجه بشكل

كبير في الدول المتقدمة (الو م أ ،كندا ،بريطانيا ،فرنسا ،ألمانيا...،وغيرها) ،وارتكزت عمليات دعم ومرافقة
المؤسسات الصغيرة على ثالثة محاور أساسية:

7

 الدعم المالي :لمعالجة مشكل عدم كفاية األموال الالزمة عند انطالق المشاريع؛ تطوير شبكات النصح والتكوين :في مجال إنشاء وتسيير المؤسسات الصغيرة...وغيرها؛ الدعم الوجيستيكي :توفير مقر لنشاط المؤسسات الصغيرة في محالت متاحة وخالل فترات زمنية محدودةوخدمات إدارية مختلفة وذلك بشروط تحفيزية أقل تكلفة ،باإلضافة إلى تقديم بعض النصائح البسيطة أو معقدة

حسب المش روع الصغير وتقوم بهذه العمليات من خالل االنفتاح على جميع شبكات األعمال والهيئات الحكومية

المختلفة لتدعيم هذه الهيئات.

وعموما أظهرت الدراسات العلمية مجموعة من الخدمات التي يمكن أن تقدمها هيئات المرافقة

للمؤسسات الصغيرة ،قبل وخالل وبعد إنشاء المؤسسة ،تتمثل هذه الخدمات خالل كل مرحلة فيما يلي:8
 -1االستقبال()accueille
يظهر التحليل المقارن الذي قامت به الدراسة العديد من المالحظات على النحو التالي:

عند قدوم أي مقاول إلى هيئة المرافقة ألول مرة تقام معه جلسات أولى تسمى بمرحلة االستقبال،

ويختلف شكل االستقبال من هيئة ألخرى ،حيث أن بعضها يكتفي بأول لقاء لتقديم بعض المعلومات وتوجيه
المقاول(حامل المشروع)  ،أما األخرى فهي تقوم منذ اللقاء األول تحليل وتقييم إمكانيات المشروع(شكل المشروع،

المنتج ،السوق.)...
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وبالتالي فمرحلة االستقبال تقوم في األساس على التعارف بين كل من حامل المشروع والهيئة المرافقة،

كما تسعى إلى معرفة حالة تقدم المشروع؛ احتياجات المشروع؛ التوفيق بين حاجيات هيئة الدعم ومتطلبات
حامل المشروع.وتختلف مدة وشكل االستقبال من هيئة ألخرى ،حيث يمكن أن تكون عبارة عن مقابالت و/أو

مكالمات هاتفية دورية ،أو عبارة عن مواعيد مستمرة ،كما يمكن أن يكون استقبال حاملي المشاريع بشكل فردي

أو جماعي ،باإلضافة إلى ذلك فمدة االستقبال متغيرة أيضا من موعد واحد إلى عدة مواعيد ومن بضع دقائق
إلى عدة ساعات حسب أهمية ونوع المشروع.
فعملية االستقبال هي أول اتصال بين حامل المشروع وهيئة المرافقة ،والتي يطغى عليها الطابع

اإلعالمي ،حيث يتم فيه أخد فكرة حول هدف المشروع وأهميته وكذلك وضعية صاحب المشروع وما هي
طموحاته وما ينتظره ،في المقابل تسعى هيئة المرافقة في هذه المرحلة إلى تسليط الضوء على الخدمات التي

يمكن أن تقدمها لحامل المشروع ،واظهار أهمية المرافقة في نجاح واستمرار المشروع ،ولذلك تحتاج هذه الهيئات

إلى كفاءات مهنية وخبرات عالية في الميدان الستقبال وتوجيه حاملي المشاريع ،واإلجابة على األسئلة المختلفة
للمقاولين الذين يختلفون في أهدافهم وطموحاتهم وفي أشكال المشاريع المقترحة.
-2

المرافقة خالل اإلنشاء

تتميز هذه المرحلة بمجموعة من الخدمات التي تقدمها هيئات المرافقة تتمثل فيما يلي:
 إعداد وتشكيل ملف إنشاء المشروع :يتمثل في خطة عمل تتضمن :تقديم صاحب المشروع؛ وصف المشروع؛وصف السلعة أو الخدمة؛ السوق؛ رقم األعمال؛ الوسائل التجارية؛ وسائل اإلنتاج؛ الملف المالي :جدول

