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يعد أسلوب املرافقة املقاوالتية الذي يعىن ويرافق املشروعات الصغرية واملصغرة يف اجلزائر من جمرد أفكار وأراء إىل حقيقة 
الشباب  من خالل إسرتاتيجية تعتمد على جمموعة من االمتيازات الضريبية واالقتصادية املمنوحة للمقاولنيجمسدة يف الواقع، 

يف االقتصاديات العاملية املتقدمة  وتنبع أمهية الدراسة من الدور املهم للمشروعات املصغرةباإلضافة إىل املرافقة املالية والتقنية، 
والنامية، من حيث كوهنا أداة هامة لتحقيق التنمية االقتصادية، فقد سامهت هذه األخرية من خالل انتشارها الواسع يف أغلب 

 املتوازنة، خاصة اجملاالت االقتصادية من التقليص من نسبة ومعدالت البطالة، زيادة الناتج الداخلي اخلام، وحتقيق التنمية اإلقليمية
يف ظل املتغريات السياسية واالقتصادية اليت يعيشها العامل العريب عموما واجلزائري خصوصا؛ وهلذا سنحاول القيام بدراسة ملخطط 

مير األعمال بالنسبة ألسلوب املقاوالتية، من خالل التعمق يف حتليل وتقييم الدراسة األولية للمشروع؛ وكذا إبراز أهم املراحل اليت 
هبا هذا األسلوب )املرافقة( حىت حيقق أهدافه ويضمن للمشروعات استقرارها ودميومتها، إضافة إىل تركيز البحث على أهم املشاريع 
اليت استفادت من هذا الربنامج يف اجلزائر ومدى انتهاج ملخططات األعمال، ويف اخلتام سنتقدم بعدد من التوصيات من ما نراه 

 وحتقيق أهداف أسلوب املرافقة املقاوالتية. ضرورة من أجل تأهيل

 ، املؤسسات املصغرةالوكالة الوطنية لدعم لتشغيل الشباب املرافقة، التشغيل، املشاريع، الكلمات المفتاحية:

 المخلص
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Résumé / Abstract 

  

- Cette étude vise à introduire l'une des méthodes des plus récentes ainsi 

que les systèmes politique de l'Etat vise à combat le chômage grâce a 

l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes cette méthode vise a 

compagnie les petits et les micro projets en Algérie, afin de passe de 

l'étape théorique à la véritable réalisation grâce aux privilèges et les 

avantages, ainsi que la tutelle de l'Etat a fin d'acquérir l'expérience 

nécessaire den le marché. L'importance de cette étude vise a activer le 

rôle de cette agence et de mettre en avant le rôle des petit et des micro 

projets ,qui jouent un rôle important dans Les économies mondiales et 

pays en voie de développement, grâce à sa la large en diffusion elle 

parèrent de réaliser développement Économique La réduction du taux de 

chômage le produit intérieur brut ainsi que le développement régional 

équilibré à la lumière des changements politique et économique que vie 

le monde arabe en général et surtout local , afin de localiser la recherche 

sur les déférentes étapes de cette méthode (accompagnement) et 

d'atteindre les objectif vises et d'assurer leur stabilité et leur durabilité 

.Donc on va essayer de faire une étude sur le terrain des projets les plus 

importants Bénéficié de ce programme en Algérie en général et en 

particulier la ville de M'sila, et en guise de conclusion Nous allons mener 

un certain nombre de recommandations que nous avons besoin afin de se 

qualifier et d'atteindre ses objectifs 

Mots clés: Accompagnement, D'exploitation, les projets, ANSEG. 
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 مقدمة:

حيتل حيزا كبريا من اهتمام احلكومات والعديد من الدول، خاصة مع تزايد  أصبح موضوع املقاولتية وإنشاء املؤسسات
املكانة اليت حتتلها املؤسسات الصغرية واملصغرة يف اقتصاديات خمتلف هذه الدول مهما كان مستوى تطورها، والدور الذي باتت 

 تلعبه يف خمتلف برامج التنمية املستقبلية اإلسرتاجتية.

ألعمال يعد خطوة مهمة جدا يف حياة الفرد خاصة إذا تعلق األمر بطرح منتوج جديد مبتكر، فحىت ان الدخول إىل عامل ا
لو كانت الفكرة جيدة وكان الفرد ميتلك مهارات وقدرات مقاولية إال أن هناك بعض العراقيل اليت ميكن أن توقف أو تأجل مساره 

ان نسبة كبرية جدا من املؤسسات الصغرية تزول أو خترج من السوق  ولية، ويكفي أن العديد من اإلحصائيات تشري إىلاحنو املق
خالل السنوات األوىل من بداية نشاطها وتسجل املؤسسات غري املستفيدة من الدعم واملرافقة النسبة األكرب، وبالتايل فان عملية 

 ا.مرافقتها ودعمها خاصة يف السنوات األوىل من إنشائها وبداية منوها يعد أمرا ضروري

وبالنظر ملا سبق فقد عملت العديد من الدول على إنشاء هيئات وأساليب من شأهنا دعم ومرافقة املقأوليتة وإنشاء 
 املؤسسات وتبين برامج لراعيتها وضمان البيئة املناسبة لالستمرار هذه املؤسسات.

حتأول هذه الورقة البحثية تقدمي مسامهة متواضعة تتعلق بتبيان دور املرافقة املقأولتية كأسلوب فعال للنهوض باملؤسسات املصغرة،   
ومنها القضاء على ظاهرة البطالة يف اجلزائر، وذلك بالتعرج على واقع أسلوب املرافقة يف اجلزائر، ومدى مسامهتها يف إنشاء املؤسسات 

، وكذا وهي يف متوسطي-يف ظل انضمام اجلزائر إىل املشروع األورواليت حتوزها هذه املؤسسات خاصة  وذلك نظرا لألمهيةاملصغرة، 
  الرتتيبات األخرية لالنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة.

 :التالية خالل اإلشكالية الرئيسية من البحث مشكلة صياغة ميكن: البحث إشكالية

 ؟ أسلوب المرافقة المقاوليتة في إنشاء المؤسسات المصغرة في الجزائرمدى مساهمة ما  -

 واملستلزمات احلايل يف اجلزائري، وواقعها إىل التطرق إىل مفهوم املرافقة املقاولتية وبيان أمهيتها البحث هذا يهدفالبحث:  أهداف
يل حتقق ريادهتا وتقلل من اآلثار السلبية للعوملة على زواهلا، وبالتا وعدم استمرارها ضمان أجل من وتطويرها لتأهيلها الضرورية

 االقتصاد اجلزائري من جهة وسياسة التشغيل يف اجلزائر من جهة أخرى.

