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المخلص

إن إنشاء املؤسسات الصغرية أصبح يف السنوات األخرية موضوع بالغ األمهية ،حيث ازداد اإلهتمام حول إجياد الطرق و
الوسائل اليت تساهم يف تذليل املصاعب اليت تواجه املقاولني وأصحاب املشاريع الصغرية ،و انتهى األمر إىل إقامة العديد من
شبكات الدعم و املرافقة اليت هتدف كلها إىل مساعدة أصحاب املشاريع على جتسيد أفكارهم على أرض الواقع ،من خالل
االستشارة فيما خيص كل املراحل اليت متر هبا عملية إنشاء املؤسسة .وأيضا تفادي كل األخطار اليت تواجه تزويدهم بالنصح و
املؤسسات الصغرية ،السيما يف املراحل األوىل من بداية نشاطها اليت تعترب األصعب بالنسبة هلا ،ومن مث ينبغي على املقاول
اإلملام خبصائص كل منط من أمناط املرافقة و اآلثار الناجتة عنها.
أحد هاته اهلياكل املرافقة اليت تساهم يف دعم و ترقية املؤسسات ANSEJو تعترب الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب
املصغرة عن طريق تدعيم و تقدمي االستشارة ومرافقة خمططات أعمال الشباب املقاولني حاملي املشاريع عند قيامهم بتطبيق
مشاريعهم على أرض الواقع.
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مقدمة
عندما نتكلم عن إنشاء مؤسسة ما و خاصة الصغرية منها ،نتحدث عن مجلة من املراحل اليت مير هبا املبادر( أو املقاول) من
أجل الوصول إىل فكرة املشروع و جتسيدها و متابعتها .فالنواة املركزية ال ميكن من دوهنا إنشاء املؤسسة و اليت تتمثل يف فكرة
املشروع وعدة جوانب أخرى ،عدة اجتاهات و عدة مشاكل حتتاج إىل معاجلة ،واحلل يكون انطالقا من هذه الفكرة.
حيث تربز هنا دور الدعم و املرافقة يف حماولة إجياد احللول ،فمن املفرتض أن يكون كل احمليط مالئم لتسهيل عملية جتسيد
املشروع ،و لكن هذا ال حيدث دائما ،حيث غالبا ما حيمل رهانات و تعقيدات كبرية و تعقيدات كبرية للمقاول .و هنا يأيت دور
هيئات الدعم و املرافقة يف تذليل تلك الصعوبات ،سواء كان ذلك قبل أو بعد إنشاء املؤسسة .و بالتايل ميكن طرح التساؤل
التايل - :ماهية آليات متابعة ودعم هيئات الدعم و المرافقة إلنشاء المؤسسات المصغرة في الجزائر؟
أوال :ماهية المؤسسات المصغرة.
 -1مفهوم المؤسسة المصغرة :
رغم كثرة احلديث عن املشروعات الصغرية يف أرجاء املعمورة و استخدام هذا املصطلح استخداما واسعا يف التشريعات
القانونية سواء يف الدول و املنظمات العاملية ،ليس هناك تعريف دقيق متفق عليه  ،إذ أن مفهوم املشروعات الصغرية و املتوسطة
يضم فئات عريضة من املؤسسات االقتصادية ليست متجانسة األحجام و الفروع و التقنيات ،1كما أن املشروعات ختتلف
باختالف الدول و مقوماهتا الصناعية حيث تتصف يف بلدان املصنعة بالديناميكية و التجديد على عكس نظريهتا يف الدول
النامية.
و تعترب املؤسسات املصغرة كيان اقتصادي يسمح لكل شخص مادي طالب للعمل أو مسرح ،يرغب االستثمار يف إنتاج
السلع وتقدمي اخلدمات بصفة فردية أو مجاعية وحلسابه اخلاص .إذ ميكن أن تنشأ من طرف شاب أو جمموعة من الشباب  ،وهي
متس كافة قطاعات النشاط االقتصادي ونطاقها ميكن أن يتحدد بعدد العمال أو حجم االستثمارات.

2

أما بالنسبة للجزائر  :فقد صدر قرار إنشاء املؤسسات املصغرة يف إطار املشروع اجلديد لتوظيف الشباب باملرسوم الرئاسي رقم
 234/96الصادر يف  20جويلية  1996واملرسوم التنفيذي رقم 297 -296/ 96الصادر يف  08سبتمرب. 1996
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تعرف املؤسسة املصغرة على أهنا " تلك املؤسسة اليت يقدر متوسط عدد العمال فيها بثالث مناصب شغل كحد أقصى أما
رأمساهلا فال يتعدى  4000.000دج يف كل مؤسسة فإذا فاقت هذا احلد ال ميكن تصنيفها ضمن املؤسسات املصغرة وال تقوم
الدولة بتمويلها".
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 -2الشكل القانوني للمؤسسات المصغرة:
املؤسسة املصغرة جيب أن تنشأ يف شكل شركة حيث نصت املادة  544من القانون التجاري أن حتديد الطابع التجاري يتم
شكال أو مضمونا تنفيذا للنصوص التجارية  ،إذ ميكن للمؤسسة املصغرة أن متارس نشاطها حسب األطر التالية:
 -1 -2شركة التضامن : Société en nom collectif – SNC
تتكون شركة التضامن من شريكني ) ( 2أو أكثر على أن ال تتعدى تسعة ) ( 9أشخاص يساهم كل منهم جبزء من رأس املال
ومن العمل ،على أن يتوفر عامل الثقة املتبادلة بينهم،كما يتألف عنوان الشركة من أمساء مجيع الشركاء أو إسم واحد أو أكثر
متبوع بكلمة" شركاه"باإلضافة إىل اكتساهبم صفة التاجر.
 -2-2شركة ذات المسؤولية المحدودة : Société a responsabilité limité-SARL

