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 دير             كر وتق               ش
 وىبني  صحة العق ل والفكر  .الحمد هلل الذي  

الحمد هلل على توفيقو وامتنانو وعونو الى ان اكمل دراستي الجامعية  
 في طور ماستر اكاديمي  

ل اساتذتي في  ك  الىواتقدم بخالص وأجمل عبارات الشكر والتقدير  
كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير واخص بالذكر االستاذ  

 " الذي اشرف على إلنياء ىذه الورقة البحثية على اتمدمحم افودو"
 وجو  

"  واالستاذ  "  بوشرى عبد الغانٌكما اشكر استاذ " 
"  اللذان رافق اني في اطار نادي مشروع ناجح لإلدارة  هدٍانٌ دمحم

 االعمال

كما اوجو الشكر الى كل موظفين في الوكالة الوطنية لدعم وتنمية  
وعلى رأسيم  المؤطر والمرافق  "ولد الزين    ANADEالمق اولتية  

 دمحم "

 واشكر كل من ساعدني من قريب او بعيد في اتمام ىذا االنجاز

 اسالم بركاوً

 



 ءاهـــــــــدا

 ات الى النور سيدنااىدي ثمرة جيدي الى مخرج االمة من الظلم

 الوصطفي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

الذي كان لو الفضل  " فودوا دمحماستاذي الف اضل " كما اىدي الى  
في اتمامي ليذه الورقة البحثية واعانني كلما لجئت  بعد هللا سبحانو  

اليو في كل النشطات التي قمت بيا على مستوى الجامعة خالل مساري  
  الجامعي  

نا منذ  امرة جيدي الى من ليما كل االحترام والتقدير وككما اىدي ث
 لوالىما" الذين   ابٌ واهٌالصغر في اشد الحرص على تعليمي "

الدنيا علي وبفضل من هللا عز وجل جعليما دعما لي ماديا    ألظلمت
ومعنويا وكنا لي سند استند الييما في اوق ات ضعفي وشق ائي ومرضي  

 الدنيا واالخرةوادعوا هللا ان يرزقيما خيري  

اخيرا اشكر كل من ساعدني واعانني ولو بكلمة طيبة من اق اربي  
 وجيراني واصدق ائي واحبائي .

 

 سالم بركاوًإ



 الفيـــــــرس

 

 

 أ

 الفيـــــــرس

 الصفحة 

 ___ العنوان واجية 
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 خ قدمةالم

 [ الجزائر في  الناشئة االقتصادية المؤسسات ومرافقة انشاء اليات]الفصل االول 

 09 تمييد 

 10 المبحث االول : مدخل لممؤسسات الناشئة في الجزائر

 10 المطمب االول : مقاربات مفاىيمو  لممؤسسات االقتصادية الناشئة

 10 اشئة الفرع االول : تعريف المتعمقة بمصطمح مؤسسة الن

 12 الفرع الثاني : المفاىيم المتعدد لمؤسسة الناشئة في دول الغربية وفي الدول العربية 

 14 المطمب الثاني : اىدف وخصائص  مؤسسة

 14 الفرع االول : االىداف

 15 الفرع الثاني: خصائص المؤسسات الصغير والمتوسطة 

 16 شئة في تنميةالمطمب الثالث: دور  المؤسسات االقتصادية النا 



 الفيـــــــرس

 

 

 ب

 16 الفرع االول : مساىمة المؤسسات الناشئة عمى الصعيد الوطني

 17 الفرع الثاني : دور المؤسسات الناشئة عمى الصعيد المحمي 

 19 اليات وىياكل المكمفة بمرافقة المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة المبحث الثاني:

 19 مقاربات مفاىمية لممرافقة المطمب االول

 19 الفرع االول : المرافقة كمفيوم عام

 20 الفرع الثاني : تعاريف المرافقة

التطور التاريخي لمرافقة المؤسسات االقتصادية الناشئة الصغيرة  :المطمب الثاني 
 والمتوسطة 

