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تشكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عنصرا أساسيا يف النسيج االقتصادي للدول، إذ تعترب يف كثري من الدول املكان املفضل 
للتشغيل على صعيد االقتصاد ككل، كما تنتج يف دول أخرى احلصة الكربى من القيمة املضافة، اليت حتدد يف هناية املطاف معدل 

ونظرا هلذه األمهية، ما فتئت خمتلف الدول تبذل جهودا كبرية لتشجيع إنشاء هذه املؤسسات وجعلها رافدا النمو االقتصادي. 
لتنويع االقتصاد من جهة وتعزيز النمو االقتصادي والتشغيل من جهة ثانية، فهناك من الدول من جنحت يف ذلك ألهنا فهمت 

جناح استمرارها وتطورها، وهناك دول أخرى كانت أقل جناحا أو فشلت العوامل احلقيقية املساعدة على إنشاء هذه املؤسسات و
متاما بسبب إمهاهلا هلذه العوامل أو قصرت يف االعتناء هبا. حتاول هذه املداخلة حتليل التجربة اجلزائرية يف جمال إنشاء املؤسسات 

 الصغرية واملتوسطة وحتليل بعض عوامل النجاح فيها.

 جلاهزة. عدم فعالية األحكام ا1

تقوم سياسة اجلزائر فيما يتعلق بإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة، السيما يف إطار وكاالت دعم الشباب، على جمموعة من 
العناصر اليت تشكل قاعدة التفكري األساسية يف هذا اجملال واليت تكشف يف حقيقة األمور على العديد من املفارقات اليت ختلق 

 اف الطموح املعلن وبني بلوغ هذه األهداف.تباعدا واضحا بني أهد

 0آلية للتشغيل أم سياسة مدروسة للمقاوالتية؟  .أ
يقوم اخلطاب السياسي وحىت التقين املرافق لعملية إنشاء املؤسسات، خاصة يف إطار الوكاالت الوطنية املستحدثة هلذا الغرض، 

يف سياق سياسة للتشغيل، السيما يف أوساط الشباب بصفة  على مفهوم أساسي يتمثل يف أن اهلدف من وراء هذا اجلهد يندرج
عامة والشباب املتخرج من اجلامعات بشكل خاص. هذه الفكرة ليست خمطئة متاما، على اعتبار أن املؤسسات املتوسطة والصغرية 

النشاط االقتصادي من تعترب املكان املفضل إلنشاء مناصب الشغل باالستناد إىل كثافتها من جهة ووجودها يف مجيع قطاعات 
جهة أخرى، فضال عن أن إنشاء مؤسسة ما يؤدي بشكل تلقائي إىل إحداث عدد من مناصب الشغل تشكل النواة البشرية 

 لالنطالق.

 
مع ذلك، ال تعترب هذه الفكرة صحيحة باملطلق انطالقا من أن التشغيل هو مهمة املؤسسات القائمة، حيث يتحدد مستوى 

براجمها اإلنتاجية والتطويرية. من هذا املنطلق ميكن القول أن التشغيل هو نتاج لألفق االقتصادي للمؤسسات التشغيل بناء على 
من حيث حجم السوق )الطلب( وتنوعه )احلاجات(. حيث أن توسع املؤسسات بعد التأسيس وتطورها هو الذي يؤدي إىل 

 خلق ديناميكية على مستوى التشغيل.

 المداخلة
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 ضرورة التمييز الواضح بني منطقني خمتلفني: منطق حيكم عملية التشغيل ومنطق حيكم عملية املقاوالتية. يقودنا هذا التحليل إىل

حيث خيضع املنطق األول إىل جناح عملية التأسيس يف املرحلة األوىل وجناح عملية التكيف والتوسع يف مرحلة ثانية. يف حني 
اما يقوم على فكرة االستثمار قصد إنتاج الثروات وما يلي ذلك من معايري جيب أن ختضع عملية املقاوالتية إىل منطق خمالف مت

 وشروط حتدد قرار التأسيس ومساره. 

 
جيب أن يكون هذا املنطق الثاين هو اخليار الذي حيرك السلطات العمومية يف هذا اجملال سعيا حنو تسهيل ظهور طبقة املقاولني 

(Entrepreneurs) هم حمرك النشاط االقتصادي يف املستقبل نظرا للمقدرة اليت ميتلكوهنا على الذين يشكلون يف جمموع
. وهذا األمر لن يكون ممكنا فيما لو كانت (Schumpeter)جتاوز العادات االجتماعية املوجودة كما أشار إىل ذلك شامبيتر 

 كهم لروح اإلبداع.طبقة املقاولني هذه تتشكل من أفراد يفتقدون إىل خصائص املقاوالتية، السيما امتال

 
ومن هذا املنطلق فإن أولوية التشغيل كهدف إلنشاء املؤسسات املتوسطة والصغرية يعكس بعدا اجتماعيا للعملية يكون من 
عوامل كبح الديناميكية املستقبلية هلذه املؤسسات، بل قد يكون عامال من عوامل فشلها يف املستقبل الفتقادها إىل مقومات 

والتية كمحرك هلذه العملية إىل توفري شروط املؤسسة الناجحة مستقبال واليت تكون هلا قدرة االستمرار، بينما تؤدي أولوية املقا
 على التكيف واالستمرار والتوسع. 

 
 تسهيل القرض يضمن جناح إنشاء املؤسسات؟ .ب

 
تأسيسها هلذا الغرض أو هذه فكرة شائعة يف جمال إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة سواء يف إطار الوكاالت احلكومية اليت مت 

بشكل مستقل، وهي فكرة ليست خاطئة إىل حد ما على اعتبار أن التمويل هو شرط الزم للقيام بأي مشروع استثماري. ولكن 
القول بأن ضمان التمويل الالزم إلنشاء املؤسسات عن طريق تسهيل القرض البنكي مثال يؤدي إىل جناح عملية إنشاء املؤسسات 

يما باملطلق لسببني على األقل. يتمثل السبب األول يف أن التمويل هو شرط ضروري لعملية االستثمار دون أن هو قول ليس سل
يكون شرطا كافيا؛ فغياب التمويل مينع على وجه العموم قيام االستثمار ولكن توافره ال يضمن قيامه. ويتمثل السبب الثاين يف 

االستثمار يهمش اجلوانب األخرى لتصميم وبرجمة وتنفيذ املشاريع االستثمارية مثل أن التركيز على مدى توافر التمويل للقيام ب
 القدرات التنظيمية والتسيريية ملن يقومون هبا والعوامل احمليطية، وبشكل خمتصر يهمل مضمون األفكار اخلالقة.
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بذلك مىت توافر له التمويل الالزم. وهي  وخالصة مثل هذا االعتقاد أن إنشاء املؤسسات يصبح أمرا ممكنا ملن يرغب يف القيام
خالصة تنفي اخلاصية األساسية لنجاح إنشاء املؤسسات )باعتبارها مقاولة( واملتمثلة يف شخصية من يقوم بذلك واألفكار اليت 

مج وتنفيذها. حيملها؛ أي املقاول املبدع. وهذا األخري هو نوع خاص من الناس يتميز بقدرة كبرية على توليد أفكار وتصميم برا
 حيث تصبح للفكرة اليت حيملها القيمة األكرب يف املشروع ويتحول التمويل إىل أداة مساعدة على التنفيذ.