 هي:فرضية رئيسية ينطلق البحث من فرضيات البحث: 

 في الجزائر.تفعيل المؤسسات المصغرة و في إنشاء  للمرافقة المقاولتية دور كبير -  
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 البحث:  أهمية

املشاكل اليت تقف حائال يف وجه تقدم هذا القطاع اهلام حىت يصبح قطاعا فعاال، إذ  أهم على الرتكيز يف البحث هذا أمهية تأيت
 رغبة داخل احلدود، وإن التنافس على قادرة جتعلها اليت أن جتد الدعم واملساندة ومنها املرافقة املقأولتية للمؤسسات املصغرة، البد

انسجاما  أكثر بشكل لتصبح أداءها مستوى لرفع كافية استجابة لكنها تبقى غري لقي اجلزائر يف القطاع هبذا املعنية اجلهات واهتمام
متوسطية، كما أهنا قيد االنضمام -األورو الشراكة العوملة، خاصة نتيجة انضمام اجلزائر إىل ظل يف هلا املرسومة لتحقق األهداف وريادة

  .ارةإىل املنظمة العاملية للتج

 منهجية البحث: 

 املؤسسات على مكوناته املرافقة املقاولتية بكل أثر ولدراسة الوصفي ملعرفة تطورها التحليلي املنهج على البحث هذا يف أعتمد
باإلضافة الصلة؛  ذات األخرى املراجع الوصية، وبعض الوزارة من رمسية ومصادر النصوص التشريعية على اجلزائر باالعتماد يف املصغرة

 .مقبولة عملية ومقرتحات استنتاجات إىل الوضع والوصول تفهم أجل من هذا إىل االعتماد على أسلوب دراسة املقابالت الشخصية

 بناءا على ذلك تتضمن هذه الورقة البحثية احملاور اآلتية: تقسيمات البحث:

 .واملؤسسات املصغرةاإلطار املفاهيمي حول املرافقة املقاولتية  احملور األول:-    

 .مراحل مرافقة إنشاء املؤسسة املصغرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب احملور الثاين:-    

 .حصيلة اإلجنازات املقدمة من طرف الوكالة بعد تطبيق أسلوب املرافقة املقاولتية: احملور الثالث-   

 دور املؤسسات املصغرة.مقرتحات لتفعيل تقدم فيه  احملور الرابع:-   

 المحور األول: اإلطار المفاهيمي حول المرافقة المقاولتية والمؤسسات المصغرة. 

تركز معظم أدبيات التسيري يف دراسة موضوع إنشاء املؤسسة الصغرية على حتليل خمتلف املفاهيم اليت متر هبا عملية اإلنشاء، وذلك    
هبدف حتديد املواصفات اخلاصة باملؤسسات الصغرية، لذا فمن خالل هذه الورقة البحثية نوضح مفهوم املرافقة املقاولتية واملؤسسات 

 زائر.املصغرة يف اجل

يعترب تعريف املرافقة، وخاصة مرافقة املؤسسة الصغرية أمر معقد حلد ما، ويرجع سبب هذا التعقيد    أوال: مفهوم عملية المرافقة.
 :1إىل

 تعدد الفاعلني يف هذا اجملال وتشعبهم؛ -
  تنوع أشكال املرافقة، وإجراءات تنفيذها. -

"، وهو مسؤول André Letowskiهو الذي اقرتح من طرف" أندري لوتأوسكي" "ويعترب التعريف األكثر مشوال ملهنة املرافقة    
" يف مذكرة داخلية أعدها، إذ جنده قد عرفها على أهنا " جتنيد  APCEعن الدراسات يف وكالة إنشاء املؤسسات بفرنسا " 
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اولة تكييفها مع ثقافة  وشخصية للهياكل واالتصاالت  والوقت من أجل مواجهة املشاكل املتعددة اليت تعرتض املؤسسة، وحم
 .2املنشئ"

 أي أن مهنة املرافقة تتعلق بإتباع سريورة تشمل ثالث مراحل هي:

 استقبال األفراد الذين يرغبون يف إنشاء مؤسسة؛ -

 تقدمي خدمات تتناسب  وشخصية كل فرد؛ -

 متابعة املؤسسة الفتية لفرتة عموًما تكون طويلة )حسب طبيعة املرافقني(. -

 :ولتيةاثانيا: مفهوم المق

أصبح مفهوم املقأولة شائع االستعمال ومتدأول بشكل واسع، بعد أن تناول العديد من االقتصاديني واإلداريني مسألة       
من خالل إشارته إىل حتول االقتصاديات  1985من األوائل الذين أشاروا إىل ذلك ي سنة  بيتر دراكراملبادرة الفردية واملقاولة، ويعد 

 . 3احلديثة من اقتصاديات التسيري إىل اقتصاديات مقاوالتية
حيث استخدم مفهوم املقاولة على نطاق واس يف عامل األعمال اليابانية أين تنتشر مؤسسات األعمال املقاوالتية نتيجة التقدم 

ولوجي والسلعي واخلدمي، فلقد كانت املقاولة تعين دائما االستحداث، أما يف حقل إدارة األعمال فيقصد هبا إنشاء مشروع التكن
 4 جديد أو تقدمي فعالية مضافة إىل االقتصاد.

إنشاء منظمات وميكن تعريف املقاولة بأهنا:" حركية إنشاء واستغالل فرص األعمال من طرف فرد أو عدة أفراد وذلك عن طريق 
  5جديدة من أجل خلق القيمة."

ومن جهة أخرى أصبح موضوع الروح املقاوالتية يشل حيز اهتمام كبري من قبل الشباب ألنه ميس مشكلة البطالة. فهذا املفهوم 
م باألشياء بشكل خمتلف يرتبط أكثر باملبادرة والنشاط، فاألفراد الذين ميلكون روح املقاولة هلم إرادة جتريب أشياء جديدة، أو القيا

  6ليتماشى ذلك مع قدرهتم على التكيف مع التغيري، وهذا عن طريق عرض أفكارهم والتصرف بكثري باالنفتاح واملرونة.

 ثالثا: مفهوم المؤسسات المصغرة.

وجود املؤسسات املصغرة  أثار حتديد مفهوم املؤسسات املصغرة كثريا من اجلدل بني األوساط االقتصادية الدولية واحمللية رغم     
والصغرية واملتوسطة وانتشارها يف دول العامل النامي واملتقدم كافة على حد سواء، ولعل األسباب املؤدية إىل اختالف التعاريف بني 

 املفكرين وبني الدول وبني اهليئات االقتصادية، ميكن حصرها يف األسباب التالية:

 اختالف درجة النمو االقتصادي؛ -
 طبيعة النشاط االقتصادي وفروعه؛ اختالف -
 اختالف العوامل التقنية والعوامل السياسية. -
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ولصعوبة حتديد تعريف دقيق للمؤسسات املصغرة والصغرية مت االعتماد على مجلة من املعايري ميكن االستناد عليها يف حماولة     
ار عدد العمال، رأس املال، كمية اإلنتاج أو قيمته، حجم حتديد ماهية هذه املؤسسات، فهي تشمل على سبيل املثال ال احلصر: معي

 7املبيعات...، وقد يستخدم أي من هذه املعايري منفردا كما قد حيتاج األمر إىل استخدام أكثر من معيار واحد يف الوقت نفسه.