21 

 21 النامية الدول في الناشئة ظهور مفهوم مرافمة المؤسسات : االول الفرع

 22 الجزائر في الناشئة االلتصادية المؤسسات ور مفهوم  مرافمةظه : الثاني الفرع

اليياكل المعتمدة من طرف الدولة الجزائرية لمرافقة المؤسسات الصغيرة المطمب الثالث :
 والمتوسطة في طور انشاء

23 

 ANGEM 23 المصغر المرض لتسيير الوطنية الفرع االول : الوكالة

 CNAC  24 البطالة عن لمتأمين الوطني الفرع الثاني  الصندوق

 ANADE 25 المماولتة وتنمية لدعم الوطنية الوكالةالفرع الثالث 

المبحث الثالث :  المرافقة واثر عمى المؤسسات الناشئة ونجحيا وفق مخطط الدولة 
 الجزائرية
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 26 الناشئة المؤسسة اثر المرافمة على : االول المطلب

 26 المؤسسة اداء زيادة في اثرىا : االول الفرع

 27 المحمية التنمية مستوىىا أثر : الثاني الفرع
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 28 اثر المرافقة عمى اداء المنشئين قياس: الثالث الفرع

 29 الناشئة االلتصادية المؤسسات مرافمة  والع :الثاني مطلب

 29 المالي بالجانب المتعممة والمشاكل الصعوبات :االول الفرع

 30 الناشئة المؤسسة بطبيعة المتعممة مشاكلال: الثاني الفرع

 32 خالصة الفصل االول

 [سابقة درسات] الفصل الثاني :

 36 تمييد

 37 اوال: اطروحات الدكتوراه والماجستير 

 40 ثانيا: مذكرات الماستر اكاديميي  

 42 ثالثا : مقاالت والمجالت العممية 

 44 ابقة رابعا: ما يميز الدراسة عن الدراسات الس

 المقاولتية وتنمية لدعم الوطنية الوكالة حالة: الميدانية الدراسة]الفصل الثالث : 
ANADE] 

 

  تمييد

 وتطوير لدعم الوطنية الوكالة طرق وادوات الدراسة الميدانية في المبحث االول :
 anade  المقاوالتية

 

 anade 48  والتيةالمقا وتطوير لدعم الوطنية المطمب األول : ماىية الوكالة

 48 الفرع االول : التعريف بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية مقاولتية

 50 متيازات الجبائية التي تقدميا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتيةالفرع الثاني :اال

 51 المطمب الثاني :اشكال التمويل التي تقدميا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية
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 51  لفرع االول التمويل الثنائيا

 52 الفرع الثاني :التمويل الثالثي

 54 الفرع الثالث : عرض وتحميل البينات المقدمة من طرف الوكالة 

 56 الدراسة وعينة ومجتمع الدراسة منيجية المطمب الثالث :

 56 الفرع االول : استعراض معمومات حول الدراسة 

 57 سة واالساليب االحصائية المستخدمةالفرع الثاني : اداة الدرا

 59  المبحث الثاني : النتائج والمناقشة

 59 المطمب االول : استعراض معمومات اساسية وتحميل احصائي لمتغيرات النوعية

 59 الفرع االول: استعراض بينات اساسية في استبيان

 60 الفرع الثاني :اختبار خصائص العينة لممتغيرات النوعية 

 63 لمطمب الثاني مناقشة اسئمة االستبيان ا

 63 الفرع االول :اختبار االلتصاق الداخمي

 66 الوصف االحصائي لمتغيرات الدراسة الفرع الثاني: 

 70 :اختبار ومناقشة الفرضيات الثالثالمطمب 

 70 الفرع االول :الفرضية الرئيسية االولى

 73 الثانية "فرضيات الفروق الفرع الثانيً : إختبار الفرضية الرئيسية

 78 خالصة الفصل

 د الخاتمة

 84 مصادر والمرجع

 86 المالحق 
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 فيرس الجداول واالشكال 

 الصفحة الجدول الرقم
 14 الجزائري المشرع حسب والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تصنيف (01_1)