 
من هذا املنطلق، يعترب طغيان فكرة توافر التمويل أو عدم توافره الطريق األقصر لقتل األفكار اخلالقة. حيث تتجمع لدى اجلمهور 

وتعليق فشل القيام باالستثمارات على جهات أخرى هي اجلهات املمولة، يف الوقت الذي قد احلجج لعدم القيام بأي شيء 
 يكون السبب الرئيسي يتمثل يف جفاف اخليال على إنشاء أفكار جيدة وقابلة للتطبيق يف حدود القيود املوجودة.

 
يكية خالقة يف إنشاء املؤسسات، فإن توظيفنا ومن هنا نرى أنه من حيث نريد أن مننح للتمويل املكانة األبرز يف إطالق دينام

حيث  السيئ هلذه املكانة على مستوى اإلعالم أو حىت يف السياسات العملية للجهات املسؤولة يؤدي إىل حتقيق نتيجة عكسية
يل تكون مسألة التفكري يف التمويل قاتلة لألفكار والطموح. فضال عن ذلك، سوف يؤدي تيسري الوصول إىل مصادر التمو

بسهولة ووفق منطق وضمان ال يستجيبان إىل القواعد االقتصادية يف هذا اجملال إىل اندفاع األفراد حنو االستفادة من هذه الوضعية، 
اليت ال ختتلف كثريا عن املنطق الريعي، مهما كانت نوعية املشاريع اليت يقدموهنا، وهو األمر الذي من شأنه أن يقوي من حالة 

 لدى البنوك اليت توجد نفسها أمام عدد هائل من طاليب التمويل مبستويات خماطر عالية.   السلوك املناوئ 

 
 . التمييز بني املؤسسات املتوسطة والصغرية الوليدة وتلك القائمة2

 
ال ختتلف املؤسسات املتوسطة والصغرية عن املؤسسات الكربى يف نواحي عديدة مثل مستوى اإلنتاجية وجناعة استخدام رأس امل

اللذان يكونان على العموم أفضل يف املؤسسات الكبرية، كما ختتلف عنها يف القدرة على وضع األهداف ورسم االستراتيجيات 
املناسبة فضال عن جودة االتصال بالسوق والقدرة على حتمل عبء الضبط الذي متارسه السلطات العمومية. كما أن املؤسسات 

صاديات احلجم الكبري الذي يساعدها على ختفيض التكاليف الثابتة الوحدوية، وبالتايل ختفيض الكبرية تستطيع أن تستفيد من اقت
تكلفة املعامالت، كما تعتمد على نظام تسيري حمترف على عكس املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت تكون على العموم عائلية 

وعة املالك. وبالتايل ختتلف املؤسسات املتوسطة والصغرية أو قائمة على فرد واحد وهو ما جيعل نظام تسيريها يعتمد على جمم
عن املؤسسات الكبرية على مستوى فعالية االستراتيجيات املختلفة وعلى مستوى األهداف املتوخاة، حيث أن املؤسسات الصغرية 

يط وضمان استمرارها واملتوسطة ال تبحث، على عكس املؤسسات الكبرية، عن تعظيم الربح بقدر ما تبحث على التكيف مع احمل
يف السوق، وبالتايل ضمان مناصب الشغل املتوفرة ومصادر الدخل املترتبة عن ذلك. إن فهم مثل هذه االختالفات سوف يؤدي 
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إىل حتسني السياسات احلكومية )وضع سياسات حكومية متييزية لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة( يف سبيل توفري الظروف 
 ستطيع هذه املؤسسات املتوسطة والصغرية ضمان جناح تأقلمها واستمرارها يف السوق. املالئمة لكي ت

 
وإذا كان التمييز بني املؤسسات الكبرية واملؤسسات املتوسطة والصغرية أمرا حمسوما، فإن هذا التمييز جيب أن يتجاوز هذا 

والصغرية الوليدة واملؤسسات القائمة. حيث أن هذا  املستوى من املقارنة لكي يتم أيضا وبشكل واضح بني املؤسسات املتوسطة
 التمييز مهم لناحية التشغيل ولناحية منطق املقاوالتية.

 
من ناحية التشغيل، تتمثل أعداد املشغلني، يف حالة املؤسسات الوليدة، يف النواة البشرية عند التأسيس واليت تبقى أعداد نظرية 
إىل غاية التأسيس الفعلي وشروع املؤسسة يف العمل. بينما تبقى األعداد املربجمة وفق تطور املؤسسة رهن استمرار هذه األخرية 

ما هو مربمج له. حىت ولو كانت هذه األعداد كبرية فإهنا ال تساير الطموح يف تشغيل أعداد أخرى توجد أو حتقيق التطور وفق 
 يف حالة بطالة. 

 
إضافة إىل ذلك، فإن هذا النوع من املؤسسات الوليدة يبقى حمتاجا إىل عمليات دعم مباشر أو غري مباشر للتكيف مع احمليط 

ه احلالة فإن املطلوب منها ليس القيام بالتشغيل واملسامهة بالتايل يف امتصاص البطالة ولكن وضمان االستمرار يف احلياة. ويف هذ
املطلوب هو تركيز أقدامها واالستمرار خاصة يف السنوات األوىل من التأسيس اليت تبقى جد حرجة بالنسبة هلا. ولذلك، فإن 

للتشغيل ليس مناسبا ال بالنسبة هلذه املؤسسات وال بالنسبة للتشغيل اعتبار املؤسسات الوليدة أو املوجودة يف طور اإلنشاء كآلية 
يف حد ذاته؛ حيث أن إلقاء هذا العبء على هذه املؤسسات سوف حيملها مسئولية تتجاوز طاقاهتا، ويعترب ذلك يف واقع األمر 

 مميتا هلا.

 
لى تأسيسها عدة سنوات، واليت تكون قد استطاعت يعترب التشغيل، وخاصة التشغيل الدائم، مهمة املؤسسات القائمة اليت مر ع

التأقلم مع احمليط واكتساب مناعة أمام العقبات والتهديدات اليت ميكن أن متارسها العناصر املختلفة هلذا احمليط. حيث أن جناح 
يح هلا إمكانات التوسع، املؤسسة يف البقاء على احلياة سوف جيعلها تكتسب اخلربات الالزمة وامتالك الوسائل الذاتية اليت تت

وبالتايل تتزايد حاجاهتا إىل التشغيل. يف هذه احلالة يتحول التشغيل من رغبة خاصة للسلطات العمومية يف إطار سياستها ملكافحة 
البطالة، والذي يعترب من هذه الزاوية عبئا على املؤسسة، إىل عنصر ضروري لتوسع املؤسسة ال ميكن من دونه أن يتحقق هذا 

 توسع؛ ويف هذه احلالة يعترب التشغيل فرصة )وليس عبئا( أمام املؤسسة لتحقيق أهدافها يف السوق.ال
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نوعها يف االقتصاد. يشكل كل تشكل املؤسسات املتوسطة والصغرية القائمة مكانا مفضال للتشغيل بالنظر إىل عددها الكبري وت
 ديناميكية التشغيل. ويف هذا اجملال عنصران حمددان لديناميكيتها وبالتايلمن مرونة التنظيم وآفاق التطور الكبرية هلذه املؤسسات 