حسابات نتائج تقديري ،االحتياج في رأس المال العامل ،خطة التمويل ،مخطط الخزينة ،الرسم على القيمة
المضافة ، TVAعتبة المردودية؛

 البحث عن الوسائل المالية( :قروض ،إعانات ،مساعدات)...،؛ -القيام بالخيارات الجبائية ،االجتماعية ،والقانونية؛

 -المرافقة يمكن أن تصل إلى غاية المساعدة في تخطيط وانجاز خطوات إنشاء المشروع.

إن هذه الخدمات المذكورة موجودة في أغلب هياكل الدعم والمرافقة ،إال أن تنظيم هذه العمليات يختلف

من هيئة ألخرى ،ف هناك بعض الخدمات التي يمكن أن تقدم لحاملي المشاريع بشكل فردي أو جماعي في حالة
التدفق الهائل لحاملي المشاريع ،وفي هذه األخيرة يتم تحقيق الحد األدنى من األبعاد الفردية(الخصوصية) ،وذلك

في شكل مواعيد فردية مع حاملي المشاريع.
وهناك اختالف أيضا في الوقت المخصص لحامل المشروع ومدة تركيب المشروع :فهناك بعض الهيئات
التي تخصص من عدة ساعات إلى مدة محدودة بالنسبة للمشاريع البسيطة حيث تتراوح مدتها المتوسطة في
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حدود  10ساعات ،أما بالنسبة للمشاريع األكثر تعقيدا يمكن أن تصل من  30إلى 40ساعة ومدة تركيب
المشروع تكون خالل  15يوم كحد أدني ويمكن أن تصل إلى غاية سنة كاملة.
 االستقاللية :تحاول هيئات الدعم والمرافقة تشجيع استقاللية المقاول في اتخاذ الق اررات الخاصة بمشروعهوذلك راجع لسببين:

أ -األول :هو أن االعتماد على الذات يمكن المقاول من التعلم الذاتي ألساليب قيادة وتسيير المشروع ،وذلك
باالعتماد على الشركاء والمتعاملين االقتصاديين ،بحيث يستفيد المقاول من هذه المعارف حتى في حالة فشل

المشروع ألنها تعتبر مكسب معرفي في حالة القيام بمشروع جديد.
ب -الثاني :هو تمكين هيئة المرافقة من تحقيق اقتصاد في الخدمات المقدمة ،بهدف ربح الوقت والتوجه إلى
مشاريع جديدة ،وفي هذا اإلطار تقوم أغلب هيئات الدعم باالستعانة بمؤسسات أخرى لخدمة المقاولين مثل

الغرف االستشارية ،ومكاتب الدراسات...،إلخ.
 -3المرافقة بعد اإلنشاء (المتابعة)
ان القليل من هيئات الدعم تقوم بمتابعة المؤسسات الصغيرة بعد إنشائها ،9ومع ذلك تهتم الهيئات

المتخصصة في الدعم المالي كثي ار بهذه العملية ،والسبب في ذلك بدون شك هو محاولة التحقق من إمكانية
إسترجاع األموال المقروضة ،وعموما تتضمن المتابعة بعد اإلنشاء مواعيد شهرية مع صاحب المشروع طوال
السنتين األوليتين ،يتم فيها بحث العناصر التالية:
 التسيير :الخزينة ،الوضعية المالية ،تشكيل لوحة قيادة مالية؛ الجانب التجاري :البحث عن الزبائن ،اإلتصال؛ -الرؤية اإلستراتيجية؛

 -أسئلة مختلقة :العقود ،المناقصات...إلخ.