 عدة في الشغل مناصب توفير في والمتوسطة الصغير المؤسسات مساىمة (20_1)
 18 دول

 الوطنية الوكالة خالل من المنجزة المشاريع حول العددية احصائيات تحميل (03_3)
 54 المقاولتية لدعم وتنمية

 58 اطوال الخاليا (04_3)
 59 اختبار التوزيع الطبيعي (05_3)

 Cronbach’s Alpha 59 –كرونباخ ألفا اختبار 06_3
 60 الجنس حسب متغير الدراسةتوزيع عينة  07_3

 61 وفق الفئة العمرية الدراسةتوزيع عينة  08_3

 62 توزيع عينة الدراسة وفق معيار درجة التعميم 09_3

 63 الداخمي لممحور االول االلتصاق اختبار 10_3
 64 الداخمي لممحور الثاني االلتصاق اختبار 11_3
 65 الداخمي لممحور الثالث االلتصاق اختبار 12_3
 66 صف االحصائي لفقرات المحور االولالو  13_3
 67 الوصف االحصائي لفقرات المحور الثاني 14_3
 68 الوصف االحصائي لفقرات المحور الثالث 15_3
 70 االولى الفرعية لمفرضية ) االحادي التبادل( الفروق اختبار نتائج 16_3
 71 العينة افراد الستجابة ) االحادي التباين( الفروق اختبار نتائج 17_3
 73 الجنس متغير حسب الدراسة عينة استجابات في الفروق اختبار نتائج 18_3
 74 الثانية الفرعية الفرضية اختبار نتائج 19_3

المؤىل  متغير حسب الدراسة عينة استجابات في الفروق اختبار نتائج 20_3
 76 العممي
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 الصفحة الشكل الرقم
 27 مكونات االداء (01_1)
 51 الثنائي يلالتمو  صيغة في المالية مةىمسا توضح نسية دائرة (02_3)
 52 الثالثي يلالتمو  صيغة في المالية مةىمسا توضح نسية دائرة (03_3)

 ؽمناط في الثالثي يلالتمو  صيغة في المالية مةىمسا توضح نسية دائرة (04_3)
 52 يامالع ضابيوال الجنوبية

 بالنسبة الثالثي يلالتمو  صيغة في المالية مةاىمس توضح نسية دائرة (05_3)
 53 ينوالبطال الجامعية داتياالش يمحام لشباب

 خالل الشغل المستحدثة ومناصب الوكالة طرف من الممولة المشاريع (06_3)
 55 _2019_ 2015 الفترة

 60 الجنس متغير حسب الدراسة عينة توزيع 07_3
 61 مريةالع الفئة وفقالدراسة  عينة توزيع 08_3
 62 ميمالتع درجة معيار راسة وفقالد عينة توزيع 09_3
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 تمييد:

 ،تسعى الدولة الجزائرية جاىدة لتطوير اقتصادىا خارج المحروقات التي انيكت االقتصاد الوطني 
في حيف اف الدوؿ الغربية المتطورة مف الناحية االقتصادية ال زالت تعتقد اف المؤسسات الصغيرة 

 COHESIONة ىي المجاؿ الواسع الذي يضاعؼ إنتاج الدولة بما يكفؿ تماسكيا االجتماعي "والمتوسط
SOCIALE  " والمحافظة عمى قوة العممةMONNAIE  وتحقيؽ النمو في القطعات االقتصادية بشكؿ  "

 مما يجعؿ الدولة دائما تمتحؽ بركب الدوؿ المتقدمة عمى الصعيد العالمي . ،متوازف

 لسيولة نظًرا االقتصادي، االنتعاش تحقؽ التي الوسائؿ أفضؿ ت الصغيرة والمتوسطة كما تعد مؤسسا
 عف فضلً  الشغؿ، مناصب توفير و االقتصادية التنمية بيف الجمع عمى قادرة يجعميا ما مرونتيا و تكيفيا
 فإف قتالو  نفس في لكف جديدة، منتجات تطوير و والتجديد اإلبداع و االبتكار عمى قدرتيا إمكانية