تؤسس الشركة ذات املسؤولية احملدودة بني شركاء يتحملون اخلسائر إال يف حدود ما قدموا من حصص  ،وال جيوز أن يكون رأس
مال الشركة أقل من مائة ألف دينار  ( 100.000دج )كما ميكن أن تشمل هذه الشركة إسم واحد من الشركاء أو أكثر على
أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة بكلمات" شركة ذات مسؤولية حمدودة "أو األحرف األوىل منها أي (ش.م.م).
أو( )SARLومن بني خصائصها أيضا أن عدد الشركاء ال يزيد عن )  ( 20وال يكتسب أي منهم صفة التاجر
 -3-2شركة وحيدة األسهم ذات مسؤولية محدودة : EURL
هذا النوع من الشركات خيضع لنفس الشكل الذي ختضع إليه الشركة ذات املسؤولية احملدودة  ،ولكنها تتميز عنها بوحدوية
الشخص أي أن الشركة وحيدة األسهم ذات مسؤولية حمدودة يديرها شخص واحد فقط.
 -3خصائص المؤسسات المصغرة:
تتميز املؤسسات الصغرية واملتوسطة جبملة من اخلصائص نذكر منها:
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-1-3المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحمل الطابع الشخصي بشكل كبير:
إن املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الغالب هي منشآت فردية أو عائلية أو شركات أشخاص ويساعد هذا النوع من امللكية على
استقطاب وإبراز اخلربات واملهارات التنظيمية واإلدارية يف البيئة احمللية وتنميتها.
 -2-3المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يديرها أصحابها:
إن طبيعة امللكية يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة جعل مهام اإلدارة تسند إىل مالك املؤسسة يف غالب األحيان وذالك بسبب
بساطة العمليات اليت تقوم هبا املؤسسة الصغرية أو املتوسطة فهي ال تتطلب مهارات عالية إلدارهتا.
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 -3-3لها حجم صغير نسبيا في الصناعة التي تنتمي إليها:
تتميز هذه املؤسسات بصغر حجمها يف الصناعة فهي تكون يف غالب األحيان يف قطاع النسيج وتفصيل املالبس ويف قطاع
اخلشب ،األثاث ،اجللود ،وقد تكون على شكل مقاولة من الباطن فهي ال تستخدم تكنولوجيات عالية إال أن هناك بعض
الصناعات تتطلب بعض املهندسني واإلطارات.
 -4-3تعتمد هذه المؤسسات بشكل كبير على المصادر الداخلية لتمويل رأس المال:
ما يالحظ على هذا النوع من املؤسسات انه يعتمد بشكل كبري على التمويل الذايت او القروض املقدمة من األصدقاء أو أفراد
العائلة أي أن االعتماد على التمويل البنكي ضعيف وهذا راجع إىل:
 عدم القدرة على تقدمي ملفات مشاريع ختضع للشروط املطلوبة. عدم توفر الضمانات البنكية املطلوبة للحصول على القرض. -5-3تكون هذه المؤسسات محلية إلى حد كبير في المنطقة التي تعمل بها:
يتميز هذا النوع من املؤسسات كذالك بالتمركز أي حمدود املساحة اليت ينشط فيها ويكون يف الغالب مرتبطة ارتباط مباشرا
باملستهلك إذ تقوم بإنتاج سلع استهالكية إال أن هناك عدد قليل من املؤسسات الصغرية واملتوسطة تنشط يف جمال إنتاج سلع
إنتاجية أو جزء من منتوج معني أي ما يعرف باملقاولة الباطنية لكن هذا ال مينع من وجود ورشات إلصالح املكنات تنتج أحيانا
قطع غيار بديلة لتلك القطع املستوردة وخالصة القول هي أن االرتباط املباشر بينها وبني املستهلك جعلها ذات طابع مركزي أو
حملي.
 -4دوافع إنشاء المؤسسات المصغرة :هناك عدة أسباب دفعت الدول إىل اللجوء إىل دعم إنشاء املؤسسات املصغرة دون
غريها ،نذكر منها:
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_ األزمة االقتصادية واليت دفعت إىل اهنيار األوضاع املالية خصوصا مع منتصف الثمانينات يف معظم البلدان النامية ومنها
اجلزائر ،مما أدى إىل ضعف القدرات االستثمارية وعدم قدرهتا على االستمرار يف استحداث املؤسسات الكربى وحىت عدم القدرة
على االحتفاظ بالقائمة منها.
ـ ظهور اسرتاتيجيات جديدة من قبل املؤسسات الكربى اليت تعاين من ارتفاع تكلفة اإلنتاج الداخلي واليت دفعت هبا إىل تشجيع
املناولة أو ظاهرة النمو الشبكي  ،وهي إسرتاتيجية حتكمها إرادة التقليص من كلفة اإلنتاج واحملافظة يف نفس الوقت على مراقبة
هياكل اإلنتاج وصريورهتا.
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ـ التحوالت االقتصادية العاملية وما صاحبها من تطبيق لربامج التعديل اهليكلي يف عدد من االقتصاديات طرح حتمية تنمية وتطوير
املؤسسات املصغرة ملعاجلة مظاهر التخلي عن بعض األنشطة وامتصاص املسرحني من مناصب عملهم بسبب إعادة هيكلة
قطاعات النشاط االقتصادي .
ـ االهتما م املتزايد الذي توليه املؤسسات املالية والنقدية الدولية الستحداث هذه املؤسسات متوخية يف ذلك ختفيف عبئ الفقر
والبطالة.
ـ الدور املتعاظم للقطاع اخلاص خصوصا يف ظل األوضاع االقتصادية احلالية.
 -5األهداف المنتظرة من إنشاء المؤسسة المصغرة يرمي إنشاء املؤسسة املصغرة إىل حتقيق األهداف التالية:
ـ ترقية روح املبادرة الفردية واجلماعية باستحداث أنشطة اقتصادية سلعية أو خدمية مل تكن موجودة من قبل  ،وكذا أحياء أنشطة
اقتصادية مت التخلي عنها ألي سبب كان  ،ومثال ذلك إعادة تنشيط الصناعات التقليدية  ،املناولة يف قطاع الصناعة وقطاع البناء
واألشغال العمومية  ...اخل.
ـ استحداث فرص عمل جديدة سواء بصورة مباشرة وهذا بالنسبة ملستحدثي املؤسسات أو بصورة غري مباشرة عن طريق
استخدامهم ألشخاص آخرين  ،ومن خالل االستحداث لفرص العمل ميكن أن تتحقق االستجابة السريعة للمطالب االجتماعية
يف جمال الشغل.
ـ إعادة إدماج املسرحني من مناصب عملهم جراء اإلفالس لبعض املؤسسات العمومية أو بفعل تقليص حجم العمالة فيها جراء
إعادة اهليكلة أو اخلوصصة  ،وهو ما يدعم إمكانية تعويض بعض األنشطة املفقودة.
ـ استعادة كل حلقات اإلنتاج غري املرحبة وغري اهلامة اليت ختلصت منها املؤسسات الكربى من أجل إعادة تركيز طاقاهتا على
النشاط األصلي ،وقد بينت دراسة أجريت على مؤسسة عمومية اقتصادية يف قطاع اإلجناز واألشغال الكربى أنه ميكن عن طريق
التخلي واالستعادة إنشاء  15مؤسسة صغرية.
ـ ميكن أن تشكل أداة فعالة لتوطن األنشطة يف املناطق النائية مما جيعلها أداة هامة لرتقية وتثمني الثروة احمللية وإحدى وسائل
االندماج والتكامل بني املناطق .