وفي حالة وجود بعض المشاكل المحتملة في بعض المشاريع ،يتم تنظيم مواعيد دورية مع صاحب

المؤسسة لحل هذه المشاكل .وهناك بعض الهيئات تقوم بتنظيم اجتماعات إعالمية كل شهرين أو ثالثة أشهر
يقوم بتنشيطها مختصون ،تتمحور حول تسيير المؤسسات الصغيرة ،طرق التوظيف ،تأمين الممتلكات

واألشخاص ،اإلعفاءات...،إلخ.
هناك اختالفات كبيرة بين المرحلتين ،من مدة المرافقة ،اإلجراءات المتبعة واألدوات والوسائل المستخدمة،
وترجع هذه االختالفات إلى عدة أسباب منها مايلي:
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أ -األول :هو قلة التمويل المخصص للمتابعة بعد اإلنشاء ،هذه النقطة تفسر في جزء منها تشابه عملية
اإلنشاء القانوني ،والعمل على تشجيع استقاللية المشاريع.

ب -الثاني :فهو مرتبط بالكفاءات الواجب تجنيدها من أجل تأمين المتابعة بعد إنشاء المشاريع الجديدة ،هذه
الكفاءات مطلوبة في هذه المرحلة أكثر من المراحل السابقة ،التي تحتوي إجراءات إدارية بسيطة وخدمات أقل
تعقيدا ،أما في هذه المرحلة يحتاج المشروع الصغير إلى مراقبة ومتابعة المتخصصين في مجاالت

التنظيم،التسيير المالي ،مراقبة التسيير ،التسيير التجاري ،تحليل الق اررات اإلستراتيجية ،تسيير الموارد البشرية،
التسيير الجبائي والقوانين االجتماعية.
لكن في الواقع من الصعب توفير كل هذه الكفاءات ،وهو أمر يتحقق ناد ار في بعض هيئات المرافقة،

باإلضافة إلى ذلك من الصعب إيجاد أشخاص يمتلكون معارف عميقة في كل هذه المجاالت ،وبالتالي

فالمطلوب توفر المرافق ين على المعارف األساسية وبعض الخبرة الميدانية إن أمكن ،للوصول في النهاية إلى
اإلجابة على انشغاالت أصاب المشاريع.
ج -الثالث :يكمن في خصوصية هذه المرحلة ،فالمتابعة بعد اإلنشاء تقتضي إجابة المرافقين على األسئلة
المطروحة من طرف أصحاب المشاريع ،هذه األسئلة تغطي مجال واسع ومعقد (تحليل المشاكل مع العمال،
مشاكل تسديد الزبائن ،معالجة مشاكل تسييرية واجتماعية...،إلخ) ،حيث انه عادة ما يطلب المقاولون أجوبة

دقيقة عن هذه المشاكل وفي حالة عدم تحقيق ذلك يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية كبيرة على المشروع ،وبالتالي
يجب أن ترتكز المتابعة بعد اإلنشاء على عالقة تشاورية بين المؤسسة وجهاز المرافقة.

نصل في النهاية إلى أنه حتى هذه الهيئات تعاني من مشكل كبير وهو صعوبة الحصول على الكفاءات

الالزمة لمرافقة المشاريع ،مما يؤدي إلى صعوبة تطوير الخدمات التي تقدمها هذه الهيئات.
 -4خصائص المرافقة الجيدة
للحكم على أداء هذه الهيئات المرافقة ،اتفق المتخصصين في هذا المجال على جملة من العناصر التي تميز
المرافقة الجيدة ،تتمثل هذه العناصر فيما يلي:

10

 -1-4المرافقة تستلزم االرتباط (فرد-مشروع) :وهذا يعني توافق إمكانيات وكفاءات المقاول مع نوعية

المشروع ا لذي يحمله مما يؤدي إلى وجود توافق مستمر بين الفرد والمشروع وليس فقط في المرحلة األولية
لتسيير المشروع ،هذا العنصر يسمح بـ "تأمين" المقاول والمشروع معا من مختلف المشاكل المتوقعة.