غرية من جهة ثانية. إذ بينما هناك تقسيم للعمل واملهام بني املؤسسات الكبرية والعمالقة من جهة واملؤسسات املتوسطة والص
 البحث والتطوير، مما جيعل كثافة داة املتمثلة يفتعتمد املؤسسات الكبرية والعمالقة على التطور التكنولوجي يف أدائها عرب األ

ع االقتصادي الثالث )اخلدمات(، رأس املال فيها عالية، فإن املؤسسات املتوسطة والصغرية، اليت يعمل جزء كبري منها يف القطا
للعمل ويف ظل مرونة تنظيم  لروتيينتعتمد أساسا على اليد العاملة، مما جيعل كثافة العمل فيها عالية. وبغض النظر عن التنظيم ا

 السريع. عالية، فإن املؤسسات املتوسطة والصغرية متثل فضاء رحبا لإلبداع الذي يوفر هلا شروط التوسع

 
ملؤسسات الوليدة. فبينما حتتاج امن ناحية املقاوالتية، حتتاج املؤسسات املتوسطة والصغرية القائمة إىل دعم خيتلف متاما عن 

 توجيه ورعاية قد يكونا مباشرين إىل بيئة أعمال مالئمة تسمح هلا بالتطور، فإن املؤسسات الوليدة حتتاج إىلاملؤسسات القائمة 
صفة الغالبة يف اجلزائر عند إنشاء أو غري مباشرين، السيما إذا كان األمر يتعلق بشباب تنقصهم اخلربة يف جمال األعمال، وهي ال

 ليت وضعت هلذا الغرض.املؤسسات يف إطار الوكاالت العمومية ا

 
 . التمييز بني مفهومي املرافقة واملساعدة3

 
الذي يطرح نفسه يف هذا اجملال  رمبا تعترب هذه النقطة هي حجر الزاوية يف نظام إنشاء املؤسسات املتوسطة والصغرية. فالسؤال

يف لب املشكلة يف جمال إنشاء  هذا السؤال هو هل أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة حتتاج إىل مرافقة أم إىل معونة. يضعنا مثل
 املؤسسات.

 
يف جمال إنشاء املؤسسات الصغرية  رمبا يساعدنا على اإلجابة على هذا السؤال استعراض عينة من األمثلة اليت متثل جتارب عاملية

 :(KPMG, 2010)واملتوسطة 

. حيث أن Innova Bio Bioستثمار يسمى نشري يف البداية إىل ما قامت به حكومة الشيلي بإنشائها لصندوق لال -
رئيسي يف ترقية اإلبداع واالبتكار امليزة األساسية هلذا الصندوق ال تتمثل يف تقدمي املعونة املالية ولكن يتمثل هدفه ال

 وحتفيز املنافسة على املستوى اجلهوي وإنعاش سوق التشغيل.
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حيث مت إنشاء ما يسمى مبؤسسة حممد بن راشد ألرباب العمل على مستوى العامل العريب ميكن اإلشارة إىل جتربة ديب.  -
واليت تتمثل مهمتها األساسية يف تقدمي االستشارات يف جمال تطوير النشاط، وإدارة النمو، ومتتني الكفاءات  1الشباب

 فضال عن تسهيل حضانة املؤسسات اجلديدة ومتويلها؛

ن اإلشارة إىل حالة اهلند. تتميز جتربة اهلند يف هذا اجملال بالثراء ال ميكن يف الواقع التعرض إىل مثل هذه التجارب دو -
الواسع لناحية املؤسسات اليت أنشئت هلذا الغرض أو لناحية اآلليات املستعملة. ميكن أن نشري على سبيل املثال إىل 

والذي تتمثل مهمته يف تنسيق اجلهود واإلشراف على األعمال  2املعهد الوطين للمقاولة وتطوير املؤسسات الصغرية
اليت تقوم هبا وكاالت أخرى. ومن أهم هذه الوكاالت جند املعهد الوطين للمؤسسات الصغرية جدا والصغرية 

، وهي الوكالة اليت تشرف على أربعة هيئات منفصلة تعمل يف قطاعات املؤسسات الصغرية جدا، والتربية 3واملتوسطة
تطوير املقاوالتية، فضال عن التكوين واالستشارة ... كما مت إنشاء هيئات أخرى على غرار املؤسسة الوطنية و

، واليت متكنت تدرجييا من احتالل مكانة هامة يف جمال ترقية وتطوير املؤسسات الصغرية جدا 4للصناعات الصغرية
إدماج النشاطات االقتصادية يف السوق املوازية عندما واملؤسسات الصغرية. كما متتلك اهلند جتربة رائدة يف جمال 

أنشأت جلنة املؤسسات يف القطاع املوازي واليت تتمثل مهمتها األساسية يف مساعدة املؤسسات الصغرية املتأتية من 
املؤسسة  االقتصاد املوازي لكي تزيد من تنافسيتها وبالتايل قيامها بإنشاء عدد أكرب من مناصب الشغل. كما نذكر أخريا

 اليت تعمل على إجياد األفكار اجلديدة على املستوى احمللي وتغذيتها وجعلها قابلة للحياة. 5الوطنية لإلبداع

ميكن أيضا اإلشارة إىل جتربة أخرى شهدهتا سنغافورة، حيث قامت حكومة هذه األخرية بوضع آلية إلقامة شراكة بني  -
. وتقوم هذه املؤسسة، من 6تسمى عمل اجملموعة من أجل املقاوالتية القطاع اخلاص والقطاع العام تتمثل يف مؤسسة

للمؤسسات اليت تقرر التوجه حنو التصدير. يقوم أعضاء هذه  (Mentorat)بني ما تقوم به، بتقدمي الدعم والتوجيه 
 ن تقدمي املشورة هلا.املؤسسة بتقدمي املساعدة هلذه املؤسسات السيما يف جمال حتديد أهم العراقيل اليت تعترضها فضال ع

ال ميكن أن ننهي هذه العينة م التجارب العاملية يف جمال املقاوالتية وإنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة دون أن نشري  -
، وهي التجربة اليت عرفت جناحا باهرا وحتولت إىل شبه 7إىل جتربة حممد يونس يف بنغالديش، واليت تسمى غرامني بنك

. يتمثل مضمون هذه 2006درجة أن صاحبها حاز من أجلها على جائزة نوبل للسالم يف عام تراث إنساين، إىل 
التجربة يف قيام حممد يونس )وهو ثري بنغايل( مبنح قرض جد مصغر لنساء بنغالديش ال يتجاوز مئات الدوالرات 

مان على أساس تضامن قصد احلصول على أجهزة بسيطة تستعمل يف اإلنتاج )آالت اخلياطة مثال( حيث يقوم الض

                                                           
1 Mohamed Bin Rachid Establishment for Young Business Leaders. 
2 Natinal Institute of Entrepreneurship and Small Business Development. 
3 National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises. 
4 National Small Industries Corporation. 
5 National Innovation Foundation. 
6 Action Community for Entrepreneurship. 
7 Grameen Bank. 
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مجاعي بني نسوة احلي أو القرية. وقد القى هذا النوع من القرض جناحا باهرا أخرج املاليني من مواطين بنغالديش من 
 دائرة الفقر املدقع. 