ـ ميكن أن تكون حلقة وصل يف النسيج االقتصادي من خالل جممل العالقات اليت تربطها بباقي املؤسسات احمليطة واملتفاعلة
معها واليت تشرتك يف استخدام ذات املدخالت .
ـ متكني فئات عديدة من اجملتمع متتلك األفكار االستثمارية اجليدة ولكنها ال متلك القدرة املالية واإلدارية على حتويل هذه األفكار
إىل مشاريع واقعية.
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ـ تشكل إحدى مصادر الدخل بالنسبة ملستحدثيها ومستخدميهم  ،كما تشكل مصدرا إضافيا لتنمية العائد املايل للدولة من
خالل االقتطاعات والضرائب املختلفة.
ـ تشكل إحدى وسائل اإلدماج للقطاع غري املنظم والعائلي.
ثانيا :آلية دعم و مرافقة إنشاء المؤسسات المصغرة:
 -1مفهوم عملية الدعم و المرافقة:
يقود حتديد ماهية عملية الدعم و املرافقة إىل تعريفها و الرتكيز على توضيح أشكاهلا.
يعترب تعريف املرافقة ،وخاصة مرافقة املؤسسة الصغرية أمر معقد حلد ما ،و يرجع سبب هذا التعقيد إىل:
 تعدد الفاعلني يف هذا اجملال وتشعبهم. تنوع أشكال الدعم و املرافقة ،و إجراءات تنفيذها.و يعترب التعريف األكثر مشوال ملهنة الدعم و املرافقة الذي اقرتح من طرف أندري لوتاوسكي " ،"André Letowski
مسؤول عن الدراسات يف وكالة إنشاء املؤسسات بفرنسا " "APCEحيث جاء يف تعريفه:
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» الدعم و املرافقة هي حماولة لتجنيد اهلياكل و االتصاالت و الوقت من أجل مواجهة املشاكل املتعددة اليت تواجه املؤسسة ،و
حماولة تكييفها مع ثقافة و شخصية املقاول «.
و يالحظ من خالل هذا التعريف أنه ركز على عرض الدعم و املرافقة من جانب املكونات األساسية اليت ينبغي أن تتوفر عليها،
و اليت ينبغي أن تُوفرها للمقاولني حىت يتمكنوا من جتاوز املصاعب اليت قد تصادفهم.
 -2أنماط الدعم و المرافقة:
ميكن حصر أهم الفاعلني يف جمال الدعم و املرافقة يف:
 الدولة و اهليئات احمللية. التنظيمات املالية. حاضنات و مشاتل و نزل املؤسسات. املنظمات غري احلكومية. اخلرباء االستشاريني. -االفراق.
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 -3أثر عملية الدعم و المرافقة:
جراء االستفادة منها ،و كذلك التكلفة الناجتة عن االستفادة من
يتمثل هذا األثر يف اجلوانب اإلجيابية اليت مت حتقيقها من َّ
اخلدمات اليت تقدمها هيئات الدعم و املرافقة:
 -1-3تكلفة الدعم و المرافقة:
تتكون تكلفة الدعم و املرافقة من جمموع مصاريف اخلدمات اليت تقدمها أنظمة و أجهزة الدعم و املرافقة اليت يتحملها املقاول ،و
املتمثلة يف تكاليف االستقبال و توجيه أصحاب املشاريع ،و التكوين و املساعدة يف تركيب املشروع و هيكله املايل ،و متابعة
املخاطر ،و عادة ما تكون تكاليف التمويل اجلزء األكرب من تكلفة الدعم و املرافقة  ،و ختتلف هذه التكلفة من تنظيم إىل آخر.
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 -2-3قياس أثر الدعم و المرافقة:
يف كثري من األحيان يصعب قياس أثر الدعم و املرافقة بشكل مطلق ،هلذا سيتم اختيار أوجه الدعم و املرافقة و جوانب خمتلفة له
للتمكن من قياسه:
أ -قياس أثر الدعم و المرافقة على عدد المؤسسات المنشأة:
يف الواقع ال توجد أي دراسة موثوقة منها تؤكد على أن توفري استقبال جيد يرفع من عدد حاملي املشاريع الوافدين إىل احد هياكل
الدعم و املرافقة.
فتشري معظم اإلحصائيات على أن الرغبة يف إنشاء مؤسسة تتوقف بالدرجة األوىل على العوامل الثقافية و االجتماعية و النفسية.
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ب -قياس أثر الدعم و المرافقة على معدل الفشل:
إن شبكات الدعم و املرافقة مطالبة بأداء وظيفة االستقبال ،إضافة إىل القيام بإعادة توجيه حاملي املشاريع يف حالة كون
مشاريعهم غري مالئمة ،ولكن قد تصطدم الشبكات بذهاب هؤالء املقاولني إىل االستشارة على مستوى مكاتب أخرى ،فيقومون
بذلك بإنشاء مؤسستهم ،ويف هذه احلالة هل ميكن القول أن هذه الشبكات حققت آثار اجيابية؟
وقد أجرين عدة دراسات و خلصت إىل أن الدعم و املرافقة ميكن أن تبعث يف املقاول الفاشل الرغبة يف البدء و االنطالق من
جديد.
ج -قياس أثر الدعم و المرافقة على معدل نجاح المقاولين:
تعترب هذه النقطة هي األكثر حساسية ،و الطريقة األمثل لقياس هذا األثر هو الرجوع إىل نتيجة املالحظة اليت قام هبا املختصون،
حيث بني نشاط مهنة الدعم و املرافقة أن هذه األخرية:
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 ضرورية ألغلبية حاملي املشاريع ترفع من حظوظ جناح أصحاب املشاريع. جتنب املبتدئني الكثري من األخطاء. تظهر مزايا كبرية يف جمال إعداد التقديرات املالية. تعمل بشكل كبري على إزالة الشعور بالوحدة الذي حييط باملقاول.وتدل الكثري من الدراسات على اآلثار االجيابية للمرافقة ،و هذا من خالل اللجوء إىل املقارنة املرجعية " "Benchmarkingأي
املقارنة بني عينتني من املؤسسات إحدامها مت مرافقتها و األخرى مل يتم ذلك ،مث حتديد األثر .فقد أثبتت اإلحصائيات يف معظم
تفوق احلاضنات يف رفع نسبة جناح املشروعات الصغرية.
الدول اليت قامت بتنفيذ برامج للحاضنات ّ
 -4هيئات دعم ومرافقة المؤسسات المصغرة في الجزائر:
املقصود هبيئات دعم املؤسسات املصغرة خمتلف اهلياكل واآلليات اليت تقدم املساعدة للمؤسسات يف مرحلة النشأة .وهذه املرحلة
قد متتد إىل سنتني أو ثالث سنوات .كما أن هذه اهليئات قد تكون عمومية أو خاصة أو خمتلطة.
ويتضمن الدعم املطلوب تقدميه من هذه الشبكة خمتلف اجلوانب اليت حيتاج إليها أي مشروع حديث :دراسات اجلدوى،
استشارات قانونية ،دعم فين ،دعم مايل ،دعم إداري أو تسيريي ،دعم تسويقي.
ولقد برزت يف اجلزائر عدة هياكل وآليات هتدف إىل دعم االستثمار واملقاولني الناشئني ،أبرزها وكالة ترقية ودعم االستثمار
) (APSIو الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ) . (ANSEJغري أن املالحظ هو أهنا مل تكن لتحقق األهداف املطلوبة منها
بسبب غياب السياسة الواضحة ونقص الصرامة يف العمل .وقد استبدلت وكالة ترقية ودعم االستثمار بالوكالة الوطنية لتطوير
االستثمار ) .(ANDIو يظهر اجلدول التايل يوضح هيئات الدعم و املرافقة إلنشاء املؤسسات يف اجلزائر:

األيام العلمية الدولية الثالثة حول المقاوالتية بعنوان  :فرص وحدود مخطط األعمال :الفكرة اإلعداد و التنفيذ  19/18/17أفريل 2012

متابعة شبكات الدعم و المرافقة إلنشاء المؤسسات الصغيرة -الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ANSEJنموذجا-

الجدول  :01هيئات الدعم و المرافقة إلنشاء المؤسسات في الجزائر
الهيئات

المهام

تاريخ اإلنشاء

دعم ومرافقة املشاريع املصغرةالوكالة الوطنية لدعم تشغيل

للمقاولني الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني

الشباب )(ANSEJ

19إىل  40سنة.

1997

منح اإلمتيازاتالوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار
)(ANDI

التوجيه واملرافقة ،ومنح اإلمتيازات.-اإلشراف على الشباك الوحيد.

2001

تطورت مهامه كالتايل:
 -1994تأمني العاطلني املسرحني،
الصندوق الوطني للتأمين عن
البطالة )(CNAC

 -1998دعم إعادة إدماج املسرحني و
مساعدة املؤسسات اليت تعاين من صعوبات.
 -2004دعم ومرافقة خلق النشاط من

مهمة خلق النشاط
إبتداء من 2004

طرف العاطلني املسرحني و الذين ترتاوح
أعمارهم ما بني  35إىل  50سنة.
منح القرض املصغر من أجل خلقالوكالة الوطنية لتسيير القرض
المصغر )(ANGEM

النشاط
(  50.000إىل  400.000دج)

2004

بفائدة قدرها %2

المصدر :عبد العزيز شرايب  ،دور املنشآت الصغرية واملتوسطة يف تشغيل الشباب العريب ،املؤمتر العريب األول لتشغيل الشباب،
اجلزائر ،2009،ص.03:
 1-4الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب  : ANSEJوهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل
وهي تسعى لتشجيع كل الصيغ املؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشباين من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع

األيام العلمية الدولية الثالثة حول المقاوالتية بعنوان  :فرص وحدود مخطط األعمال :الفكرة اإلعداد و التنفيذ  19/18/17أفريل 2012

متابعة شبكات الدعم و المرافقة إلنشاء المؤسسات الصغيرة -الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ANSEJنموذجا-

واخلدمات ،وقد أنشئت سنة  1996وهلا فروع جهوية وهي حتت سلطة رئيس احلكومة و يتابع وزير التشغيل األنشطة العملية
للوكالة .
 -2-4وكالة ترقية ودعم االستثمارات ( )APSIوالوكالة الوطنية لتنمية االستثمار ()ANDI
 1-2-4وكالة ترقية االستثمارات : APSI
فتح قانون  93لالستثمارات اجملال أكثر للقطاع اخلاص حىت يتدخل يف خمتلف جماالت احلياة اإلقتصادية ،و قد تدعم ذلك على
مستوى اهليئات احلكومية بإنشاء هيئة جديدة تدعم دور الدولة يف إنعاش القطاع اخلاص ،وهي "الوكالة" وكالة ترقية االستثمارات
ودعمها و متابعتها ،بدورها تعترب هيئة حكومية حيث تنشط حتت وصاية رئيس احلكومة.
و تتكفل الوكالة مبساعدة املستثمرين يف استيفاء الشكليات الالزمة إلجناز استثماراهتم ،السيما املتعلقة منها باألنشطة املقننة و
بالسهر على احرتام اآلجال القانونية هلذه األنشطة.
و تؤسس الوكالة يف شكل شباك و حيد يضم اإلدارات و اهليآت املعنية باالستثمار ،وهبذه الصفة تقدم الوكالة يف اآلجال احملدد
(أقصاه  60يوم ابتداء من تاريخ اإليداع النظامي للتصريح وطلب االستفادة من اإلمتيازات) بناء على تفويض من اإلدارة كل
الوثائق املطلوبة قانون إلجناز االستثمار.
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 2-2-4الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار : ANDI

11

مبقتضى األمر الرئاسي رقم  03-01واملتعلق بتطوير االستثمار جاءت الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار لتحل حمل الوكالة الوطنية
لدعم ومتابعة االستثمار سابقا " "APSIيف  20أوت من عام  ،2002وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تعىن خبدمة
املستثمرين الوطنيني واألجانب وتعترب هذه الوكالة خصوصا يف اجلزائر اليت تشهد حتوال اقتصاديا عميقا باجتاه اقتصاد السوق
واالنفتاح على الرأس املال اخلاص ضمن إطار إعادة اهليكلة ،األداة األساسية للتعريف بفرص االستثمار القائمة والرتويج هلا
واستقطاب رؤوس األموال واالستثمارات األجنبية املباشرة.
 3-4الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر :ANGEM

عقب التوصيات املقدمة خالل امللتقى الدويل املنعقد يف ديسمرب  2002حول موضوع" جتربة القرض املصغر يف اجلزائر " و
الذي ضم عددا معتربا من اخلرباء يف جمال التمويل املصغر  ،مت 14املؤرخ يف  22إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر
مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  04جانفي . 2004
و من بني أهدافها العامة تنمية روح املقاولة عوضا عن اإلتكالية اليت تساعد األفراد يف اندماجهم االجتماعي و إجياد ضالتهم.
و ضمان متابعة األنشطة اليت ينجزها املستفيدون مع احلرص على احرتام بنود دفاتر الشروط اليت تربطهم بالوكالة.
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 4-4الصندوق الوطني للتأمين على البطالة :CNAC
مت إنشاء الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  188-94املؤرخ يف  06جويلية  ،1994و يساهم
الصندوق يف تطوير و إحداث أعمال لفائدة البطالني املنخرطني فيه ،و ذلك من خالل:
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 التمويل اجلزئي للدراسات املتعلقة باألشكال غري النموذجية للعمل و األجور و تشخيص جماالت التشغيل و مكامنه. التكفل بالدراسات التقنو-اقتصادية ملشاريع إحداث األعمال اجلديدة لفائدة البطالني الذين يتكفل هبم. تقدمي املساعدة للمؤسسات اليت تواجه صعوبات يف أعماهلا من أجل احملافظة على مناصب الشغل.و مع بداية  2004جاءت تعديالت جديدة عملت على ترقية اجلهاز فيما خيص إنشاء املؤسسات لفائدة البطالني البالغني مابني
 35و  40سنة 13.و ذلك مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  01-04املؤرخ يف  03جانفي  2004املتمم و املعدل للمرسوم
التنفيذي السابق.
ثالثا :آليات دعم ومرافقة الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب  Ansejإلنشاء المؤسسات المصغرة
قبل التطرق إىل اآلليات اليت تساهم هبا الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب يف دعم و مرافقة إنشاء املقاولني مؤسسات مصغرة ،ال بد
من تعريف هاته اهليأة و تبيان طبيعة مهامها طبقا للمراسيم اليت أنشأهتا.
 -1طبيعة الوكالة ومهامها :
 1-1نشأة الوكالة :تعترب الوكالة أحد هياكل الدعم و املرافقة اليت تسهم يف دعم ومرافقة إنشاء املؤسسات املصغرة ،فقد ظهرت
مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  296-96املؤرخ يف  08سبتمرب  1996و الذي جاء يف شكل قوانني تنظم عمل الوكالة .و
جاءت الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب كبديل عن التعاونيات اليت أنشأت أوائل التسعينات ،واليت جاءت مبنظور اشرتاكي ،حيث
كانت تشرتط وجود ثالث شركاء فأكثر من أجل إنشاء مؤسسة مصغرة ،إضافة إىل كون فكرة املشروع كانت تقرتح من طرف
هذه التعاونيات يف حد ذاهتا .ونظرا للفشل الذريع اليت منيت هاته التعاونيات ظهرت الوكالة كبديل للشباب الراغب يف جتسيد
مشاريعه على أرض الواقع.
 2-1مهام الوكالة :تقوم الوكالة الوطنية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  296/96باملهام التالية :
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 تشجع كل األشكال والتدابري املساعدة على ترقية تشغيل الشباب من خالل برامج التكوين والتشغيل والتوظيف األول. تقوم بتسيري خمصصات الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب ومنها اإلعانات ،التخفيضات يف نسب الفوائد . تتابع االستثمارات اليت ينجزها أصحاب املشاريع يف إطار احرتامهم لبنود دفرت الشروط. إتاحة املعلومات االقتصادية والتقنية والتشريعية ألصحاب املشاريع ملمارسة نشاطاهتم . تقدمي االستشارات ألصحاب املشاريع واملتعلقة بالتسيري املايل وتعبئة القروض. إقامة عالقات مالية متواصلة مع البنوك واملؤسسات املالية يف إطار الرتكيب املايل لتمويل املشاريع و إجنازها واستغالهلا.األيام العلمية الدولية الثالثة حول المقاوالتية بعنوان  :فرص وحدود مخطط األعمال :الفكرة اإلعداد و التنفيذ  19/18/17أفريل 2012