 -2-4المرافقة ترتكز على الشخص :على العكس فعمل الخبراء يرتكز على الخدمات التقنية المقدمة للمشروع،
فال يكفي تدعيم المقاول من الناحية المادية والمالية ،ألن عملية المرافقة تكون خالل فترة زمنية محددة البد

للمقاول أن يستفيد فيها للتحكم بتسيير مشروعه في المستقبل البعيد.
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 -3-4المرافقة يجب أن تشجع استقاللية الشخص :حتى في حالة وجود بديل أكثر سرعة في القيام بعمليات
تتبع المشروع بدال عن المقاول (خطة األعمال مثال) والتي تقوم بعض الهيئات بمنح المقاول منهجية العمل وهذا

لتحقيق اقتصاد في الوقت (وبالتالي في التكاليف) وهذا ما ينتج عنه العديد من المشاكل مستقبال ،وبالتالي
فالمرافقة الجيدة تقتضي تركيز هيئة المرافقة على جعل حامل المشروع يفهم لمدا يجب أن ينفق بشكل معقول في
استثماراته ،كيف يتحكم في الخزينة ،المدة الزمنية المثلى لتسديد الديون ،إهالك االستثمارات ...وغيرها.

 -4-4المرافقة يجب أن تتضمن تسيير الفشل :منذ االستقبال ،يجب أن يكون المرافق قاد ار على مصارحة
المقاول الجديد إذا ما كان المشروع غير قابل لتحقيق في تلك الحالة ،فهناك فئة هشة من المقاولين تأتي
بمشاريع ال يتم المصادقة عليها ،وبالتالي على هيئات المرافقة التوفر على تقنيين متخصصين يمكن أن يساعدوا

هذه الفئة من المقاولين في تصحصح أخطاء مشاريعهم ،وهكذا فيما يخص المشاكل المالية حيث يتوجب على
المرافق العمل مع حامل المشروع على تشخيص موضوعي للحالة وايجاد الحلول دون الدخول في مشاكل بين

هيئات المرافقة التي تمثل االقتصاد التضامني ومنظمات التمويل الرأسمالي.

الشكل(:)01خصائص المرافقة الجيدة.
رؤية شاملة للشخص المقاول

المرافقة الفعالة يجب أن
يتوفر فيها العناصر التالية:

تركيز على الشخص أكثر منه على
الخدمات المقدمة
األخذ بعين االعتبار استقاللية الفرد
المقاول
االحترافية مهما كانت فئة الجمهور
المستهدف
األخذ في الحسبان تسيير الفشل
الدعم في تخطيط وتنفيذ المشروع
(المرافقة فبل وبعد اإلنشاء)
املصدرD Régis, H Norbert, V David, Op Cit, p5:

 -5-4االحترافية مهما كانت الفئة المستهدفة :هناك فئات مختلفة من المقاولين من بينها البطالين ذو التأهيل
الضعيف حيث يرى المختصين أن مرافقة هذه الفئة من حاملي المشاريع تأتي من مرجعية اجتماعية أكثر منها
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اقتصادية ،إال أنه حتى وان كان المقاول يعتمد في تعامله مع حاملي المشاريع على االستماع والفهم الجيد
ألهداف المقاول (خاصة فئة البطالين) ،يجب على المرافق إظهار جميع عناصر المرتبطة بإنشاء المشروع

والكالم باحترافية كبيرة مع المقاول بهدف وضع المشروع في المكان والطريق الصحيح.
 -6-4المرافقة تقوم في إنجاز المشاريع على مرحلتين(،التصور)التخطيط والتنفيذ :فالمرحلة األولى يقوم بها
غالبا المقاول ،أما التنفيذ فيعتبر نقطة االنطالق في المرحلة العملية التي يجب فيها وقوف الهيئة المرافقة إلى
جانب المقاول منذ انطالق النشاط وطول فترة تنفيذ المشروع (فترة اإلنشاء).
ثالثا :تقييم تجربة دعم ومرافقة إنشاء المؤسسات الصغيرة في الجزائر
لقد أصبح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذا أهمية بالغة فـي الج ازئـر ،بـالنظر إلـى كونـه أحـد ركـائز
التحول إلى اقتصاد السوق ،حيث عملت الدولة على تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل جملة من