 
سرة هكذا نالحظ أن دعم املؤسسات املتوسطة والصغرية ميكن أن يكون ماليا أو غري مايل. عندما يكون الدعم ماليا )قروض مي

مثال(، جيب أن يرافقه كثري من احلذر حىت ال يتحول الدعم املايل إىل مساعدة "جمانية" ختلق يف أنفسهم نزعة االتكال وتكبح 
حتديهم للمحيط. ألنه إذا حدث هذا األمر فإن مشكلة الوكالة تكون حادة جدا وترتفع درجة اخلطر املعنوي املرتبطة بذلك، 

ني ال يشعرون بأي عبء يقع على عاتقهم. وهذا بالضبط ما يدفع مؤسسات التمويل )البنوك مثال( إىل طاملا أن املقاولني احملتمل
 املزيد من النفور فيما خيص متويل مثل هذه التجارب. 

 
بيد أن املالحظة األساسية اليت خنرج هبا كخالصة من جمموع التجارب العاملية يف هذا اجملال هو ذلك التركيز على الدعم غري 
املايل. حيث يتجسد هذا األخري يف جمموع اآلليات اليت وضعت لتشجيع األفكار اخلالقة واملتمثلة على وجه اخلصوص يف جمموع 
اهليئات واملؤسسات متنوعة التنظيم واألهداف، واليت ترمي ، مع ذلك، يف جمموعها إىل رعاية املؤسسات ومرافقتها يف سريها 

 ال، ميكننا أيضا التمييز بني املؤسسات املتوسطة والصغرية القائمة واملؤسسات الوليدة. حنو التطور والتوسع. ويف هذا اجمل

  
فيما يتعلق باملؤسسات الصغرية واملتوسطة القائمة، واليت تكون قد سجلت جناحا فيما يتعلق مبرحلة التكيف، فإن النظام البنكي 

ؤسسات، طاملا أصبح هلا نصيبا من السوق. وبالتايل فإن جلوءها إىل القرض التقليدي يعترب املكان املفضل لتمويل هذا النوع من امل
البنكي بشكل مستقل عن خمتلف أنواع الدعم احلكومي يصبح ممكنا طاملا أهنا تستطيع أن تقدم الضمانات الكافية )باملفهوم 

ر البنك. إال أن ذلك ال يلغي بشكل الكالسيكي وغري الكالسيكي( اليت ترجع خطر الوكالة إىل مستواه املعقول من وجهة نظ
كامل احلاجة إىل الدعم احلكومي الذي ال يكون بأي شكل من األشكال مباشرا. على سبيل املثال، تقوم السلطات العمومية 
بوضع آلية للدعم ترتكز على نظام للحوافز واألهداف، مثل وضع آلية للوصول إىل املشاركة والفوز بالصفقات العمومية، حيث 

املؤسسات اليت تستطيع حتقيق ما هو مطلوب منها يف دفتر الشروط أو تبدي قدرة على جتاوز األهداف تستفيد من األولوية  أن
 يف الفوز مستقبال بصفقات عمومية أخرى أو تستفيد من عمليات دعم أخرى تصاغ بشكل يدفعها دوما حنو االجتهاد. 

 
سات الكربى )العمومية( واملؤسسات املتوسطة والصغرية يشكل إطارا من ميكن أيضا أن يأخذ الدعم شكل شراكة بني املؤس

التعاون الوثيق، كأن يتم التخلي من طرف األوىل على األنشطة غري الرئيسية حيث تقوم املؤسسات املتوسطة والصغرية بإجنازها 
كن أن تكون مسامهة السلطات . مي(Sous-traitance)لصاحل هذه املؤسسات الكربى يف إطار نظام املناولة من الباطن 

 العمومية يف هذا اجملال فعالة وذلك، على سبيل املثال، عن طريق وضع نظام ضرييب حتفيزي هلذا النوع من األنشطة.
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كما ميكن أن يكون الدعم غري املايل يستهدف حتسني جودة تسيري املؤسسات عرب إنشاء جملس خربة يضطلع بتقدمي املشورة 

املالئم حسب خصائص املؤسسة اليت تطلب ذلك والنشاط الذي تعمل فيه. بل قد يكون من املناسب جدا وصياغة التوجيه 
إنشاء العديد من شبكات الدعم األخرى إىل جانب ما هو موجود، مع عقلنة اجلهود ووضع آلية مالئمة لرفع جدارهتا وجناعتها 

 ود للنجاعة.    وذلك على سبيل املثال بوضعها يف جو تنافسي و/أو ربطها بعق

 
فيما يتعلق باملؤسسات الصغرية واملتوسطة الوليدة، قد يتطلب األمر من السلطات العمومية أن تقوم بوضع آلية لتوجيه الشباب 

. يف هذه احلالة، تكون املؤسسات يف حاجة إىل الدعم املايل (Start-ups)املبدع ورعاية املؤسسات الوليدة عند االنطالق 
يف ما يتعلق بالدعم املايل، قد ال يكون النظام البنكي التقليدي املكان املفضل للتمويل، طاملا أن سلوكه التمويلي وغري املايل. 

يتحدد على أساس درجة اخلطر )خطر الوكالة بشكل خاص(، اليت تكون يف حالة املؤسسات الوليدة جد مرتفعة نظرا ألن 
هذا امليدان. وهو ما يؤدي بالضرورة إىل تنويع وتكييف مؤسسات التمويل  املؤسسني يكونون يف غالب األحيان بدون خربة يف

 مع حاجات هذه املؤسسات.

 
ويف كل األحوال، تكون السياسات العمومية الرامية إىل تسهيل عمل املؤسسات الصغرية واملتوسطة أكثر جناعة عندما تركز على 

ب لوحدها مقومات النجاح واالستمرار. ويف هذا الصدد، يتعني على عوامل املرافقة اليت ترعى هذه املؤسسات مع تركها تكتس
احلكومة أن تركز أساسا على اجلوانب اليت تستهدف متتني الروابط بني املؤسسات، وترقية اإلبداع، وحتسني التكوين، وحتسني 

 . (Goldberg & Palladini, 2008)التكنولوجيا، وتطوير أشكال جديدة لتنظيم العمل 

 
 مييز بني اخللفية التكوينية للمقاولني . الت4

 

املوهبة ليست حكرا لفئة على حساب أخرى، إذ ال يوجد هناك حتديد مسبق للمقاول الناجح، على أساس أن املقاوالتية هي 
. (Lazaric, 2010, p18)فكر وروح ينتجان عن جمموع التفاعالت االجتماعية املتصلة مبختلف املهارت الذاتية لألفراد 

ولكن جناحها عمليا يلزمه تنظيم واحتراف. وكال العنصرين ميكن اكتساهبما على عكس املوهبة. التنظيم هو فن ترتيب اجلهد 
 واملوارد لبلوغ أهداف حمددة بينما االحتراف يربز القدرات على اختاذ قرارات يف أوضاع خمتلفة وبيئات متباينة.

 
النجاح يف احلياة املهنية بصفة عامة ويف تأسيس املؤسسات بصفة خاصة تتحدد إىل مع ذلك، يوجد اعتقاد واسع على أن فرص 

 حد ما مبستوى تكوين الفرد وطبيعة هذا التكوين.
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يف هذا اجملال، ميكن تقسيم األفراد الذين من احملتمل أن يقدموا على االستثمار عرب تأسيس مؤسسات من حيث مستوى التكوين 

 إىل ثالث فئات:

 وىل، وتضم األفراد خرجيي اجلامعات ويكون لديهم بالتايل مستوى تعليم عايل؛الفئة األ -

الفئة الثانية، وتضم األفراد الذين لديهم تكوين متوسط ولكنه يف غاية التخصص، وهؤالء جندهم بني خرجيي خمتلف  -
 مراكز التكوين املهين؛

مستوى تعليمهم يف أحسن األحوال مستوى التعليم الفئة الثالثة، وتضم بقية األفراد، أي أوالئك الذين ال يتعدى  -
 املتوسط ومل يقوموا بأي تكوين مهين فضال عن أوالئك األفراد الذين مل يكن هلم حظ من التعليم. 