 50-10يعمل هبا ما بني  عمال يف املؤسسات املصغرة واليت 10فيصنف البنك الدويل املؤسسات اليت يعمل فيها أقل من     
 عامل يف املؤسسات املتوسطة.  100-50عامل يف املؤسسات الصغرية واليت يعمل فيها مابني 

عمال واملؤسسة الصغرية هي اليت تشغل أقل من  10أما بالنسبة لإلحتاد األورويب فاملؤسسة املصغرة هي اليت يعمل هبا أقل من     
عامل واليت  250ماليني أورو، أما املؤسسة املتوسطة هي اليت تشغل أقل من  7ي ال يتجاوز عامل واليت حتقق رقم أعمال سنو  50

 مليون أورو. 40ال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي 
املتضمن القانون  12/12/2001املؤرخ يف  18-01أما يف اجلزائر فيتلخص تعريف املؤسسات املصغرة يف القانون رقم      

التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي اعتمدت فيه اجلزائر على معايري: عدد العمال، رقم األعمال السنوي، احلصيلة 
  :8السنوية على النحو التايل

عمال،  9: تعرف املؤسسة املصغرة بأهنا مؤسسة إنتاج السلع واخلدمات، تشغل ما بني عامل واحد إىل المؤسسة المصغرة -
 ماليني دج. 10مليون دج وال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية  20وحتقق رقم أعمال سنوي أقل من 

عامال ، وال يتجاوز  49و  10واخلدمات، تشغل ما بني : تعرف املؤسسة الصغرية بأهنا مؤسسة إنتاج السلع  المؤسسة الصغيرة
مليون دج، وميكن تلخيص التصنيف السابق  100مليون دج وال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية  200رقم أعماهلا السنوي 

 للمؤسسات يف اجلدول التايل:

 ت في الجزائر.(: معايير التمييز بين حجم المؤسسا01الجدول رقم )                           

 المعايير        

 المؤسسة

 رقم األعمال السنوي العمالة الموظفة

 مليون دج

 الحصيلة السنوية

 مليون دج

 10 20 9 -1 المؤسسة المصغرة

 100 200 49 -10 المؤسسة الصغيرة

 ).2001-12-12املؤرخ يف  18-1القانون رقم (: القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة المصدر

 مراحل مرافقة إنشاء المؤسسة المصغرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المحور الثاني:

ول فإهنا مكلفة مبجموعة من الصالحيات واليت تقع على عاتقها ان الوكالة ولألجل حتقيق دعمها الكامل للشباب املق
 الصالحيات واليت ميكن تلخيصها فيما يلي:لألجل االضطالع مبهمتها على أحسن وجه، وهذه 
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 مهام املنوطة بالوكالة قبل البداية يف املشروع:

 التوجيه والتشجيع -
 دراسة املشروع؛ -
 اإلعالم والتكوين اجملاين؛ -

 املهام املنوطة بالوكالة بعد انطالق املشروع هي:

 التشجيع والرقابة؛ -
 املتابعة والتقييم؛ -
 ضمان املخاطر. -

 دراسة امليدانية يف فرع املسيلة.هذه املهام املفصلة بالرجوع دائما إىل الوسنحأول إبراز 

 أوال: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاب كهيئة للمرافقة.

، 1996سبتمرب  8، املؤرخ يف 296-96مت إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  
احلكومة، ويتوىل الوزير املكلف بالتشغيل املتابعة العملية جلميع نشاطات الوكالة، وهي هيئة وطنية وقد وضعت حتت سلطة رئيس 

ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وتسعى لتشجيع كل الصيغ املؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشباين من 
 .9خالل إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع واخلدمات

 ( ANSEJمهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ) -1
 :10تضطلع الوكالة باالتصال مع املؤسسات واهليئات املعنية باملهام اآلتية

 .تدعم وتقدم االستشارة وترافق الشباب ذوي املشاريع يف إطار تطبيق مشاريعهم االستثمارية 
 وق الوطين لدعم تشغيل الشباب، السيما منها اإلعانات تسري وفقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما ختصيصات الصند

 وختفيض نسب الفوائد يف حدود الغالفات اليت يضعها الوزير املكلف بالتشغيل حتت تصرفها.
  تبلغ الشباب ذوي املشاريع الذين ترشح مشاريعهم لالستفادة من قروض البنوك واملؤسسات املالية مبختلف اإلعانات

 الوطين لدعم تشغيل الشباب وباالمتيازات األخرى اليت حيصلون عليها.اليت مينحها الصندوق 
  تقوم مبتابعة االستثمارات اليت ينجزها الشباب ذوي املشاريع مع احلرص على احرتام بنود دفاتر الشروط اليت تربطهم

 بالوكالة ومساعدهتم عند احلاجة لدى املؤسسات واهليئات املعنية بإجناز االستثمارات.
 كل أشكال التدابري األخرى الرامية إىل ترقية تشغيل الشباب ال سيما من خالل برامج التكوين والتشغيل   تشجيع

 والتوظيف األويل.
 وتتم عملية مرافقة املقاولتية من طرف الوكالة على النحو التايل:  

تضع حتت تصرف الشباب ذوي املشاريع كل املعلومات ذات الطابع االقتصادي والتقين والتشريعي والتنظيمي املتعلقة  -
 مبمارسة نشاطاهتم؛ 



 2012 أفريل 17/18/19ذ التنفي و اإلعداد الفكرة: األعمال مخطط وحدود فرصحول المقاوالتية بعنوان : الثالثة العلمية الدولية  األيام      

 

  

 أسلوب المرافقة المقاوالتية في المشروعات المصغرة في الجزائر

-دراسة مخطط األعمال من الفكرة  إلى التنفيذ  -  

 

 

 
 تقدم االستشارة ويد املساعدة للشباب ذوي املشاريع يف مسار الرتكيب املايل وتعبئة القروض؛  -
تقيم عالقات متواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار الرتكيب املايل للمشاريع، وتطبيق خطة التمويل ومتابعة إجناز  -

 املشاريع واستغالهلا؛ 
تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات اجلدوى وقوائم منوذجية للتجهيزات وتنظيم دورات تدريبية ألصحاب املشاريع  -

 فهم يف جمال التسيري.لتكوينهم وجتديد معار 
 ثانيا: دور المرافقة المقاولية قبل البداية في تنفيذ المشروع.