متابعة شبكات الدعم و المرافقة إلنشاء المؤسسات الصغيرة -الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  ANSEJنموذجا-

تكلف جهات متخصصة بإعداد دراسات اجلدوى وقوائم منوذجية للتجهيزات ،وتنظيم دورات تدريبية ألصحاب املشاريع

-

لتكوينهم وجتديد معارفهم يف جمال التسيري والتنظيم ويسري الوكالة جملس توجيه ويديرها مدير وجملس مراقبة .
 -3-1خصائص المؤسسة المصغرة في ظل الوكالة الوطنية لتشغيل الشبابANSEJ -
فيما خيص خصائص املؤسسة املصغرة يف ظل الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ANSEJفتتلخص فيما يلي:

15

 ميكن للمؤسسة املصغرة أن تنشأ من طرف شاب مبفرده أو جمموعة من الشباب أصحاب املشاريع. حيب أن ال يكون الشباب أصحاب املشاريع يشغلون مناصب عمل مأجورة عند تقدمي ملفاهتم. يرتاوح سن الشباب أصحاب املشاريع بني  19و  35سنة ،فيما خيص املسري ميكن أن يصل السن إىل  40سنة يتعهد خبلقثالثة مناصب شغل دائمة ( مبا يف ذلك صاحب أو أصحاب املشروع(.
 احلد األقصى لالستثمار هو 10ماليني دينار. جيب على الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع أن يسامهوا يف االستثمار بأموال خاصة يتغري مستواها حسب مستوىاالستثمار.
 جيب أن تنشأ املؤسسة املصغرة على شكل شركة. جيب على الشاب أو الشباب أصحاب املشاريع أن يشرتكوا يف صندوق ضمان أخطار قروض الشباب أصحاب املشاريع(يف حالة التمويل الثالثي فقط).
 -2مراحل مرافقة إنشاء المؤسسة المصغرة من طرف الوكالة:
لكي يستفيد الشاب املقاول من املزايا املمنوحة إلنشاء مؤسسة مصغرة ينبغي أن يرتاوح سنه ما بني  19و  35سنة  ،و إذا
كان يرتاوح سنه ما بني  35و  40سنة جيب أن يكون هو املسري و يتعهد خبلق ثالث مناصب شغل على األقل كما ينبغي أن
يكون املقاول ذو شهادة أو خربة و كفاءة مهنية  ،و أن يقدم نسبة من املبلغ اإلمجايل لالستثمار يف شكل مسامهة شخصية ،و
يشرتط أيضا أن ال يكون لوظيفة مأجورة عند إيداع امللف .و ميكن تلخيص مراحل إنشاء املؤسسة املصغرة يف إطار اجلهاز كما
يلي:
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الشكل  :01مراحل إنشاء مؤسسة مصغرة  -من الفكرة إلى اإلنطالق -لدى وكالة ANSEJ

شهادة تسليم
و الدراسة التأهيل
.اقتصادية -التقنو

إيداع الملف من طرف
صاحب المشروع لدى
الوكالة

إيداع شهادة التأهيل
و الدراسة
اقتصادية -التقنو
و وثائق أخرى لدى
البنك

العودة الى الوكالة رفقة الوثائق التالية:

في حالة
الحصول على
الموافقة

-

 تحويل القروض بدونفائدة (.)PNR
 تسليم األمر باستالمالصك.

 موافقة. رفض. تسليم قرار + DOARقائمة التجهيزات.
 التوقيع على دفتر الشروطو السندات ألمر.
 -شهادة اإلعفاء من .TVA

الموافقة البنكية.
وصل دفع المساهمة الشخصية.
السجل التجاري او بطاقة الفالح.
القانون األساسي للمؤسسة( شخص طبيعي).
البطاقة الضريبية.
وصل انخراط في الصندوق ضمان القروض.

 معاينة انطالق نشاطالمؤسسة.
 الرهن الحيازي القتناءالتجهيزات لفائدة البنك و
الوكالة

اقتناء التجهيزات
بواسطة صك بنكي
والبدء في االستغالل.

 DOEA.تسليم القرار

دراسة المشروع من
طرف البنك:

 تسليم قرار  DOEAمن طرف صاحب المؤسسة إلىمصالح الضرائب و صندوق الضمان االجتماعي
لألجراء و غير األجراء ( CASNOSو .)CNAS