 
وفقا هلذا التقسيم، جند أن حظوظ النجاح توجد بشكل أولوي لدى الفئة األوىل متبوعة بالفئة الثانية، بينما تكون حظوظ النجاح 

الفئة الثالثة جد متدنية. مع ذلك، يتعني القول أن هذا التشخيص ليس حمسوما وهو يعرب نظريا عن فرص النجاح لدى لدى 
 املقاولني احملتملني.

 
إن النجاح الذي نتكلم عنه يكون إذا نسبيا وتتوافق درجته مع مستوى الطموح والقدرة على حتقيقه من طرف املقاولني احملتملني. 

ح أمر شخصي قد حتدده أشياء عديدة، مثل الرغبة يف االرتقاء إىل مستوى اجتماعي أعلى أو الرغبة يف إثبات وإن كان الطمو
الذات، فإن القدرة على حتقيق هذا الطموح تبقى أمرا موضوعي إىل أبعد احلدود حيث تتحدد هذه القدرة بالطاقة الفكرية 

 قدرته على وضع الطرق واآلليات املناسبة  لتحقيق طموحه.واملستوى املعريف للمقاول احملتمل واللذان حيددان م

 
على هذا األساس، جند أن الفئة األوىل من األفراد )املقاولون احملتملون( يتجاوز طموحها جمرد النجاح يف التأسيس ليمتد إىل 

 يقومون هبا عادة ما تكون يف نشاطات النجاح يف حتقيق التوسع بالنسبة للمقاوالت اليت يقومون هبا. وبالتايل فإن االستثمارات اليت
 اقتصادية معقدة تتطلب قدرا عاليا من اجلهد الفكري واحلس التنظيمي.

 
بينما يكون الفضاء االستثماري للفئة الثانية أضيق نسبيا ويكون عادة يف اجملال الذي يشكل ميدان التكوين للمقاول احملتمل. 

ة. إال أن مفهوم النجاح بالنسبة هلذه الفئة خيتلف نسبيا عن مفهومه لدى الفئة األوىل. تكون فرص النجاح بالنسبة هلذه الفئة عالي
حيث أن النجاح بالنسبة هلا يتمثل أساسا يف التمكن من إنشاء املؤسسة واستمرارها دون أن يكون التوسع الكبري هدفا من 

تملني دورا يف جعل طموحهم ضمن هذه احلدود، وال ميكنه أن أهدافها املباشرة. تلعب طبيعة التكوين بالنسبة هلؤالء املقاولني احمل
 خيرج عنها إال إذا توسعت مداركه االقتصادية السيما حبكم التجربة واالحتكاك. 
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أما بالنسبة للفئة الثالثة، فإن االستثمار الذي تقوم به يكون عادة يف نشاطات قد تكون مهمة من ناحية الدور االقتصادي الذي 

ولكن أفقها االقتصادي قصري وتفتقر إىل طاقة التوليد الضرورية اليت تسمح هلا باالستمرار. فضال عن ذلك، فإن افتقاد تقوم به 
هذا النوع من االستثمار للطبيعة التوليدية جيعل قيمته تتآكل مع الزمن دون أن يكون هناك مصدرا لتجديده. يكون االستثمار 

اخلدمات مما يفقدها الدور احلاسم يف التأثري على الدورة اإلنتاجية يف االقتصاد. ال يتعدى  عادة مركزا يف أنواع حمددة يف قطاع
الطموح هنا حد ضمان العيش ملن يقومون هبذا االستثمار يف مستوى الئق يفوق نسبيا املستوى الذي يضمنه دخل الوظيفة. 

لنقل )شراء حافلة لنقل املسافرين مثال(. تتمثل اخلاصية األساسية املثال األبرز هلذا النوع من االستثمار هو االستثمار يف وسائل ا
هلذا النوع من االستثمار يف أن األداء فيه يكون روتينيا وال يتطلب جهدا كبريا من الناحية الفكرية أو التنظيمية مما جيعله فاقدا 

 لإلبداع الضروري ألجل التطور.

 
السؤال التايل: ما هو دور مثل هذا التصنيف يف رسم السياسات العمومية يف جمال عند هذا املستوى من التحليل، ميكن طرح 

تشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة السيما يف إطار الوكاالت احلكومية اليت أنشئت هلذا الغرض؟ ال شك أن هذا 
مثل هذا التصنيف يعطينا على األقل إشارات  السؤال معقد جدا لكي جنيب عنه مبجرد القيام بتصنيف املقاولني احملتملني. ولكن

 وإضاءات تنري اجلهود احلكومية يف هذا اجملال.

 
حيث أن تصنيف املقاولني احملتملني وحتديد طبيعة النشاطات اليت يقومون هبا وحتديد أفقها االقتصادي مهم للغاية لناحية رسم 

ديد األولويات يف جمال الدعم احلكومي. حيث تضع احلكومة السياسات احلكومية. بالفعل، يساعد مثل هذا التصنيف على حت
كأولوية يف سلم ترتيب الدعم والتشجيع كل من تكون له القدرة على تطوير أداة اإلنتاج ويتمتع بأعلى الفرص يف التحول من 

فراد الذين تكون لديهم املقدرة فرد )مقاول( يعتمد على املساعدة إىل فرد يساهم يف حتفيز ديناميكية االقتصاد؛ مبعىن أوالئك األ
يف أي وقت يف املستقبل على زيادة توليدهم للقيمة املضافة، وهو األمر الذي يكون له انعكاس مباشر على زيادة التشغيل. كما 

قاوالتية، يؤدي تصنيف املقاولني إىل تكييف وحتسني برامج التكوين املوجهة لفائدة املقاولني احملتملني واليت متس خمتلف أوجه امل
 السيما يف جمال تسيري املؤسسات.

 
إن استيعاب القيم اجلديدة للمقاوالتية، واليت تعترب أكرب ضمان للنجاح، قد تتوفر بشكل أكرب يف املقاولني احملتملني الذين ينتمون 

اطات اقتصادية ذات إىل الفئة األوىل، على اعتبار أن اتساع مداركهم بفعل التعليم يقوي من حظوظهم يف االخنراط يف نش
ديناميكية كبرية. بينما تكون النشاطات اليت يستثمر فيها املقاولون احملتملون الذين ينتمون إىل الفئة الثانية جد مفيدة لكل قطاعات 
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وافر االقتصاد الوطين حبكم أهنا تكون ضرورية يف أداء هذه القطاعات، وقد تكون أولويتها يف االقتصاد كبرية بناء على ما هو مت
 منها من جهة ووترية النمو االقتصادي من جهة ثانية. 