 بقاء تيدد التي اإلدارية...، و المالية و التسويقية منيا المشكلت، مف الكثير تواجييا الناشئة المؤسسات
 مختمؼ ضمف باألولوية تحظى جعميا الذي األمر منيا خاصة في المراحؿ االولى مف االنشاء ، الكثير
 العديد ظيور يؤكده بيا كبيًرا اىتماًما بذلؾ تعرف و تطوًرا، األكثر البمداف في التنمية استراتيجيات و برامج
 .الخاصة العناية و األىمية ليا منحت التي و ليا، المرافقة الييئات مف

وتعتبر الجزائر مف بيف الدوؿ التي بدأت تتبنى التوجو المقاوالتي , مف خلؿ تشجيع المشاريع  
اد وتحقيؽ التنمية المستدامة ,خاصة أف والمؤسسات الناشئة ودعميا لكؿ الوسائؿ لمنيوض بعجمة االقتص

األزمة البترولية واالعتماد عمى قطاع المحروقات أكد عدـ نجاعة استراتيجية مصدر التمويؿ الوحيد، 
واعتمدت الدولة الجزائرية عمى تأسيس اطار قانوني وتنظيمي مف اجؿ مرافقة مؤسسات بغرض تطويرىا 

 ـ ومرافقة المؤسسات .وترقيتيا وذلؾ مف خلؿ استحداث ىياكؿ دع

 

 اشكالية البحث

الى اي مدى تؤثر سياسة مرافقة المؤسسات الناشئة عمى انتاجيتيا ونجحيا وتحقيق اكبر قدر من 
 الفاعمية في السوق ؟

 ومف ىنا يمكننا طرح مجموعة مف اإلشكاليات الفرعية لموصؿ الى اجابة تامة

 ت االقتصادية الناشئة ؟ماىي ىيئات  المسؤولة عف انشاء ومرافقة المؤسسا .1
 ىؿ لسياسة المرافقة دور ساسي ومساىمة كبيرة في تحقيؽ نجاح المؤسسات ؟ .2
 ىؿ يمكننا القوؿ اف الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاوالتية حقؽ النتائج المسطرة مف طرؼ الدولة ؟ .3
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 فرضيات البحث

 سئمة المطروحة :قمنا بصياغة مجموعة مف الفرضيات التي تمثؿ اجابة محتممة أل  

تتمثؿ الييئات المكمفة بمرافقة المؤسسات في مختمؼ مؤسسات دولة سواء الوكاالت الوطنية او 
 المؤسسات التعميمية مثؿ الجامعات او معاىد وحتى مراكز استشارة .

 مرافقة الشباب الرغب في انشاء مؤسسة في مختمؼ مراحؿ يمعب دورا حاسما في نجاح ىذه المؤسسة

 الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية النتائج المرجوة منيا  لـ تحقؽ

 اىمية البحث

 دراسة محاولة في فتكمف العممية األىمية فأما تطبيقية، و عممية أىمية المواضيع ىذه مثؿ دراسة تكتسب
 ىذه وأخطار صعوبات و اإلنشاء مراحؿ بيف يجمع متكامؿ منظور مف الصغيرة إنشاء المؤسسة موضوع
 و .الصعوبات ىذه حدة مف التخفيؼ في تسيـ التي التنظيمات و األجيزة ببعض منيا كؿ ربط و العممية،
 فإف المتقدمة، الدوؿ في حتى نسبيا العيد حديث الصغيرة المؤسسة إنشاء مرافقة موضوع أف باعتبار
 الجزائر، مستوى عمى الموجودة المرافقة لألساليب واضحة أىمية يعطي النظرية لمدراسة مفاىيمو إخضاع

 .المحيط لتغيرات ملءمة أكثر جعميا و األخيرة ىذه تطوير سبؿ عف البحث و
 اىداف البحث

 تتمثؿ اىداؼ ىذه الدراسة في:

 معرفة مدى مساىمة المرافقة عمى نجاح المؤسسات الناشئة 
 تسميط الضوء عمى اىمية المؤسسات الناشئة في تطوير االقتصاد الوطني 
  اضحة حوؿ الية عمؿ الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية اعطاء صورة و 

 اسباب اختيار الموضوع

 اخترت ىذا الموضوع لعدة اسباب اىميا 

  توافؽ ىذا الموضوع مع تخصصي في ادارة االعماؿ ومعرفتي الضئيمة  لعمؿ الوكالة الوطنية
 لدعـ وتنمية المقاولتية 

 مع اكبر قدر مف المعمومات خاصتا بعد عرقمة رغبتي في انشاء مؤسسة خاصة وحاجتي لج
 مشروعي  وعدـ إكمالو.

  تزايد اىتماـ الدولة الجزائرية بالقطاع الخاص واالصلحات االقتصادية 
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  رغبة في معرفة الدور الفعاؿ واالساسي الذي تتقدمو سياسة  المرافقة إلنجاح المشاريع االقتصادية 
 

 حدود البحث: 

 مستوى الكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية بأدرار عمىالحدود المكانية : 

 2020_2014تمت دراسة ىذا البحث في فترة الممتدة مف الحدود الزمانية : 

 منيج البحث

بغرض الوصوؿ إلجابة تامة حوؿ االشكالية المطروحة اعتمدت عمى االسموب الوصفي التحميمي   
رية تمت اعتماد عمى تحميؿ ادبيات المتوفرة عف الموضوع في الدراسة النظرية والعممية ,فالدراسة النظ

ومختمؼ االجيزة المسخرة مف طرؼ الطولة لمرافقة المؤسسات الناشئة وذلؾ استناد الى جممة مف المراجع 
العممية المتضمنة مختمؼ) القوانيف , المراسيـ , الدراسات العممية  والمراقع االلكترونية ( اما الدراسة 

تيدؼ الى االجابة عمى اإلشكالية المتعمقة بواقع اجيزة المرافقة في الجزائر واىـ المشكلت التي الميدانية ف
وكاف ذلؾ اعتمدا عمى عينة بحث التي شممتيا الدراسة والتي تتمثؿ المؤسسات المصغرة التي  ،تواجييا

 ادرار.بوالية    anadeانشئت بدعـ مف طرؼ الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية  

بطبيعة الدراسة قمت بجمع البينات مف مصادرىا االولية في مجتمع البحث عمى طريؽ االستبانة،   
وذلؾ في ضوء نتائج البحوث والدراسات العممية التي تناولت موضوع انشاء ومرافقة المؤسسة المصغرة، 

مى االسئمة التي تخص حيث الجزء االوؿ يحتوي ع،وبناء عمى ذلؾ قسمت قائمة االستبانة الى جزئييف
المعمومات الشخصية والوظيفية لمعينة, والجزء الثاني الى محوريف حيث المحور االوؿ االسئمة حوؿ 
 الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية، والثاني تضمف دور عممية المرافؽ في انشاء مؤسسات ونجاحيا.

 صعوبات البحث

 الورقة العممية في  تتمثؿ صعوبات التي واجيني في اعداد ىذه

  اوال وىي ازمة وباء كورونا الذي ال يخفي عمى اي منا انو سبب في غمؽ المكتبات وكذلؾ تغيير
 في سيرورة الدراسة ...الخ 

  نقص في تدفؽ االنترنت في القرية التي اعيش بيا واحينا تنقطع االتصاالت بشكؿ كامؿ مما
 يصعب عممية البحث واتصاؿ باألستاذ المشرؼ .

  نقص المراجع نظرا لحداثة الموضوع مف الناحية األكاديمية  وعدـ تناوؿ موضوع اليياكؿ المرافقة
 لممسات الناشئة في الجزائر .