املصدر :الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب
فمن أجل إنشاء مؤسسة مصغرة جيب أن مير صاحب الفكرة بعدة مراحل أساسية و اليت تالزمه فيها الوكالة ،حىت يتمكن من
التجسيد الفعلي ملشروعه:
 1-2مرحلة االستقبال و التوجيه:
قبل إيداع امللف من طرف صاحب الفكرة ،و عند التحاقه بالوكالة مير مبرحلة أولية تتمثل يف مرحلة ما قبل االستقبال ،وهي
عبارة عن اجتماع يضم فريق من املستثمرين احملتملني ،والذين يرتاوح عددهم ما بني ستة  06إىل مخسة عشر فردا  15و املكلف
بالدراسات .و يف هذه املرحلة تعطى معلومات عامة حول جهاز الوكالة و خمتلف اإلعانات املمنوحة  ،لترتك فيما بعد كامل احلرية
حلاملي األفكار للتحدث عن أفكار مشاريعهم .و تنتهي هذه املرحلة بانتقال املقاول إىل مرحلة المقابلة الشخصية ،ويتم فيها
التحدث مطوال بينه و بني أحد املكلفني بالدراسات عن فكرة املشروع ،و عن كيفية تشكيل امللف.
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و يف مرحلة أخرية يتم إيداع امللف من طرف الشاب املستثمر ،والذي يضم الشقني التالني :
 1-1-2الملف اإلداري :و يتكون من:
 طلب خطي للحصول على االمتيازات يوجه إىل املدير العام للوكالة ،و يكون ممضي من طرف الشركاء ( نسختني) ،ويوضح نوع التمويل ثنائي أم ثالثي.
 شهادة ميالد أصلية صورة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية وثائق تثبت املؤهالت املهنية لصاحب أو أصحاب املشروع ( شهادات علمية ،شهادات عمل.).... شهادة عدم اخلضوع للضريبة. شهادة اإلقامة لصاحب أو أصحاب املشروع. تعهد خبلق ثالث مناصب شغل دائمة مبا يف ذلك صاحب املشروع إذا آان سن املسري يرتاوح ما بني  35و  40سنة. اعتماد أو رخصة أو تصريح مبمارسة النشاط عندما يتعلق هذا األخري باملهن احلرة. شهادة اإلعفاء من اخلدمة الوطنية بالنسبة للمسري الذي يرتاوح سنه ما بني  19و  20سنة ،و ال يشرتط ذلك بالنسبةللسن ما بني  20و  40سنة.
 إثبات صفة الشاب العاطل عن العمل من خالل: oشهادة عدم االشرتاك يف الضمان االجتماعي لألجراء .CNAS
 oشهادة عدم االشرتاك يف الضمان االجتماعي لغري األجراء .CASNOS
كما يقوم املستثمر بتحضري ملف آخر و هو الملف المالي.
 2-1-2الملف المالي :و يشتمل على الوثائق التالية:
 الفاتورة الشكلية للعتاد معفية من الرسوم. فاتورة شكلية للتأمينات متعددة األخطار متنح من طرف أحد شركات التأمني. كشف التهيئة متضمن الرسوم إن اقتضى األمر ذلك.تقدم كل هذه الوثائق أو هذا امللف رفقة امللف اإلداري للوكالة ،ليتم دراسته من قبل املكلفني بالدراسات .و تنتهي
هذه الدراسة بإعداد الدراسة التقنو -اقتصادية و اليت تضم إعداد جدول حسابات النتائج ،إضافة إىل امليزانيات
التقديرية على مدى ثالث سنوات.هذا إضافة إىل تقدمي دراسة تشمل كل متغريات السوق و احمليط ( الزبائن ،املوردون
 ،سياسة االتصال و الرتويج ،واملنافسني ، )...وعادة ال تتجاوز مدة هذه الدراسة عشرون ( )20يوما تنتهي مبنح
املقاول شهادة التأهيل .و تبلغ تكلفة هاته الدراسة  1700دج ( 1500دج منها متثل حقوق الدراسة التقنو-
اقتصادية ،و 200دج متثل حقوق استالم شهادة التأهيل).
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و يف حالة حصول املقاول على شهادة التأهيل و الدراسة التقنو-اقتصادية  ،مير إىل مرحلة التجسيد.
 2-2مرحلة التجسيد:
يف هاته املرحلة مينح املقاول نوعني من الدعم  ،و األمر يتعلق بدعم مالي و آخر جبائي و شبه جبائي:
 1-2-2اإلعانات المالية:
إن املرسوم التنفيذي رقم  297-96الصدر بتاريخ 08سبتمرب 1996يبني أشكال املساعدات املالية املمنوحة للشباب
الذين يرغبون يف االستثمار وقد صيغت هذه املساعدات على شكلني أساسني:
أ -التمويل الثنائي :
يف هذه احلالة تكون الرتكيبة املالية على الشكل التايل :
 املسامهة املالية حسب مستوى االستثمار. املسامهة املالية الشخصية لصاحب املؤسسة الصغرية واملتوسطة وتتغري هذه املسامهة حسب مستوى االستثمار. قرض بدون فائدة متنحه املؤسسة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و اجلدول التايل يبني ذلك:الجدول ( : )02يبين مستويات و نسب مساهمة الوكالة في التمويل الثنائي:
نسبة المساهمة

المستويات

قيمة االستثمار

نسبة القروض بدون فائدة

المستوى األول

أقل من 1مليون دج

%25

%75

المستوى الثاني

ما بني 1و  2مليون دج

%20

%80

المستوى الثالث

ما بني  2و 4مليون دج

%15

%85

الشخصية

املصدر :دليل املؤسسة الصغرية ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،1998،ص.11:

و يالحظ انه كلما زاد االستثمار كلما اخنفضت نسبة مسامهة الوكالة يف املشروع ،و ذلك جتنبا لألخطار اليت قد تنجم
عن املشروع و عدم القدرة على السداد.
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و قد شهد هذا النوع من التمويل تعديالت جاءت يف سنة  2003حيث ارتفع احلد األعلى ملستوى االستثمار ليبلغ
 10مليون دج و ارتفعت نسبة مسامهة الوكالة يف شكل قرض بدون فائدة إىل  ، %20كما جاءت سنة  2011بتعديالت
جديدة تضمنت مستويني فقط لالستثمار ،حيث مت ختفيض املسامهة الشخصية إىل  %71و ذلك بالنسبة للمستوى األول
الذي أصبح أقل من  5مليون دج  ،و % 72بالنسبة للمستوى الثاين ،وهذا ما يوضحه اجلدول التايل:
الجدول( :)03مستويات التمويل الثنائي حسب تعديالت 2011
المستويات

قيمة االستثمار

نسبة القروض بدون

نسبة المساهمة الشخصية

فائدة( الوكالة)
المستوى األول

أقل من 5مليون دج

% 29

% 71

المستوى الثاني

ما بني 5و  10مليون دج

% 28

% 72

المصدر :دليل إنشاء مؤسسة مصغرة  ،الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب،2011 ،ص.06 :
ج -التمويل الثالثي :يف صيغة التمويل الثالثي هناك نوعني من الدعم املوجه من طرف الوكالة إلنشاء املؤسسات املصغرة و هي
القروض بدون فائدة و ختفيض نسبة الفوائد املتعلقة بالقرض البنكي  ،حيث تتغري املسامهة املالية لصاحب املؤسسة الصغرية
حسب مستوى االستثمار و مواطنه ،فاالستثمارات اليت يكون موطنها يف املناطق اخلاصة ختصص هلا الوكالة امتيازات أكثر من
تلك اليت تقام يف املناطق العادية وتتمثل هذه االمتيازات اخلاصة يف:
 قرض بدون فائدة متنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،حيث يتغري هذا القرض حسب مستوى هذا االستثمار .فنسبةالقروض بدون فائدة تنخفض بارتفاع قيمة االستثمار (مستوى االستثمار).
باإلضافة إىل منح القرض بدون فائدة من طرف الوكالة ،تأخذ هذه األخرية على عاتقها عبء تسديد جزء من الفوائد املرتبطةبالقرض البنكي الذي يكون قد منحه لصاحب املؤسسة املصغرة ،و يتغري مستوى هذا التخفيض يف نسب الفائدة تبعا ملوطن
النشاط  .وميكن توضيح الصيغة يف اجلدول التايل:
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الجدول( :)04يبين مستويات ونسب مساهمة الوكالة في التمويل الثالثي