 
بالفعل، ال يرقى التصنيف السابق للمقاولني احملتملني إىل مستوى التحديد املطلق، على أساس انه قد يوجد ضمن الفئة الثالثة 

من بني أفراد الفئة األوىل من ال أفراد يتمتعون بروح مقاوالتية عالية ويتملكون قدرات كبرية يف جمال األعمال، بينما يوجد 
ميتلك أي مهارات مقاوالتية، وهكذا. وعلى هذا األساس، ميكن أن تقوم السلطات العمومية بوضع آلية لالختيار، السيما عند 

الذي االنطالق، تستطيع أن تظهر املواهب الفعلية يف جمال املقاوالتية. نعلم أن وجود مثل هذا النظام ال يشكل ضمانا للنجاح، 
يرتبط بأمور عديدة، ولكنه على األقل يكشف عن املواهب اليت متتلك أكرب الفرص يف حتقيق هذا النجاح. أما بالنسبة للمؤسسات 
القائمة فإن السوق يكون كفيال باختيار أوالئك املقاولني الذين لديهم قدرة على االستمرار  بتجاوز املوانع اليت يصادفوهنا وبالتايل 

 م باملهارت اليت ميتلكوهنا.االعتراف هل

 
ويف كل األحوال، ميكن رفع الطموح إىل مستوى أعلى قصد دفع اجملتمع لالندفاع يف ديناميكية من اإلبداع اجلماعي والفردي. 
يف سبيل ذلك، ميكن وضع برامج واسعة يف خمتلف مستويات املسرية التربوية لألفراد يف جمال الفكر املقاواليت ووضع برامج 

 ين مركزة وفاعلة بالنسبة للمقاولني احملتملني الشباب يف جمال تصميم املشاريع وتنفيذها يف ظل قيود احمليط املعقدة. تكو

 

 . دور العوامل احمليطية5

 

تقاطع عدد كبري من الدراسات والتجارب العاملية يف حتديد أهم العوامل اليت تلعب دورا كبريا يف تطور املؤسسات واستمرارها. 
أن هناك اتفاق على أن مستويات التكنولوجيا ورأس املال البشري، ومستوى تنمية البلد واحمليط الذي تعمل فيه هذه  حيث

املؤسسات تعترب من بني العوامل الرئيسية يف التأثري على تطور املؤسسات ومنوها. وعلى هذا األساس، إذا كانت خدمات البنية 
ال تعمل بشكل جيد يف الدول النامية على سبيل املثال فإن ذلك ميكن أن يؤدي إىل كبح  التحتية واملالية وأداء مؤسسات الضبط

 .(Seker & Guilherme, 2010)منو املؤسسات وإحباط تطورها 
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هكذا يلعب احمليط دورا هاما يف حياة وتطور كل املؤسسات كبرية كانت أم صغرية، إال أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة، 
نطالقها، تعترب كالوليد الذي حيتاج بعد الوالدة إىل كل عوامل احلياة اليت جيب أن تكون نقية وخالية من كل شائبة السيما عند ا

 قد تضر به. ولذلك فهي حتتاج إىل حميط سليم ومساعد على التكيف واالستمرار.

 

ة ملمارسة األعمال بشكل عام وجناحها. وقد ضمن العوامل احمليطية، تعترب بيئة األعمال معيارا جيدا ملدى توفر الشروط الضروري
انصبت معظم اإلصالحات اليت أجريت يف خمتلف الدول الناشئة والنامية على وجه اخلصوص على هذا اجلانب نظرا لدوره 

ى احلاسم يف تشجيع املبادرات واإلبداع اللذان يشكالن سبيل النجاح عرب ترقية دور السوق وختفيض االحنرافات املؤسسية. عل
سبيل املثال، كانت السياسة العمومية الشيلية هتدف إىل حتسني بيئة األعمال عرب فك الطابع التنظيمي لالقتصاد 

(Déréglementation)  وحتسني إطار الضبط إضافة إىل حتسني متانة اآلليات وإنشاء اهليئات الداعمة للمنافسة
(Goldberg & Palladini, 2008) لتحسني بيئة األعمال ال ختص إطار االقتصاد الكلي . إن اإلصالحات املطلوبة

والتعديالت اهليكلية فقط، بل يتعني أن تشمل خفض العراقيل االقتصادية واملؤسسية اليت تؤثر على املؤسسات الصغرية واملتوسطة 
واإلداري. ولذلك، ميكن  وتنقص من قدرهتا على املنافسة، وهو ما يعين أن ميس هذا اإلصالح جوهر النظام القانوين واالقتصادي

القول أن مسؤولية السلطات العمومية كبرية يف حتسني بيئة األعمال عن طريق تطوير مؤسسات كفؤة تكون قادرة على حتسني 
 أداء األسواق وتركيز اإلصالحات حول حمور يشكل أساس حتسني الفرص واحلوافز لفائدة املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

 

اص ببيئة األعمال، ال تعترب اجلزائر مثاال جيدا، مقارنة مع الكثري من الدول املشاهبة هلا اقتصاديا، وفقا ملا جاءت يف هذا اجملال اخل
اليت يعدها البنك العاملي سنويا. يبني اجلدول التايل ملخصا لبيئة األعمال يف  (Doing business)به خمتلف تقارير بيئة األعمال 
 .2011بالنسبة لسنة اجلزائر وبعض الدول األخرى 

 
 
 

 .2011ملخص عن مناخ األعمال يف اجلزائر وبعض الدول لسنة  .1جدول 

 
العربية  تركيا مصر املغرب تونس اجلزائر

 السعودية
جنوب 
 أفريقيا

 34 11 65 94 114 55 136 الترتيب العام
 75 13 63 18 82 48 150 انطالق املشروع )رتبة( -

 6 4 6 6 6 10 14 عدد اإلجراءات 
 22 5 6 7 12 11 24 عدد األيام 
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 52 14 137 154 98 106 133 احلصول على رخصة البناء )رتبة( -
 17 12 25 25 19 20 22 عدد اإلجراءات 
 174 89 188 218 163 97 240 عدد األيام 

 91 1 38 93 124 64 165 تسجيل امللكية -
 2 46 72 72 89 89 138 احلصول على قرض )رتبة( -
 10 16 59 74 154 74 74 املستثمرينمحاية  -
 24 6 75 136 124 58 168 دفع الضرائب )رتبة( -

 9 14 15 29 28 8 34 عدد مرات الدفع /سنة 
 )200 79 223 433 358 144 451 الوقت )ساعة/سنة 

 85 140 26 143 106 78 127 تنفيذ العقود )رتبة( -
 30 43 35 41 40 39 46 عدد اإلجراءات 
 600 635 420 1010 615 565 630 عدد األيام 

 74 65 115 131 59 37 51 غلق املؤسسات )رتبة( -
 )2.0 1.5 3.3 4.2 1.8 1.3 2.5 الوقت )سنة 

 World Bank : Doing business 2011املصدر: 

 
من اجلدول السابق، ميكننا حتديد املستوى األول للعمل الذي جيب أن تقوم به السلطات العمومية لتحسني بيئة األعمال يف 

على الصعيد العاملي يف جمال بيئة األعمال، حيث سبقتها يف ذلك معظم  136اجلزائر. كما يبينه هذا اجلدول، حتتل اجلزائر املرتبة 
ما يشري هذا التقرير إىل أن أسوأ اجلوانب يف بيئة األعمال يتمثل يف اجلانب الضرييب، يليه جانب الدول العربية األساسية. ك

تسجيل امللكية، ويأيت انطالق املشروع كثالث أسوأ جانب يف بيئة األعمال، وهو األمر الذي يكشف عن الصعوبات اليت يالقيها 
بار أن تأسيس املؤسسات الكربى هو أمر قليل احلدوث ويتم بشكل إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل أساسي على اعت

خاص من طرف الدولة. بينما يأيت جانب التمويل يف رابع مرتبة من حيث السوء يف جمال بيئة األعمال، وهو بذلك يناقض 
 االنطباع العام على أن التمويل يعترب العقبة الرئيسية أمام إنشاء املؤسسات. 