البرامج والسياسـات والهيئـات المتخصصـة فـي دعـم هـذا القطـاع بهـدف تنميـة وتطـوير ديناميكيـة إنشـاء المشـاريع،
مما يعود بالنفع على التنمية الوطنية.
 -1أهم هيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
عرفــت الج ازئــر عــدة إصــالحات اقتصــادية كــان الهــدف منهــا التحــول نحــو اقتصــاد الســوق كــان مــن بينهــا
هيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،فقامت بإنشاء مجموعة من الهيئات المختصة في
هذا المجال تتمثل أهمها فيما يلي:
 -1-1الوكالةةة الوطنيةةة لةةدعم تشةةغيل الشةةباب  :ANSEJأنشــأت هــذه الوكالــة بمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم
 96-296الم ــؤري ف ــي  08س ــبتمبر  ،1996وق ــد كان ــت ف ــي البداي ــة موض ــوعة تح ــت إشــراف رئ ــيس الحكوم ــة،
ويتــولى الــوزير المكلــف للتشــغيل المتابعــة العمليــة لنشــاطها ،تــم تحولــت لنصــبح تابعــة لــو ازرة التشــغيل والتضــامن

الــوطني ،وهــي هيئــة تتمتــع بالشخصــية المعنويــة واالســتقالل المــالي .وان كــان الهــدف مــن إنشــائها اجتمــاعي فــي
إطار سياسة التشغيل ومكافحة البطالة ،فأنها أيضا توكل بالمهام التالية:11

 -تدعيم وتقديم االستشارة ،ومرافقة الشباب ذوي المشاريع في تطبيق مشاريعهم االستثمارية؛

 تبلي ــغ الش ــباب ذوي المش ــاريع ال ــذين اس ــتفادت مش ــاريعهم م ــن ق ــروض البن ــوك والمؤسس ــات المالي ــة ،بمختل ــفاإلعانات التي يمنحها الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب واالمتيازات األخرى التي يحصلون عليها؛

 -القيام بمتابعة االستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي المشاريع؛

 -وضع تحت تصرف الشباب كافة المعلومات ذات الطـابع االقتصـادي ،والتقنـي ،التشـريعي والتنظيمـي المتعلقـة

بممارسة نشاطهم؛

 إحداث بنك للمشاريع المقيدة اقتصاديا واجتماعيا.101
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 -2-1الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار :أنشـئت وكالـة ترقيـة ومتابعـة االسـتثمار  APSIكهيئـة حكوميـة تحـت
إشراف رئيس الحكومـة بموجـب قـانون االسـتثمار الصـادر فـي  ،121993ومنـذ صـدور قـانون االسـتثمار فـي أوت

 ،2001عوضت وكالة ترقية ومتابعة االستثمار  ،APSIبالوكالة الوطنيـة لتطـوير االسـتثمار  ،ANDIحيـث ورد
إنشــاء هــذه الوكالــة فــي المــادة  7مــن القــانون الــذي يــنص علــى مــا يلــي" :تنشــأ لــدى رئــيس الحكومــة وكالــة لترقيــة
االستثمارات ودعمها ومتابعتها "،
أ -مهام الوكالة :لقد أوكلت العديد من المهام لهذه الوكالة منهامايلي:13
 -ضمان ترقية االستثمارات وتنميتها ومتابعتها؛

 -استقبال واعالم ومساعدة المستثمرين الوطنيين واألجانب؛

 -تسهيل اإلجراءات المتعلقة بإقامة المشاريع من خدمات الشباك الموحد الذي يظم جميع المصالح اإلدارية

ذات العالقة باالستثمار؛

 منح االمتيازات المرتبطة باالستثمار في إطار الترتيبات المعمول بها؛ -تسيير صندوق دعم االستثمارات؛

 ضمان التزام المستثمرين بدفاتر الشروط المتعلقة باالستثمار؛ -مراقبة ومتابعة االستثمارات لتتم في إطار الشروط المحددة؛

 -تقديم التسهيالت الجمركية الخاصة بوسائل اإلنتاج والمادة األولية في المدة المحددة.