سنة، كما  50و 19لكي يستفيد الشاب املقاول من املزايا املمنوحة لإلنشاء مؤسسة مصغرة ينبغي أن ترتاوح سنه ما بني 
من املبلغ اإلمجايل باالستثمار يف شكل مسامهة شخصية، ينبغي أن تكون املقاول ذو شهادة أو خربة وكفاءة مهنية، وان يقدم نسبة 

ويشرتط أيضا أن ال يكون شاغال لوظيفة مأجورة عند إيداع امللف، وميكن تلخيص مراحل إنشاء املؤسسة املصغرة يف إطار هذا 
        اجلهاز كما يلي:
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  المرافقة: مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة في اطر جهاز (1)شكل رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثني باالعتماد على الدراسة امليدانية يف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛ المصدر:

 

1 2 3 
4 

5 

7 

1 8 

9 

1 

6 

1

الملف من طرف إيداع  

 صاحب المشروع

 لدى الوكالة

شهادة التأهيل و إيداع  

 الدراسة التقنو اقتصادية

لدي لجنة االنتقاء أخرىووثائق   

تسليم شهادة التأهيل 
 والدراسة التقنو اقتصادية

 دراسة المشروع من
 لجنة االنتقاءطرف 

 الوالئية:

 موافق-
 رفض -

 في حالة الحصول

 على الموافقة

الوكالة رفقة الوثائق التالية: إلىالعودة   

 موافق لجنة االنتقاء الوالية-
 وصل دفع المساهمة الشخصية-
 بطاقة فالح أوالسجل التجاري -
 للمؤسسة ) شخص طبيعي( األساسيالقانون -
 البطاقة الضريبية-
في صندوق ضمان مخاطر وصل االنخراط -

 القرض

تسليم  -
قرار 

DOA
R قائمة +

التجهيزات
. 
التوقيع على دفتر الشروط  -

 لألمروالسندات 

تحويل القرض بدون فائدة -
(PNR) 

 باستالم الصك األمرتسليم -

اقتناء التجهيزات بواسطة صك بنكي والبدأ في 
 االستغالل

 نشاط المؤسسةمعاينة انطالق -
الرهن الحيازي لالقتناء -

 التجهيزات لفائدة البنك والوكالة
 التأمين عن كل المخاطر-

DEAE تسليم قرار DEAEتسليم قرار  مصالح الضرائب  إلىمن طرف صاحب المؤسسة 
) األجراءوغير  لألجراءوصندوق الضمان االجتماعي  CASNOS و  CNAS) 
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فمن أجل إنشاء مؤسسة مصغرة جيب أن مير صاحب الفكرة بعدة مراحل أساسية واليت تالزمه فيها الوكالة حىت يتمكن 
 من التجسيد الفعلي مشروعه.

 مرحلة االستقبال: -1
طرف صاحب الفكرة، وعند التحاقه بالوكالة مير مبرحلة أولية تتمثل يف مرحلة ما قبل االستقبال، وهي قبل إيداع امللف من 

( واملكلف 15( إىل مخسة عشر فردا )6عبارة عن اجتماع يضم فريق من املستثمرين احملتملني، والذين يرتاوح عددهم بني ستة )
هز الوكالة وخمتلف اإلعانات املمنوحة، لترتك فيما بعد كامل احلرية بالدراسات، ويف هذه املرحلة تعطى معلومات عامة حول ج

حلاملي األفكار للتحدث عن أفكار مشاريعهم، وتنتهي هذه املرحلة بانتقال املقاول إىل مرحلة املقابلة الشخصية، ويتم فيها التحدث 
 امللف. مطوال بينه وبني احد املكلفني بالدراسات عن فكرة املشروع، وعن كيفية تشكيل

 :11ويف مرحلة أخرية يتم إيداع امللف من طرف الشاب املقاول، والذي يضم بدوره امللفني الفرعيني التاليني
 ويتكون مما يلي:  أ. الملف اإلداري:

طلب خطي للحصول على االمتيازات يوجه إىل املدير العام الوكالة، ويكون ممضي من طرف الشركاء )نسختني( ،  -
 ثنائي أم ثالثي؛ ويوضح نوع التمويل

 ؛13شهادة ميالد رقم  -
 صورة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية؛ -
 )شهادات علمية، شهادات عمل ...(وثائق تثبت املؤهالت املهنية لصاحب أو أصحاب املشروع  -
 شهادة اإلقامة لصاحب أو أصحاب املشروع؛ -
 سنة؛ 40و 35كان سن املسري يرتأوح ما بني تعهد خبلق ثالث مناصب شغل دائمة مبا يف ذلك صاحب املشروع، اذا   -
 اعتماد أو رخصة أو تصريح مبمارسة النشاط عندما يتعلق هذا األخري باملهن احلرة؛ -
 إثبات الشاب العاطل عن العمل من خالل: -
 CNASشهادة عدم االشرتاك يف الضمان االجتماعي لألجراء  -
 CASNOS شهادة عدم االشرتاك يف الضمان االجتماعي لغري األجراء -

 وللحصول على احد هاتني الوثيقتني يتقدم صاحب املشروع إىل اإلدارة املعنية مصحوبا بالوثائق التالية:

 شهادة امليالد؛ -
 جدول املستحقات )شهادة عدم اخلضوع للضريبة(؛ -
 تصريح شريف )وثيقة مرفقة(؛ -

 كما يقوم املستثمر بتحضري ملف آخر وهو امللف املايل.

 :12ويشمل هو األخر ما يلي الملف المالي:-ب

  :يتصل الشاب املستثمر بأحد املوردين، الذي قد تساعده الوكالة على االتصال الفاتورة الشكلية للعتاد معفية من الرسوم
هبم من خالل توجيهه إىل جمموعة من املوردين املختصني يف بيع التجهيزات املعنية بالنشاط وذلك على سبيل النصح، كما ميكنه 
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ف عليهم أيضا من خالل توجهه إىل غرفة التجارة والصناعة بالوالية، واليت هلا دور أساسي يف املساعدة على بناء عالقات التعر 
مع الشركاء الوطنيني واألجانب، مما ميكن من تزويد املستثمرين أصحاب املشاريع مبختلف املعلومات الضرورية من خالل بعض 

رها هذه اهليئة، إضافة إىل تنظيمها لبعض الصالونات واملعارض اليت تسمح باالتصال املباشر مع اجملالت والوثائق الدورية اليت تصد
 املوردين وخمتلف األطراف.