المستويات

قيمة االستثمار

القرض بدون فائدة
( مساهمة الوكالة)

المساهمة الشخصية
المناطق

المناطق

الناطق

المناطق

الخاصة

األخرى

الخاصة

األخرى

المستوى األول أقل من  1مليون دج

%25

%5

المستوى الثاني ما بني 1و  2مليون دج
المستوى
الثالث

ما بني 2و3مليون دج

المستوى الرابع ما بني  3و 4مليون دج

القرض البنكي

%70

%20

%8

%10

%72

%70

%15

%11

%15

%74

%70

%15

%14

%20

%71

%65

المصدر :دليل املؤسسة الصغرية ،الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،1998،ص.13:
و قد شهد هذا النوع من التمويل تعديالت جديدة جاءت يف سنة  2011تضمنت مستويني فقط لالستثمار ،حيث مت ختفيض
املسامهة الشخصية إىل  %1فقط و ذلك بالنسبة للمستوى األول الذي أصبح أقل من  5مليون دج  ،وهذا ما يوضحه اجلدول
التايل:و هذا ما يوضحه اجلدول التايل:
الجدول( :)05مستويات ونسب مساهمة الوكالة في التمويل الثالثي حسب تعديالت 2011
القرض بدون

المساهمة

فائدة(الوكالة)

الشخصية

المستوى األول أقل من  5مليون دج

%1

% 29

%70

المستوى الثاني ما بني  5و  10مليون دج

%2

% 28

%70

المستويات

قيمة االستثمار

القرض البنكي

المصدر :دليل إنشاء مؤسسة مصغرة ،الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب،2011 ،ص.05 :
و يالحظ مما سبق أن إمجايل نسبة املسامهة الشخصية و القرض بدون فائدة ( و الذي ميكن اعتباره أيضا كمسامهة خاصة
باعتباره مينح دون فوائد ) تصل إىل حد الـ  ، % 30و بالتايل تكون الوكالة قد ضمنت نسبيا التوازن املايل للمشروع.
كما يالحظ أيضا أن مستويات اهليكل املايل اليت جاءت إثر تعديالت  ،2011جاءت أساسا لرتفع من قيمة االستثمار و أيضا
لتخفيض نسبة املسامهة الشخصية نظرا للحاجات اليت لوحظت خالل متويل املشاريع و اليت كانت تشكل أحد أهم العقبات
للمقاولني ،و بالتايل ختفيف العبء على الشباب املستثمرين و السيما أهنم بطالني.
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ومن أجل احلصول على التمويل يتجه املستثمر رفقة شهادة التأهيل و الدراسة التقنو -اقتصادية و وثائق أخرى ( عقد إجيار
احملل ،و شهادة التامني )...إىل بنك أو عدة بنوك و يودعها لديها ،و يف هذه املرحلة تقرر هذه األخرية بعد دراسة دقيقة للملف
املودع تتم املوافقة أو رفض منح القرض ،و يف حالة القبول يتم حتديد مهلة التسديد و الدفعات ،و اليت عادة ما تكون ألجل
أقصاه مخس سنوات مع اإلعفاء من التسديد يف السنة األوىل من بداية النشاط .و بعد إمتام تسديد القرض البنكي ينبغي على
املستثمر البدء يف تسديد القرض بدون فائدة املمنوحة من طرف الوكالة ،خالل مهلة تصل أيضا إىل مخس سنوات أخرى ،أي
قرض طويل املدى.
و إضافة إىل منح القروض بدون فائدة تتوىل الوكالة عبء تسديد ختفيض الفوائد على القروض البنكية وفقا للمادة  16من
املرسوم التنفيذي رقم  234-69املؤرخ يف  8سبتمرب  1996حيث حيدد معدل ختفيض نسبة قروض االستثمارات اليت متنحها
البنوك و املؤسسات املالية للشباب أصحاب املؤسسات الصغرية واملنصوص عليها يف املرسوم الرئاسي رقم  234-96املؤرخ يف
 02جويلية .1996ونسب التخفيض املبنية يف اجلدول التايل هي النسب اليت جاءت هبا التعديالت األخرية:
الجدول (  :)06يمثل نسب التخفيضات من معدل الفائدة حسب تعديالت .2011
ُُُُُُُُُُُُُُُتخفيض معدل الفائدة
المناطق