ويظم الشباك الموحد للوكالة كافة األدوات والتنظيمـات التـي لهـا عالقـة باالسـتثمار ،ويقـوم بتقـديم الخـدمات

اإلدارية الضرورية بالتنسيق مع الجهات والهيئات التـي لهـا عالقـة بإنشـاء المؤسسـات ،حيـث تظـم الوكالـة ممثلـين
عن المؤسسات والهيئات المعنية مباشرة باالستثمار ،ومنها المركز الـوطني للسـجل التجـاري ،مـديريات الضـرائب،

الوكـاالت العقاريـة ،ولجـان دعـم المشـاريع المحليـة وترقيتهـا ،ومـديريات السـكن والتعميـر ،مديريـة التشـغيل ،مديريــة
الخزينــة  ،البلــديات المعنيــة ،والتــي تكــون ممثلــة فــي هــذا الشــباك مــن أجــل تخفيــف وتســهيل اإلجـراءات التأسيســية

للشركات وضمان الالمركزية في إنجاز المشاريع على مستوى الواليات التابعة.
كمــا تحتــوي الوكالــة علــى صــندوق لــدعم االســتثمار وهــو مكلــف بتمويــل المســاعدات التــي تقــدمها الدولــة
للمستثمرين في شكل امتيازات جبائية وجمركية وتغطية تكاليف القاعدة الهيكلية الالزمة إلنجاز االستثمارات.
 -3-1صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:)FGAR( :أنشئ الصندوق بمقتضـى المرسـوم

التنفيـذي رقــم  373-02المـؤري فــي  2002/11/11بهـدف ضــمان القـروض الضــرورية لالسـتثمارات التــي يجــب
عل ـ ــى المؤسس ـ ــات الص ـ ــغيرة والمتوس ـ ــطة أن تنجزه ـ ــا كم ـ ــا ه ـ ــو مح ـ ــدد ف ـ ــي الق ـ ــانون رق ـ ــم  18-01الم ـ ــؤري ف ـ ــي

 2001/12/12والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ويتولى الصندوق ما يلي:
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 -التدخل في منح الضمانات لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنجز استثمارات فـي المجـاالت التاليـة:

إنشاء المؤسسات؛ تجديد التجهيزات؛ توسيع المؤسسات؛
 -إقرار أهلية المشاريع والضمانات المطلوبة؛

 -ضمان متابعة البرامج التي تضمنها الهيئات الدولية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

 -ضمان االستشارة والمساعدة التقنية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من ضمان القروض؛

 ترقيـ ــة االتفاقيـ ــات المتخصصـ ــة التـ ــي تتكفـ ــل بالمخـ ــاطر التـ ــي تنشـ ــط فـ ــي إطـ ــار ترقيـ ــة المؤسسـ ــات الصـ ــغيرةوالمتوسطة وتطويرها؛

 ضمان متابعة المخاطر الناجمة عن ضمان القروض ،وتسليم شهادات الضمان الخاصة بكل صيغ التمويل؛ -إعداد اتفاقيات مع البنوك والمؤسسات المالية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

 -القيام بكل عمل يهدف إلى المصادقة على التـدابير المتعلقـة بترقيـة المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة وتـدعيمها

فــي إطــار ضــمان االســتثمارات ،حيــث يحــل الصــندوق محــل البنــوك والمؤسســات الماليــة فيمــا يخــص آجــال تســديد
المستحقات ،وفي حدود تغطية المخاطر طبقا للتشريع المعمول به.

 -4-1الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر( :)ANGEMجهاز القرض المصغر يوفر خدمات مالية

متماشية مع احتياجات المواطنين غير المؤهلين لالستفادة من القرض البنكي والمشكلين أساسا من فئة

األشخاص بدون دخل أو ذوي الدخل غير المستقر أو البطالين والذين ينشطون عموما في القطاع غير الشرعي،

وتتمثل المساعدات والخدمات التي يوفرها الجهاز فيما يلي:15
 -سلفة بدون فائدة ال تتعدى  30.000دج موجهة لشراء المواد األولية؛

 -قرض بنكي صغير للمشاريع التي تتراوح قيمتها ما بين  50.000دج أي  05مليون سنتيم و 400.000دج