حيصل املستثمر على فاتورة شكلية من املورد باملبلغ اإلمجايل للتجهيزات املراد اقتناؤها، وتكون تلك الفاتورة أولية أو شكلية 
ن ناحية التجهيزات يف حد ذاهتا أو املورد أو املبلغ اإلمجايل هلا، فاهلدف منها هو مساعدة فقط على ميكن أن تتغري فيما بعد م

 حساب القيمة املبدئية لالستثمار وإعداد اهليكل املايل وجدول حسابات النتائج من طرف الوكالة
 :متنح من طرف احد شركات التأمني، يقوم املستثمر بالتأمني على التجهيزات  فاتورة شكلية للتأمينات متعددة األخطار

املراد اقتنائها واليت حددت قيمتها اإلمجالية يف الفواتري الشكلية السابقة، وبالتايل ستكون فاتورة التأمني هذه شكلية، ومتنح دون 
 ؛ئها فعليا كشف التهيئة متضمن الرسوم إن اقتضى األمر ذلكمقابل لالن يتم التأمني فعليا عن التجهيزات فيما بعد أي بعد اقتنا

وتقدم كل هذه الوثائق أو امللف رفقة امللف اإلداري للوكالة، ليتم دراسته من قبل املكلفني بالدراسات، وتنتهي هذه 
يات التقديرية على مدى ثالث د جدول حسابات النتائج، إضافة إىل امليزاناالدراسة بإعداد الدراسة التقين اقتصادية واليت تضم اعد

سنوات، وذلك اعتمادا على برنامج إيل يسمح حبساهبا، هذا إضافة إىل تقدمي دراسة تشمل كل متغريات السوق واحمليط )الزبائن، 
شهادة ( يوما، تنتهي مبنح املقاول 20املوردين وسياسة االتصال، الرتويج، املنافسني....( وعادة ال تتجاوز مهلة الدراسة عشرين )

متثل مقابل استالم  200دج منها متثل حقوق الدراسة تقن اقتصادية، و 1500دج )  1700التأهيل، وتبلغ تكلفة هذه الدراسة 
 شهادة التأهيل(

ال ميكن اسرتداد قيمة هذا املبلغ، أما يف  نشري أيضا إىل انه يف حالة ما ذا رفض متويل املشروع من اللجنة املختصة الوالية
 حالة قبوله فتضاف هذه القيمة إىل مبلغ القرض دون فائدة الذي متنحه الوكالة.
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 : مراحل المرافقة المقاولتية لإلنشاء مؤسسة مصغرة.(3) شكل رقم                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .http://www.ansej.org.dzموقع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  المصدر:                      

 

 

لتيأو التحسيس بالفكر المق  
تأكيد المعارف  الملف اإلداري

 المهنية
وإعالماستقبال   

لو االستقبال األ جماعية إعالميةجلسة   لو األاللقاء الفردي    

 هيكلة المعطيات المجمعة الملف التقني للمشروع

 قبول المشروع من طرف لجنة االنتقاء واعتماد وتمويل المشاريع

 تقييم المشروع

 الموافقة على التمويل

صاحب المشروعتكوين   

مرحلة التأسيس القانوني تمويل المشروع أثناءالموافقة   

مرحلة انجاز المشروع أثناءالموافقة   

 المتابعة بعد االنجاز

http://www.ansej.org.dz/
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 ثالثا: دور المرافقة المقاولتية بعد انطالق في تنفيذ المشروع.

إن املرحلة الفاصلة بني التحضري للمشروع والبداية يف تنفيذ هي مرحلة انطالق النشاط والدخول يف مرحلة االستغالل واليت 
وهبذا املفهوم فان تدخل يف اختصاص الوكالة عن طريق أسلوب املرافقة  يتم خالهلا البداية يف اإلنتاج وتسويق البضاعة أو اخلدمات،

 يعترب ضروري جدا لألي مشروع مقاوليت وذلك عن طريق: التشجيع واملراقبة، املتابعة والتقييم وضمان خماطر فشل املشروع.
 مايل واخرج بائي وشبه جبائي؛يف هذه املرحلة مينح للمقاول نوعني من الدعم، واألمر يتعلق بدعم مرحلة التجسيد:  -1

 ميكن للمؤسسة املصغرة أن ختتار بني منطني من االمتيازات وهي القرض بدون فائدة وختفيض نسبة الفوائد. اإلعانات المالية:

يف القانون الذي تأسست على أثره الوكالة كان هناك سلم ليهيكل االستثمار عما جاءت به تعديالت  القرض دون فائدة:
 واليت متكن توضيحها كما يلي: 2011و 2003

 :13دج، وذلك تبعا للتوزيع التايل 10000000أصبح هناك مستويني فقط من االستثمار، كما أصبح احلد األقصى له 

 دج 5.000.000ار اإلمجالية تقل عن قيمة االستثم المستوى األول:

 .2011المستوى األول للتمويل الثالثي تبعا لتعديالت  (2) جدول رقم

 القرض البنكي المساهم الشخصية للمقأول قرض بدون فائدة ) إعانة الوكالة(
%29 %1 70% 

 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المصدر:

 دج 10000000و  دج 5.000.000قيمة االستثمار يرتأوح بني المستوى الثاني: 

 2011.المستوى الثاني للتمويل الثنائي تبعا لتعديالت  :(3)رقم  جدول                 

 القرض البنكي المساهم الشخصية للمقأول قرض بدون فائدة )إعانة الوكالة(
 المناطق األخرى مناطق خاصة المناطق األخرى مناطق خاصة

%28 1% %2 71% 70% 
 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب المصدر:       

ونالحظ مما سبق أن إمجايل نسبة املساهم الشخصية والقرض بدون فائدة )والذي ميكن اعتباره أيضا كمسامهة خاصة باعتباره مينح 
املشروع متوازنا ينبغي أن تصل املساهم اخلاصة  ، ومن املعرف انه حىت يكون%30دون فوائد( تصل يف اغلب احلاالت إىل حد إىل 

 على األقل إىل هذه النسبة، وبالتايل تكون الوكالة قد ضمنت نسبيا التوازن املايل للمشروع

، جاءت أساسا لرتفع من قيمة 2011كما نالحظ أيضا ان مستويات اهليكل املايل الذي جاءت علة اثر تعديالت 
ملسامهة الشخصية نظرا للحاجات اليت لوحظت خالل متويل املشاريع واليت تشكل احد أهم االستثمار وأيضا لتخفيض نسبة ا

 العقبات للمقاولني، وبالتايل ختفيف العبء على الشباب املستثمرين وال سيما أهنم بطالني.
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خرى ) عقد إجيار اقتصادية ووثائق أ-ومن أجل احلصول على التمويل يتجه املستثمر رفقة شهادة التأهيل والدراسة التقنو
قصد تمويل  اعتماد  وتمويل المشاريع وبعد يتم تقييمه تقنيا واملوافقة عليه من طرفلجنة انتقاء،احملل، شهادة التأمني...( إىل 