 
 تفاصيل التقييم جند أن كثرة اإلجراءات وطول مدهتا، وبالتايل تعقد العملية اإلجرائية، هي العناصر األساسية أما إذا تعمقنا يف

املؤثرة بشكل سليب على مناخ األعمال يف اجلزائر كما يعكسه ترتيبها املتأخر يف مجيع اجلوانب تقريبا. ويكشف هذا األمر عن 
ستثمار وإنشاء املؤسسات، وهو األمر الذي يتعني أن يكون حمل اهتمام خاص من طرف ثقل اإلجراءات البريوقراطية يف جمال اال

السلطات العمومية يف سبيل حتسني مناخ األعمال وترقية احمليط الذي تعمل فيه املؤسسات. إن تبسيط اإلجراءات يف مجيع خمتلف 
شجيع املبادرات اخلاصة يف جمال االستثمار وإنشاء املؤسسات. األطر اإلدارية ومستوياهتا يعد أمرا بالغ األمهية من زاوية ترقية وت

ولكن تبسيط هذه اإلجراءات يندرج يف الواقع ضمن رؤية شاملة ملسألة تنظيم الدولة ومهامها. ويتطلب هذا اجلهد عملية صهر 
ال أمام املبادرة اخلاصة. وعلى هذا شاملة للمنظومة القانونية احلالية يف اجتاه حتديد وتنظيم دور السلطات العمومية وتوسيع اجمل

األساس، يتعني القيام بتحديد صريح وواضح آلليات عمل اإلدارة وتوضيح عالقاهتا مع املؤسسات يف إطار فلسفة تكون فيها 
اإلدارة العمومية أداة مرافقة فعالة تساعد على حتفيز املؤسسات عوض أن تكون جهازا يرتكز سلوكه على فلسفة القمع. جيب 

ن يسمح أداء اإلدارة بتسهيل متكني املؤسسات من ممارسة خمتلف األنشطة االقتصادية وفق معايري عاملية. وعليه، يستهدف أ
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اإلصالح املرتقب لإلدارة تعزيز قدرة التسيري العمومي يف خمتلف أوجهه سواء على مستوى الضبط أو على مستوى الرقابة 
(Latreche, 2007b) . 

 
األعمال تتطلب أن هتتم السلطات العمومية جبانب آخر يف أداء اإلدارة )إدارات اإلشراف والضبط، اإلدارة  كما أن ترقية بيئة

الضريبية، اإلدارة العدلية،...( وهو مسألة الشفافية. ذلك أن الشفافية تعترب عامال حمددا لكل إدارة فعالة، كما أن غياهبا وانتشار 
 & Beck)لعوامل األساسية اليت تقتل املبادرة واإلبداع. فقد أثبتت الدراسة اليت قام هبا السلوكات الضبابية يعتربان من بني ا

Demurguc & Maksimovitch, 2005)  أن املشاكل القانونية والرشوة تشوه منو املؤسسات كما أثبتوا أن درجة
، وهو األمر الذي جيعل املؤسسات تأثري كل عنصر من هذه العناصر على املؤسسات تتحدد عكسيا مقارنة مع حجم املؤسسة

املتوسطة والصغرية أكثر املؤسسات عرضة هلذه العوامل. تستهدف الشفافية توضيح استعمال الوسائل العمومية وعقلنتها وذلك 
افية عرب استئصال كل جتاوز يف استعمال السلطة أو النفوذ مبناسبة ممارسة املسؤوليات العمومية واالقتصادية. تتطلب مسألة الشف

على سبيل املثال أن قواعد منح الصفقات العمومية جيب أن تكون حمددة بدقة، بشكل تتساوى معه فرص كل املترشحني للفوز 
بأكرب ما  (Régimes dérogatoires)هبذه الصفقات. كما تتطلب الشفافية أيضا تقليص اللجوء إىل النظم االستثنائية 

 . (Latreche, 2007b) رافميكن واليت متهد لظهور كل سلوكات االحن

 
يتمثل املستوى الثاين للتفكري يف نظام التمويل املناسب خلصائص املؤسسات الصغرية واملتوسطة. يف هذا اجملال، تستفيد املؤسسات 

خري الصغرية واملتوسطة أكثر من مصادر التمويل اخلارجي، السيما التمويل البنكي، كلما كان النظام املايل متطورا ألن هذا األ
يضمن وصول كل األعوان االقتصاديني، مبا يف ذلك الدولة واملؤسسات، إىل مصادر التمويل على قدم املساواة وبدون شروط 
متييزية لصاحل جمموعة معينة من املتعاملني. ويدل هذا األمر على وجود عالقة سببية بني تطور النظام املايل واستمرارية املؤسسات 

 أن دور النظام البنكي التقليدي يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة تشوبه نقطتا ضعف أساسيتني املتوسطة والصغرية. إال
(Seker & Guilherme, 2010) : 

التمييز بني خمتلف املقاولني احملتملني على أساس جمموعة من املعايري تبىن فقط على أساس العائد املتوقع ملشاريعهم،  -
ال إىل تفضيل املؤسسات الكبرية والقدمية اليت رسخت أقدامها يف السوق بينما يعمل نسبيا ويؤدي هذا األمر بطبيعة احل

على إقصاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة، السيما الوليدة منها، نظرا لعدم امتالكها لنفس الوسائل اليت تسمح هلا 
ة واملتوسطة ال تتبع، كما سبقت اإلشارة بإتباع سياسة ترتكز على تعظيم العائد، فضال عن أن هذه املؤسسات الصغري

إىل ذلك أعاله، سياسة لتعظيم الربح بقدر ما تتبع سياسة تستهدف البقاء يف السوق واحملافظة على مناصب الشغل 
 وبالتايل احملافظة على مصادر الدخل املرتبطة بذلك.
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س اإلستراتيجية على مستوى كل وكاالت عدم التنوع من زاوية جغرافية أو قطاعية. ويؤدي هذا األمر إىل تطبيق نف -
هذه البنوك مهما توزعت جغرافيا، وهو ما يعين أن التوزيع اجلغرايف للوكاالت ال يتبعه تنويع على مستوى اإلستراتيجية 

 .(Latreche, 2007a)هبدف تكييف نشاط التمويل مع خصائص النشاط حمليا 

املتوسطة منها، إىل أنواع خمتلفة من التمويل لتحقيق أهداف خمتلفة يف مراحل يف مقابل ذلك، حتتاج املؤسسات، السيما الصغرية و
خمتلفة من دورة حياهتا. وعلى هذا األساس، فإن حاجيات التمويل لدى املؤسسات املتوسطة والصغرية املتواجدة ختتلف عن 

املؤسسات الصغرية واملتوسطة املوجودة  حاجيات التمويل لدى املؤسسات الوليدة، كما أن مصادره تكون أيضا خمتلفة. حيث أن
ميكنها دائما اللجوء إىل النظام البنكي التقليدي طاملا أهنا أصبحت متتلك املقومات األساسية املتمثلة أساسا يف اخلربات املكتسبة 

يزيد من قدرهتا على  والتمركز يف السوق مما جيعلها تنقل خطر الوكالة إىل مستوياته الطبيعية املوجودة لدى كل الزبائن بشكل
 التنافس للحصول على القرض.  