أي  40مليون سنتيم بفوائد مخفضة بنسبة  % 80إلى .% 90

وال تمنح الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للمستفيدين المساعدات المالية فقط ،بل يتعدى ذلك إلى

مساعدات غير مالية كالتوجيه والمرافقة على مستوى كل الدوائر  ،الدراسة التقنية واالقتصادية للمشروع ،والتكوين

في التربية المالية

وتسيير المؤسسة ،وكذا إعطاء الفرصة لهؤالء المستفيدين من المشاركة في المعارض

والصالونات أين يتم التعارف بينهم واكتساب خبرات مختلفة وكذا خلق فضاءلت جديدة لتسويق منتجاتهم.
 -5-1الحاضنات التكنولوجية :أنشأت الجزائر مجموعة من الحاضنات التكنوليجية بهدف تشجيع المشاريع
ذات البعد التكنولوجي اإلبداعي ،في بعض الواليات على غرار كل من العاصمة ،وهران ،ادرار ،قسنطينة،
وورقلة مؤخ ار  ...إال انه إلى غاية اآلن ال يمكن تقييم النتائج التي توصلت إليها هذه الحاضنات بسبب حداثة

هذه التجربة وعدم تعميمها في الجزائر.16

 -2تقييم الواقع الجزائري في مجال المرافقة المقاوالتية
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من خالل بعض الدراسات التي اهتمت بتقييم هيئات دعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في

الجزائر

تم التوصل إلى أن هناك نقص في فعالية هيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة في الجزائر وهذا يعود أساسا إلى عدم وضوح أهداف هذه الهيئات ،ففي الوقت الذي ترتكز عملية
المرافقة المقاوالتية على ضرورة إنجاح المشاريع المنبعثة في إطار هذه الهيئات ،فالدولة تهدف بالدرجة األولى

إلى محاربة البطالة وذلك بالسماح ألكبر عدد من الشباب من إنشاء مؤسسات صغيرة ،وهذا ما أثر على فعالية
هيئات المرافقة فهي ال تركز كثي ار على تفعيل عمليات المرافقة من أجل إنجاح هذه المشاريع الصغير.17

وفي نظرة إلى أهم مميزات هيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

يظهر مدى مساهمتها في زيادة إنشاء وتطوير العديد المؤسسات الصغيرة ،إال أن أثرها على التنمية االقتصادية

يبقى غير ظاهر ،وذلك لألسباب التالية :18

 التركيز على تقديم الخدمات المالية (التمويل ،ضمان القروض،االمتيازات الجبائية...،وغيرها) ،وبالرغم منذلك فهي ال تؤثر بقوة على البنوك في منح القروض للشباب ،حيث ال تزال عمليات التمويل تخضع لنفس

اآلليات البيروقراطية من ضمانات ومحسوبية وغيرها؛

 التركز على الجوانب اإلدارية :حيث شبهت هذه باإلدارات العامة البيروقراطية عالقاتها مع الزبائن حامليالمشاريع ال تتعدى إعداد وتسليم الملفات ،بالرغم من أن من أهدافها تسهيل اإلجراءات اإلدارية لحاملي المشاريع

مع مختلف المؤسسات الفاعلة في ذلك؛

 مركزية صنع القرار في هذه الهيئات :وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم استغالل العديد من الخصائص التنمويةالمحلية ،ألن هذه اإلستراتيجية ال تأخذ بعين االعتبار الخصائص التنموية لبعض المناطق؛

 عدم القدرة على توجيه استثمارات الشباب نحو المشاريع المنتجة للثروة وضعف عمليات التحسيس ،حيثنالحظ تزايد عدد المؤسسات المصغرة في قطاع النقل وبعض النشاطات غير المنتجة للثروة على حساب القطاع

الصناعي والزراعي غالبا؛

 -عدم استجابة التمويل المقدم لمتطلبات غالبية الشباب الجزائري المسلم الذين يطالبون بقروض بدون فائدة

لتمويل المشاريع مما يحد من عدد المشاريع؛

 -ضعف خدمات المرافقة خالل وبعد اإلنشاء التي تقدمها هذه الهيئات ألصحاب المؤسسات ،مما يؤدي إلى