بعد قبول املشروع واملوافقة على متويله، تكون البنوك جمربة على متويل هذا املشروع وهذا ما يالحظ اختالفه عن اإلجراءات  مشروعك،
السابقة واليت كان الشاب املقاول يصدم مع اإلجراءات البريوقراطية اليت متارسها خمتلف البنوك واملؤسسات املالية قصد متويل هذا 

 .املشروع

إضافة إىل منح القرض دون فائدة من طرف الوكالة ، تأخذ هذه األخرية عبء تسديد جزء من الفوائد  الفائدة:تخفيض نسبة 
املرتبطة بالقرض البنكي الذي يكون قد منحه البنك للمؤسسة املصغرة، ويتغري مستوى هذا التخفيض يف نسب الفائدة تبعا لطبيعة 

 النشاط وموطنه، وميكن توضيح ذلك كما يلي:

  .2011تبعا لتعديالت  : نسب تخفيض الفوائد على القروض البنكية(4)جدول رقم         

 المناطق األخرى المناطق الخاصة القطاعات
 %80 %95 قطاعات ذات األولوية

 %60 %80 القطاعات األخرى
 الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المصدر:           

قطاع الزراعة والصيد البحري، أما املناطق اخلاصة فتتمثل يف تلك املناطق اليت حددها املرسوم يقصد بالقطاعات ذات األولوية 
، والذي حدد قائمة تشمل البلديات الواجب ترقيتها، ويتم مراجعتها بشكل 1989فيفري  07املؤرخ يف  09 -89التنفيذي رقم 

 دوري تبعا لألهداف احملددة يف خمطط التنمية.

على القرض بدون فائدة من الوكالة يتجه املستثمر إىل الوكالة نفسها رفقة شهادة التأهيل والدراسة ومن اجل احلصول 
 اقتصادية ووثائق أخرى لينتظر فيما بعد احلصول على املوافقة على التمويل أو رفضه-تقنو

ى منح القرض، يأخذ املستثمر تلك املوافقة بعد احلصول على املوافقة جلنة االتقاء الوالية عل اإلعانات الجبائية والشبه الجبائية:
 :14إىل الوكالة رفقة الوثائق التالية

 املوافقة البنكية؛ -
 وصل دفع التمويل )املسامهة( الشخصية الذي ميثل مسامهة املستثمر؛ -
 دج؛ 4000السجل التجاري أو اعتماد أو بطاقة الفالح )حسب النشاط( ، والذي تبلغ حقوق طابعه  -
 للمؤسسة املصغرة عندما يتعلق األمر بالشخص املعنوي؛ القانون األساسي -
 الوضعية أو البطاقة الضريبية؛ -
 .وصل االخنراط يف صندوق الكفالة املشرتك لضمان أخطار القرض -
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وصندوق الكفالة املشرتك لضمان أخطار القرض املمنوحة للشباب ذوي املشاريع مت إنشاؤه بغرض ضمان القروض املمنوحة 
واملؤسسات املالية للمؤسسات املصغرة املنشأة يف إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب )التمويل  من طرف البنوك

الثالثي فقط( أو املستفيد من استثمار التوسع، ويشكل الصندوق ضمان إضايف للبنوك واملؤسسات املالية يف املرتبة األول، ولصاحل 
ضد كل املخاطر لكافة جتهيزات املؤسسة املصغرة املأخوذ باسم البنك أو املؤسسة املالية يف املرتبة الوكالة يف املرتبة الثانية، التأمني 

 األويل، وباسم الوكالة يف املرتبة الثانية.

ويقوم الصندوق علة مبدأ التضامن فيما بني املقرتضني )املؤسسة املصغرة( واملقرضني )البنوك واملؤسسات ملالية(، حيث 
ك يف الصندوق أمر إجباري لكافة البنوك واملؤسسات املالية املشاركة يف متويل املؤسسات املصغرة من جهة، ومن يكون االشرتا

املؤسسات املصغرة يف حد ذاته من جهة أخرى، ويتم اشرتاك املؤسسة املصغرة يف الصندوق بعد ان يتم احلصول على املوافقة جلنة 
اإلعانات من طرف مصاحل الوكالة، وحيدد مبلغ االشرتاك على أساس مبلغ القرض البنكي االنتقاء الوالئية، وقبل تسليم قرار من 

 من األصول الباقية املستحقة لتسديد الدين. %0,35ومدته، ويقدر معدل االشرتاك لكل اجل دفع 

الوكالة،  ويدفع مبلغ االشرتاك يف شكل دفعة واحدة وكاملة للصندوق، الذي تتواجد مصاحله على مستوى كافة فروع
يتدخل الصندوق بعد إعالن املؤسسة املصغرة عن عدم قدرهتا على تسديد القرض البنكي، حيث يتم حتويل الدين املستحق للصندوق 

 %70الذي يقوم بدوره بالتحقق من عدم قدرة املؤسسة املصغرة على التسديد، مث يقوم بتعويض البنك أو املؤسسة املالية يف حدود 
ائد الباقية املستحقة التسديد، وانطالقا من هنا يشرع البنك أو املؤسسة املالية يف عملية اسرتجاع القرض من من األصول والفو 

 املؤسسة املصغرة اليت حتول عائداهتا إىل الصندوق

المتيازات وبعد ذلك ينتقل هذا امللف إىل املدير العام للوكالة باجلزائر العاصمة، ليستلم املقأول بعدها املوافقة على منح ا
، كما يتم توقيع على دفرت الشروط، وأيضا على السندات لألمر) لصاحل الوكالة مببلغ القرض DOAR) اخلاصة مبرحلة التجسيد )

 :15عدمي الفائدة البنكية املمنوح من طرفها( ، وتشمل هذه االمتيازات مايلي

 التجهيزات على مستوى مصلحة الوكالة؛منح شهادة اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة لالقتناء  -
 فيما خيص احلقوق اجلمركية للتجهيزات املستوردة اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار؛ %5تطبيق املعدل املخفض ل -
 اإلعفاء من كافة رسوم نقل امللكية على االكتساب العقارية اليت تتم يف اطر إنشاء النشاط؛  -
 سيس املؤسسة املصغرة؛اإلعفاء من حقوق تسجيل عقود تأ -
 من قيمة االستثمار دو الطابع التكنولوجي املمض؛ %10متنح الوكالة أيضا إعانة ب -
 بامتيازات أخرى تتمثل يف: 2003كما أتت تعديالت  -
إعفاء السيارات السياحية اليت متثل موضوع النشاط الرئيسي للمؤسسة املصغرة من مجيع الرسوم السالفة الذكر مثلها  -

 التجهيزات األخرى؛ مثل بقية
اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة املفروضة على اخلدمات اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار )مثل خدمة تثبيت  -