واليات الهضاب العليا و

الواليات األخرى

القطاعات

الجنوب

القطاعات ذات األولوية

% 95

% 80

القطاعات األخرى

% 80

% 60

المصدر :دليل إنشاء مؤسسة مصغرة ،الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب،2011 ،ص.07 :
إذ أن صاحب املؤسسة الصغرية ال يتحمل إال فارق نسبة الفائدة غري خاضع للتخفيض أما نسبة التخفيض املخصومة تدفع
من طرف الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب بطلب من املؤسسة االئتمانية وفقا للجدول الزمين احملدد للتسديد وبناءا على
تقدمي وثائق اإلثبات وهذا ما نصت عليه املادة  13من املرسوم التنفيذي رقم  296-97املؤرخ يف  08سبتمرب .1996
و يالحظ من خالل التعديالت اجلديدة لسنة  2011أن التخفيضات بلغت حدها األقصى حينما وصلت إىل  %95و ذلك
بالنسبة لالستثمارات املخصصة للقطاعات ذات األولوية يف واليات اهلضاب العليا و واليات اجلنوب .يقصد بالقطاعات ذات
األولوية قطاع الزراعة  ،الري ،الصيد البحري ،البناء و األشغال العمومية ،و الصناعة التحويلية.
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 2-2اإلعانات الجبائية وشبه الجبائية:
تستفيد املؤسسة الصغرية من االمتيازات اجلبائية وشبه اجلبائية وفقا لألمر رقم  31-96املؤرخ يف  30سبتمرب  1996يتضمن
قانون املالية لسنة  1997إن هذه االمتيازات الضريبية والشبه الضريبية تستعمل لتحسني الوضعية املالية للمؤسسة الصغرية والتدفق
النقدي  ،وهذا حىت تسمح للمؤسسة من تسديد قروضها يف أقصر اآلجال.
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ف بعد احلصول على املوافقة البنكية ( أو موافقة الوكالة يف حالة التمويل الثنائي) على منح القرض ،يأخذ املقاول تلك املوافقة و
يعود إىل الوكالة رفقة الوثائق املدرجة يف الشكل ( . )01و بعد ذلك إىل املدير العام للوكالة باجلزائر العاصمة ،ليستلم املقاول
بعدها املوافقة على منح االمتيازات اخلاصة بمرحلة التجسيد ( ،)DOAEكما يتم التوقيع على دفرت الشروط و على السندات
ألمر ( لصاحل الوكالة مببلغ القرض عدمي الفائدة البنكية املمنوح من طرفها)  ،وتشمل هذه االمتيازات على مايلي:
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 اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة للحصول املعدات و التجهيزات اليت تدخل مباشرة يف إجناز املشروع. إستعمال نسبة خمفضة بـ %5فيما خيص الرسم اجلمركي للتجهيزات املستوردة والداخلة مباشرة يف إجناز االستثماراتعندما تكون هذه التجهيزات غري املصنعة يف اجلزائر .
 اإلعفاء من حقوق حتويل امللكية يف احلصول على العقارات املخصصة ملمارسة النشاط. اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما يتعلق بالعقود التأسيسية للمؤسسات املصغرة.كما يتم يف هذه املرحلة حتويل القروض بدون فائدة ( ،)PNRو تسليم األمر باستالم الصك .فيقوم املقاول بذلك
بسحب الشيكات البنكية لفائدة املوردين من اجل اقتناء التجهيزات و االستفادة من اإلمتيازات ،و من مث املرور بعدها
إىل مرحلة االستغالل.
 -3-2مرحلة االستغالل:
بدءا من انطالق النشاط  ،حيث تبدأ من خالل رجوع املقاول إىل الوكالة و تسليم الفواتري النهائية ،و مستندات
التجهيزات املقتناة من طرف املؤسسة املصغرة لفائدة البنك و الوكالة ،و التأمني الفعلي عن كل املخاطر .يتسلم املقاول كل
االمتيازات اخلاصة مبرحلة االستغالل(. )DOAEو تشمل هذه االمتيازات لفرتة ترتاوح مدهتا ما بني ثالثة ( )03سنوات بداية
من انطالق املشروع و ستة ( )06سنوات ابتداءا من تاريخ اإلجناز وهذا إذا كانت النشاطات متارس يف املناطق اخلاصة.
و متتد فرتة اإلعفاء ملدة سنتني ( )02عندما يتعهد الشاب املقاول بتوظيف ثالث ( )03عمال على األقل ملدة غري حمددة،
و تتمثل هذه االمتيازات يف:
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 -اإلعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات  ،و الضريبة على الدخل اإلمجايل  ، IRGو الرسم على النشاطات املهنية.

 -اإلعفاء من الرسم العقاري على املمتلكات املبنية والبنايات اإلضافية املخصصة لنشاطات املؤسسات املصغرة.
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 اإلعفاء من الكفالة املتعلقة حبسن التنفيذ بالنسبة للنشاطات احلرفية و املؤسسات املصغرة عندما يتعلق األمر برتميماملمتلكات احلرفية.
 االستفادة من دعم اشرتاك أرباب العمل بنسبة%7بالنسبة لألجور املدفوعة للعمال املستخدمني باملؤسسة الصغريةعوضا عن النسبة احملددة بالقوانني التشريعية املتعلقة بالضمان االجتماعي.
و من هنا تنطلق املؤسسة يف مزاولة نشاطها ،مع القيام الوكالة باملتابعة املستمرة هلا ،ملعرفة وضعية املؤسسة املصغرة ،وما إذا
كانت هناك مشاكل أو صعوبات تواجهها.
 4-2مرحلة التوسيع :أضيفت هاته املرحلة حسب تعديالت  10سبتمرب  ، 2003حيث مل ختتلف مراحل استثمار
التوسيع و دراسة امللف عن مراحل إنشاء املؤسسة  ،حيث يستفيد صاحب املؤسسة يف مرحلة التوسيع من اإلعانات
اجلبائية و شبه اجلبائية التالية:
 اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة القتناء التجهيزات و اخلدمات اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثمار. تطبيق نسبة خمفضة تقدر ب %5فيما خيص احلقوق اجلمركية للتجهيزات املستوردة اليت تدخل يف إجناز االستثمار. -3واقع مساهمة هيئات الدعم في إنشاء المؤسسات في الجزائر
لقد استفاد اآلالف من املقاولني من هاته اهليئات و خاصة فئة الشباب ،حيث سامهت هات املؤسسات يف خلق
الكثري من مناصب الشغل .و هذا ما يوضحه اجلدول التايل:
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الجدول ( :)07عدد المؤسسات المنشأة من طرف هيئات الدعم والمرافقة في الجزائر
الهيئات
الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار )(ANDI

(إلى غاية )2008 /12/ 31

عدد المؤسسات المنشاة

16 925

مناصب الشغل

19 6754

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
)(ANSEJ

111 160

257 310

(إلى غاية  31مارس )2009
الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
)(ANGEM

14 0580

15 6870

(إلى غاية  31مارس )2009
الصندوق الوطني للتأمين عن
البطالة )(CNAC

16 360

35 000

(إلى غاية  31مارس )2009
المجموع

285 025

645 934

املصدر :المصدر :عبد العزيز شرايب  ،دور املنشآت الصغرية واملتوسطة يف تشغيل الشباب العريب ،املؤمتر العريب األول لتشغيل
الشباب ،اجلزائر ،2009،ص.03:

خالصة:
تعترب املرافقة أداة لتقدمي اخلدمات الضرورية اليت حتتاجها املقاول إلنشاء مؤسسته و جتسيد فكرة مشروعه على أرض الواقع،
السيما إذا كانت إذا املؤسسة املراد إنشاؤها مصغرة .و تأخذ املرافقة عدة أشكال حيث أدى تزايد اإلهتمام يف اآلونة األخرية
بإنشاء املؤسسات املصغرة إىل تعدد أشكال املرافقة .و يبقى اهلدف األساسي من ورائها دعم ومرافقة املقاولني اجلدد عند قيامهم
بتجسيد مؤسساهتم و كذا عند بداية مزاولة نشاطها .و هذا ما يساعد على استمرارها و منوها ،مما يساهم يف الدفع بعجلة التنمية
احمللية و اإلقتصادية من خالل رفع تنافسية االقتصاد الوطين.
ففي اجلزائر تتواجد عدة أجهزة مرافقة ودعم ،منها الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب اليت ترافق املؤسسات املصغرة للمقاولني
الراغبني يف جتسيد مشاريعهم  .حيث تتخذ آليات خمتلفة من الدعم كالتمويل الثنائي و التمويل الثالثي على حسب رغبة وقدرة
املقاول على املسامهة يف املشروع .لكن ما يالحظ على هاته اآلليات هو اقتصارها على مهمة تقدمي اخلدمات املادية من إعفاءات
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جبائية وشبه جبائية ،ومنح إعانات مالية يف شكل قروض خمفضة أو عدمية الفائدة  ،و يأيت بشكل نسي تقدمي االستشارات و
النصائح ألصحاب املشاريع اجلديدة .و هذا ما قد جيعل تلك اآلليات تفتقد لنوع من الفعالية عند انطالق املشاريع.
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