توفق العديد من المشاريع عن النشاط؛

 -عدم االهتمام بالمرحلة األولى (االستقبال) لفهم ومناقشة حاملي المشاريع حول مشاريعهم وتوجيههم بالشكل

الصحيح؛

 -افتقاد هذه الهيئات إلفراد متخصصين في مجال المرفقة مما يحد من فعالية المجهودات التي يقوم بها هذه

المؤسسات في هذا المجال؛
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 إن أ كبر عائق يواجه هذه الهيئات هو افتقاد غالبية حاملي المشاريع للروح والفكر المقاوالتي بمفهومه الحقيقالذي يرتكز على مزيج من اإلبداع والمخاطرة الخصائص القيادية.
خاتمة

يمكن أن نستنتج أن التجربة الجزائرية ال زالت في بدايتها في مجال دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة ،لكن بجب تفعيل هذه الهيئات من خالل العمل على انتهاج األساليب العلمية في عمليات
الدعم والمرافقة وتفعيل القوانين السياسات المرسومة باإلضافة إلى بعض التعديالت المتعلقة بالمحيط
االستثماري ،فالتنمية االقتصادية وتنمية روح المقاولة وانشاء المؤسسات هي نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل،
كالثقافة ،والنظام التعليمي وهيئات دعم المقاوالتية ومرافقة المؤسسات الصغيرة باإلضافة إلى توفير المناي

االستثماري المالئم إلنجاح هذا التوجه.
وبناءا على ذلك فهيئات المرافقة المقاوالتية ودعم إنشاء المشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،يجب
أن تحضي بالكثير من االهتمام لتفعيل دورها في ترقية ديناميكية إنشاء المشاريع ،وذلك من خالل ما يلي:
 -التركيز على جانب اإلعالم والتوجيه الذي يعتبر أول عناصر المرافقة ،بهدف توجيه التنمية إلى القطاعات

األكثر أهمية؛

 -وضع اتفاقيات مع مختلف الجامعات ومراكز التكوين المهني تهدف إلى تفعيل وسائل إعالم الوكالة في هذه

المؤسسات؛

 -العمل على تكوين أعوان هيئات المرافقة في مختلف مراحل مرافقة المؤسسات الصغيرة :االستقبال مبادئ

دراسات الجدوى وانشاء المشاريع ،الجانب اإلداري وجانب التسيير المؤسسات؛

 -العمل على تفعيل االتفاقيات المبرمة مع مختلف المؤسسات المتدخلة في إنشاء المؤسسات والتنسيق والتكامل

لتسهيل عملية إنشاء المؤسسات؛

 -توجيه المشاريع الجديدة المنشأة ،في مختلف الفروع حسب خصوصية ومؤهالت كل منطقة وحاجيات التنمية

فيها؛

 توسيع المعارض الدورية الداخلية والخارجية للمساهمة في تسويق منتجات المؤسسات الصغيرة ،وكذا إنشاءشركات أو وكاالت متخصصة في التسويق لمساندة المؤسسات الصغيرة كقنوات لتوزيع وتصدير منتجات هذه

المؤسسات ،وتشجيع التعاقد من الباطن بين المؤسسات الكبيرة والصغيرة؛

 -تفعيل دور حاضنات األعمال ومشاتل المؤسسات في دعم المؤسسات الصغيرة وتوسيعها في كافة

المناطق؛العمل على تقليص مدة دراسة وتمويل المشروع من خالل تقليص اإلجراءات اإلدارية في وتسهيل
اإلجراءات مع البنوك؛
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 -إعادة النظر في نسبة القرض الممنوح بدون فائدة وفي معدالت الفائدة الممنوحة من طرف البنوك والعمل

على منح القروض بدون فوائد؛

 تشكيل لجان محلية تظم ممثلين عن مختلف الفاعلين في عملية إنشاء المؤسسات على غرار مجلس التوجيهعلى مستوى المديرية العامة ،لزيادة التنسيق وتسهيل إجراءات اإلنشاء.
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