 التجهيزات(؛
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( ، وتسليم األمر باستالم الصك فيقوم املقأول بذلك PNRكما يتم يف هذه املرحلة أيضا حتويل القرض بدون فائدة ) -
البنكية لفائدة املوردين من اجل اقتناء التجهيزات واالستفادة من االمتيازات ، فاملرور بعدها إىل  بسحب الشيكات

 مرحلة االستغالل، والشكل املوايل يوضح لناد ودر املرافقة بعد تنفيذ املشروع من طرف الشاب صاحب املشروع:
                

 : جهاز المراقبة لدى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب(4) شكل رقم                       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحثني باالعتماد على الدراسة امليدانية يف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المصدر:     

 

 

 

لجنة االنتقاء واعتماد وتمويل 
 المشاريع

رة تفقد المحل قبل تمويل زيا
 المشروع

جمع الوثائق القانونية والتنظيمية للمؤسسة 
 المصغرة

 

األساسيالقانون   

لألمرالسندات   

 دفتر الشروط

 البنك
 الممون

 دفع الصك

30% عند طلب التجهيزات   

70% عند استالم التجهيزات   

بحضور الوكالة، البنك، صاحب 
 المشروع، محضر القضائي

 وضع التجهيزات وانطالق المشروع
 

متابعة المؤسسات المصغرة ما بعد االستحداث من طرف مرافقي الوكالة، زيارات مفاجئة من طرف 
 مفتشية العامة للوكالة

 مرافقة ودراسة المشروع

 إيداع الملف
 صاحب مشروع

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل 
 الشباب
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 مرحلة االستغالل:-2
خالل رجوع املقاول إىل الوكالة وتسليم الفواتري النهائية، ومستندات التجهيزات املقتناة من تبدأ هذه املرحلة من 

ول كل االمتيازات اطرف املؤسسة املصغرة لفائدة البنك والوكالة ن والتأمني الفعلي عن كل املخاطر، ويستلم بذلك املق
ف أعوان الوكالة، وتشمل هذه االمتيازات ما ( بعد إجراء حمضر املعاينة من طر DOAEاخلاصة مبرحلة االستغالل )

 يلي:
اإلعفاء الكي من الضريبة على أرباح الشركات، والضريبة على الدخل اإلمجايل والرسم على النشاط املهين على مدى  -

 ( مناصب عمل5( سنوات بالنسبة للمستثمر الذي يتعهد خبلق مخسة )5مخس )
ت أصحاب العمل فيما يتعلق باملرتبات املدفوعة لألجراء املؤسسة لالشرتاكا %7االستفادة من املعدل املخفض ل -

 املصغرة؛
 اإلعفاء من الرسم العقاري على البنايات وإضافة البنايات؛ -

مث تنطلق املؤسسة يف مباشرة نشاطها، مع قيام الوكالة باملتابعة املستمرة هلا، ملعرفة وضعية املؤسسة املصغرة، وما إذا 
 صعوبات تواجهها؛كانت هناك مشاكل أو 

 مرحلة التوسع:-3
يتمثل استثمار التوسيع يف االستثمارات املنجزة من طرف املؤسسة اليت تتم بدعم من طرف جهاز الوكالة، بعد 

، أما 2003سبتمرب  10مرحلة استيفاء مرحلة استغالل استثمار اإلنشاء، وأضيفت هذه املرحلة حسب تعديالت 
امللف، فهي ال ختتلف كثريا عن مراحل إنشاء املؤسسة، إال فيما خيص مكونات امللف مراحل استثمار التوسيع ودراسة 

 اإلداري، والذي يشمل:
 طلب خطي لالستفادة من االمتيازات؛ -
 فاتورة شكلية للعتاد املعين معفية من الرسوم؛ -
 فاتورة شكلية للتأمني عن املخاطر؛ -
 من القرض البنكي يف حالة كون املستثمر استفاد من متويل ثالثي يف مرحلة اإلنشاء؛ %70شهادة تسديد -
 من القرض الوكالة يف حالة متويل استثمار اإلنشاء متويال ثنائيا؛ %70شهادة تسديد -
 شهادة إثبات الوجود تقدم من طرف مصاحل الضرائب )تبني الثالث سنوات من االستغالل بالنسبة للمناطق العادية، -

 وستة سنوات بالنسبة للمناطق اخلاصة( من اجل إثبات أهنم مسجلني يف النظام اجلزايف
أصول وخصوم وجدول حسابات النتائج اخلاصة بالثالثة ميزانيات األخرية بالنسبة للمناطق العادية، وستة ميزانيات  -

 بالنسبة للمناطق اخلاصة مصادق عليها من طرف مصاحل الضرائب؛
 ؤسسة يف مرحلة التوسع من اإلعانات اجلبائية  والسبة اجلبائية التالية:ويستفيد صاحب امل

 اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة لالقتناء التجهيزات واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف اجناز املشروع؛ -
 جناز االستثمار؛فيما خيص احلقوق اجلمركية للتجهيزات املستوردة اليت تدخل مباشرة يف ا %5تطبيق املعدل اخلفض ل -

واملالحظ هو غياب املتابعة واملرافقة الفعالة يف شكل تقدمي استشارات ومساعدات تقنية ختفض من معدل الفشل واالرتباك 
 الكبري الذي يواجه املقاول يف بداية نشاطه.
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 المحور الثالث: حصيلة اإلنجازات المقدمة من طرف الوكالة بعد تطبيق أسلوب المرافقة المقأولتية.    

منصب عمل   918758شهادة تأهيل ملشاريع الشباب  واليت تسمح  329889قامت الوكالة بتقدمي  2007يف هناية سنة   
 :16وهذا حسب ما يوضحه اجلدول التايل

 

 ANSEJفي  2009- 06-30شهادات التأهيل حسب قطاعات النشاط حتى (: توزيع 04الجدول رقم )   

 قطاعات النشاط عدد شهادات التأهيل النسبة المئوية عدد مناصب العمال
 خدمات 116304 31.52 308020

 الزراعة 76074 20.61 202344

 الصناعة التقليدية 45650 12.37 143000

 الصناعة 33713 9.13 116184

 نقل املسافرين 24873 6.74 60811

 نقل البضائع 25921 7.02 54269

 البناء  والشغال العمومية 20433 5.53 75238

 نقل التربيد 14058 3.81 29618

 أعمال حرة 4988 1.35 12114

 الصيانة 4597 1.24 12522

 الصيد البحري 1733 0.46 7042

 الري 713 0.19 2680

 المجموع 368967 100 1023842

 : وثائق مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.المصدر 

وقطاع الفالحة   % 31.52 من اجلدول نالحظ أن معظم املشاريع ترتكز على قطاعني رئيسيني مها قطاع اخلدمات بنسبة
 من إمجايل املشاريع املقدمة. % 20.61
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مشروع مببلغ استثماري إمجايل قدر  105300يتم متويل إال  شهادة تأهيل مقدمة من طرف الوكالة ،مل 368967لكن من بني 
 عامل. 298188مليار دج، واليت تسمح بتوظيف  231.9دج( أي  231989135000حبوايل )