 
ولكن األمر يكون خمتلفا متاما عند االنتقال إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة الوليدة. حيتاج هذا النوع من املؤسسات إىل مزيج 

ال، تعترب شركات رأس املال من التمويل واملشورة اللذان من املفضل أن يكونا متالزمني ضمانا النسجام الربامج. ويف هذا اجمل
من أفضل احللول ملرافقة املؤسسات عند النشأة نظرا ملا حيوزه من أدوات لتقدمي التمويل  (Capital-risque)املخاطر 

ة واالستشارة املناسبني إىل غاية اشتداد عودها. تتمثل أمهية رأس املال املخاطر كآلية ملساعدة املؤسسات املتوسطة والصغرية الوليد
يف ترافق التمويل واالستشارة اللذين تقدمهما شركات رأس املال املخاطر. ويتم ذلك من خالل امتالكها لألدوات األساسية 
لتقييم املخاطر وتسيريها. وعليه تعترب الشراكة بني هذه الشركات واملقاولون الشباب ضمانة هامة للنجاح على اعتبار استمرار 

 بقاء رأس املال يف هذه املؤسسات املتوسطة والصغرية الوليدة.االستشارة املقدمة طوال مدة 

 
خيص املستوى الثالث من التحليل دور وكاالت التشغيل احلكومية. ال شك أن احلكومة بذلت يف هذا اجملال جهودا كبرية عرب 

األساسية لبعض هذه الوكاالت  خمتلف وكاالت التشغيل ودعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت قامت بتأسيسها. تتمثل اإلضافة
يف دراسة ملفات مشاريع إنشاء املؤسسات من طرف الشباب املقاول بينما تتمثل لدى البعض اآلخر يف وقوفها كمانح للضمان 
يف جمال التمويل البنكي ملشاريع مقترحة من شباب يفتقد غالبا إىل اخلربة، حيث من املفترض أن يؤدي ذلك إىل التخفيف من 

كلة الوكالة واخلطر املعنوي هلؤالء الشباب مبا يعزز من ثقة البنوك ويدفعها ذلك إىل منح التمويل. مع ذلك، يطرح حدة مش
 تساؤل مزدوج فيما يتعلق هبذه الوكاالت: هل أن عددها يعترب كافيا؟ وهل أن الدور الذي تلعبه يعترب مالئما؟ 
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الوكاالت يعترب من حيث املبدأ أمرا جيدا. لكن جيب أن تكون هذه الكثرة لإلجابة على التساؤل األول، يتعني القول أن كثرة 
يف سياق من التنوع يف األهداف واملهام. ومن األفضل أن يكون تأسيس هذه الوكاالت يرتكز على أساس تنافسي بينها أو يتم 

 ربط عملها وفقا لدفتر شروط يشكل اتفاقية جناعة على أساس األهداف.

 
سؤال الثاين، يتعني أن تكون مهام الوكاالت ترتكز على تشجيع األفكار املبدعة اليت لديها القدرة على التحول إىل فيما يتعلق بال

مشاريع ناجحة. ويتطلب هذا األمر، أثناء دراسة املشاريع املقترحة وحتليلها، عدم االكتفاء بدور حسايب لعدد مناصب الشغل 
يع، ألن عدم قدرة هذه األخرية على االستمرار سوف يؤدي ليس فقط إىل خسارة املرتقب إنشاؤها عند انطالق هذه املشار

مناصب الشغل اليت كان من املفترض إنشاؤها ولكن أيضا خسارة وقت وأموال وأفكار بديلة. لذلك جيب على هذه الوكاالت 
 ت.أن تتجاوز األدوار اإلدارية يف عملها لتنتقل إىل أدوار أكثر أمهية بالنسبة للمؤسسا

 
من املهم جدا أن تقوم الوكاالت بدور االستشارة ومساعدة املبدعني على جتاوز العراقيل اليت يالقوهنا. بل قد يكون هذا الدور 
هو أبرز األدوار اليت يتعني عليها االضطالع هبا. ذلك أن كثريا من الشباب لديهم أفكارا خالقة ولكنهم ال يستطيعون تنفيذها 

يداته، حىت إذا اخنرطوا فيه واكتشفوا صعوبته تضعف مهتهم ومتوت أفكارهم. فضال عن ذلك، ميكن تكوين جلهلهم باحمليط وتعق
حلقات للتالقي، يف إطار الوكاالت أو بشكل مستقل عنها، تكون مشتلة تتبادل فيها اخلربات املكتسبة وتتناقش فيها التجارب 

بشكل أفضل لصاحل املقاولني القدماء أو أوالئك املرتقب دخوهلم إىل  وذلك قصد إثراء خمزون النجاح احملقق وإعادة استثماره
عامل االستثمار وإنشاء املؤسسات. وقد يساعد مثل هذا األمر على زيادة قدرة هذه املؤسسات على اختاذ قرارات مجاعية للحصول 

 على مكاسب متبادلة.  

 
ختاما، يتعني القول أن النجاح يف إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة يتطلب عمال دؤوبا ومستمرا وشامال. وال ميكن ألي 
جهود جمتزأة أو مطروحة يف سياق غري مالئم أن تؤدي إىل حتقيق نتائج كبرية حىت ولو كانت هذه اجلهود ضخمة. يتعني اإلدراك 

غرية، مثلها يف ذلك مثل أي قرار اقتصادي، ختضع إىل قوانني وقواعد حتدد إىل مدى بعيد أن إنشاء املؤسسات املتوسطة والص
 فرص النجاح. 

 
جيب أن يكون هدف املقاوالتية هو أمسى هدف يف هذه العملية، ألن األمور األخرى، مبا يف ذلك التشغيل، سوف تتحقق كلما 

ياة يف مرحلة أوىل مث التطور والتوسع يف مرحلة ثانية. ويف سبيل ذلك، جنحت املؤسسات اليت مت إنشاؤها يف البقاء على قيد احل
 جيب فهم العوامل احلامسة يف جناح عملية التأسيس مث عملية التطور. 
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يف هذا اجملال، فإن حتضري إطار مالئم لالقتصاد الكلي ال يكفي لدفع املبادرات حنو التحقق، بل يتعني األمر حتسني اإلطار املؤسسي 

زم وتوفري بيئة أعمال مشجعة لإلبداع وغري مقيدة للمبادرات، بيئة جيد فيها الشباب املبدع، املكتسب للمعارف واملهارات، الال
فضاء داعما لتجسيد أفكاره وجعلها تتحول إىل مشاريع قابلة للحياة عرب رفع رفع جناعة املؤسسات اليت تعترب شرطا لتحوهلا إىل 

مل. هكذا، ال ختص اإلصالحات املطلوبة لتحسني بيئة األعمال إطار االقتصاد الكلي والتعديالت كيان قادر على خلق فرص الع
اهليكلية فقط، بل يتعني أن تشمل خفض العراقيل االقتصادية واملؤسسية اليت تؤثر على املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتنقص من 

 هر النظام القانوين واالقتصادي واإلداري.قدرهتا على املنافسة، وهو ما يعين أن ميس هذا اإلصالح جو
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