 وختتلف عدد املشاريع املمولة من طرف الوكالة حسب قطاعات النشاط كما يوضحه اجلدول التايل:  

 .2009 -06-30حسب قطاعات النشاط إلى غاية  ANSEJ: عدد المشاريع الممولة من طرف  05جدول رقم 

 قطاعات النشاط عدد المشاريع النسبة المئوية عدد مناصب الشغل دج 310قيمة المشاريع 
 اخلدمات 33289 31.61 91693 68590984

 نقل املسافرين 12684 12.04 31720 23681851

 الصناعة التقليدية 16716 15.87 57200 34983262

 نقل البضائع 13758 13.06 28171 32094745

 الزراعة 11429 10.85 29729 24725106

 الصناعة 6025 5.72 21524 19682746

 البناء واألشغال العمومية 5350 5.08 20445 15457525

 األعمال احلرة 2898 2.75 7166 3855293

 الصيانة  2266 2.15 6300 3808448

 الصيد 537 0.50 2765 3087878

 الري 348 0.33 1475 2021292

 المجموع 105300 100 298188 231989135

 وثائق مقدمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. المصدر:

من إمجايل املشاريع احلاصلة على  % 28من خالل اجلدول نالحظ أن عدد املشاريع املمولة من طرف الوكالة ال متثل إال حوايل 
 شهادة التأهيل.

كما أن معظم املشاريع هي مشاريع قطاع اخلدمات ونقل املسافرين والبضائع إضافة إىل قطاع احلرف، واملالحظ أيضا أن نسبة كبرية 
 .% 10.85أي بنسبة  11429مشروع مل يتم متويله إال  76074من املشاريع الفالحية مل يتم متويلها حبيث أنه من بني 
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 الخاتمة العامة:

كانت ويف األخري جند أن املرافقة املقاولتية هتتم بتقدمي اخلدمات الضرورية اليت حيتاجها املقاول واملؤسسة املراد إنشائها، وال سيما إن  
ء االستشاريون الذين يولون اهتماما هذه األخرية صغرية، وتأخذ املرافقة عدة أشكال مثل الدولة واهليئات احمللية وأيضا خمتلف اخلربا

خاصا هلذا النمط من املؤسسات، كما أن تزايد االهتمام هبذه األخرية أدى إىل ظهر أجهزة أكثر حداثة وتطورا يف جمال املرافقة، 
دعم املقاول  ويأيت على رأسها أسلوب املرافقة يف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، حيث يبقى اهلدف األساسي للمرافقة هو

 عند قيامه بتجسيد ملؤسسته وعند بداية نشاطها، وهذا ما يساعد على استمرار ها ومنوها، مما سهم يف حتقيق التنمية احمللية واالقتصادية
 واالجتماعية.

 النتائج والتوصيات.

 تتلخص أهم النتائج واالقرتاحات اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسة فيما يلي:  

 النتائج: -1

  تأكد لنا أن املرافقة ميكن أن تأخذ عدة أشكال وحيمل كل شكل منها بدوره عدة أنواع من اخلدمات، ويبقى هدفها األساسي
 هو التخفيف من حدة املخاطر اليت تصادف املنشئني؛

  اليت شهدت بداية التحول من ظهر االهتمام مبرافقة إنشاء املؤسسات الصغرية يف اجلزائر مع بداية التسعينات، أي يف املرحلة
االقتصاد املوجه إىل اقتصاد السوق الذي يتميز بتشجيع امللكية اخلاصة وروح املبادرة، واتضح لنا أنه رغم قصر فرتة نشاطها وتعدد 

انات، كما العراقيل واملصاعب اليت تواجها، إال أهنا لعبت دورًا هاما يف جمال تقدمي الدعم للمنشيء يظهر خاصة يف شكل منح اإلع
 أهنا محلت إمجاالً الطابع االجتماعي  والتضامين بالدرجة األوىل.

  رغم أمهية اخلدمات اليت تقدمها الوكالة للشباب املنشأ للمؤسسة الصغرية، إال أهنا تبقى من وجهة نظرهم غري مرضية وال سيما
لسوق اليت تقوم الوكالة بإعدادها ال تعكس إطالقًا فيما خيص خدميت التكوين واملساعدة على دراسة السوق، فحسب رأيهم دراسة ا

املعطيات الفعلية للسوق، وهذا ما يقلل من فرصة حصوهلم على التمويل من البنوك وهو ما جيعلهم أيضا غري قادرين على مواجهة 
 متغريات السوق الفعلية. 

 ،حيث جند على رأسها قصر فرتة تسديد القرض  تصادف للشباب املنشأ للمؤسسة الصغرية عدة صعوبات جتاه الوكالة وشركائها
 البنكي واليت ال تتجاوز اخلمس سنوات، هذا إضافة إىل طول فرتة دراسة املشروع من قبل الوكالة؛ 

 عدم وصول املعلومات عن اإلجراءات اجلديدة اليت ترتبط بنشاطها  ومهامها.

 :االقتراحات -2

  باجلزائر اليت هتدف إىل ترقية إنشاء املؤسسات الصغرية وتطوير أجهزة أخرى مماثلة تشجيع الدولة لكل أجهزة املرافقة املتواجدة
 أو مكملة هلا؛

  يستدعي تفعيل دور الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يف جمال مرافقة إنشاء املؤسسات الصغرية توفري املعلومات الضرورية
 اخلاصة مبختلف النشاطات اليت يتجه إليها املنشئني؛اخلاصة مبختلف موردي التجهيزات  واملواد األولية 
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  تكثيف تنظيم الصالونات واملعارض اجلهوية والوطنية وحىت الدولية وحماولة إشراك أكرب عدد ممكن من املنشئني فيها، وذلك
 هبدف التعريف أكثر بأسلوب املرافقة املقاولتية باملؤسسات الصغرية اليت أنشئت بدعم من طرف الوكالة؛

  من أجل قيام الوكالة بلعب دورًا متكامالً يف جمال مرافقة إنشاء املؤسسات الصغرية، ينبغي أن تقوم بإعداد دراسات حول خمتلف
القطاعات ومدى جاذبيتها مما يسمح بإعداد دراسة دقيقة للسوق ولشدة املنافسة، وذلك أخذاً بعني االعتبار منافسة القطاع غري 

 يرفع من حظوظ املنشئني يف احلصول على قروض من املؤسسات املالية،  وأيضا من معدل بقاء ومنو.  الرمسي، وهذا من شأنه أن
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