 انًقذيخ

 

 

 ر

 تقسيم البحث

بغرض االجابة عف الشكمية المطروحة يجب عمينا كباحثيف اتباع منيجية واضحو في طرح  
 : بتقسيـ البحث الى ثلث فصوؿ وىي كالتالي وتحميؿ االفكار لموصوؿ الى اجابات مرضية فمذلؾ قمنا

والذي سنتطرؽ فيو الى الدراسات النظرية و مقاربات المفاىيـ لموضع المؤسسات الفصل االول: 
االقتصادية الناشئة ، حيث سيكوف  المبحث االوؿ مدخؿ لممؤسسات االقتصادية الناشئة في الجزائر يتـ 

اقتصادية الناشئة و التفرقة بيف المصطمحات االقتصادية خللو عرض المفاىيـ المختمقة لمؤسسات 
المقاربة لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى دورىا وخصائصيا ،ثـ ننتقؿ في المبحث الثاني لنوضح 

والمتوسطة في الجزائر مع توضيع مفيـو  الصغيرة الناشئة المؤسسات بمرافقة المكمفة وىياكؿ اليات
ا وتبمورىا في ىذا الشكؿ االخير وذلؾ بعرض التطور التاريخي لمرافقة المؤسسات المرافقة وكيفية ظيورى

الصغيرة والمتوسطة ونعرض في المطمب االخير اليات وىياكؿ المكمفة بمرافقة المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في الجزائر ، المبحث االخير ىو عبارة عف جمع بيف مكونات المبحثيف السابقيف نوضح فيو  

الجزائرية نتحدث فيو عف واقع مرافقة  الدولة مخطط وفؽ ونجحيا الناشئة المؤسسات عمى واثر رافقةالم
المؤسسات االقتصادية الناشئة في الجزائر مبينًا اثر المرافقة عمى نجاح وتطور المؤسسة وبقائيا في 

 السوؽ .

يزة التي اعتمدت عمييا في جمع : يتمثؿ في الدراسات السابقة لمموضوع والتي تعتبر الرك الفصل الثاني
 البينات والمعمومات في عرض وتحميؿ االشكالية التي طرحنيا بغرض الوصوؿ الى جواب .

  وتنمية المقاولتية  والمتمثؿ في الدراسة الميدانية ومحاولة فيـ دور الوكالة الوطنية لدعـ الفصل الثالث:
ANADE  سياسية في االعواـ االخير ، سنقسـ الفصؿ الى فرع ادرار اخذيف بعيف االعتبار التطورات ال

ثلث مباحث ، المبحث االوؿ يكوف عبارة عف المفاىيـ  االساسية لموكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية 
ANADE    المبحث الثاني عبار ة عرض لطرؽ واالجراءات المتبعة في دراسة الميدانية ، والمبحث ،

 تحصؿ عمييا مف خلؿ توزيع االستبيانات عمى اصحاب المؤسسات .االخير ىو تفسير النتائج الم

الخاتمة : ىي خلصة لما قد توصمنا اليو في ىذه الورقة البحثية نعرض فييا اىـ النتائج المتوصؿ الييا 
 والتوصيات والحموؿ المقترحة مف طرفنا ، وفي االخير نعطي افاؽ ليذا البحث



 

 

 

الفصل االول 

 الجانب النظري 

 

لَات انشاء ا

 وهرافقة الوؤسسات

فٌ  االقتصادٍة

 الجزائر

 



 

 

 تمهيد الفصل االول

ما سوؼ نتناولو في ىذ الفصؿ ىو مجموعة مف االفكار التي ستساعد الباحث عمى حؿ جزء مف االشكالية 
 مجموعة نبرزالمطروحة حوؿ المقاربات مفاىيمو والدراسات النظرية  لممؤسسات االقتصادية الناشئة، كما س
 مف االىداؼ التي يسعى المقاوؿ تحقيقيا والطرؽ التي يمر بيا لموصوؿ الى النتائج المرجوة .

نظرا الف السوؽ والبيئة االقتصادية محفوفة بالمخاطر يحظى مفيوـ المرافقة رغـ حداثتو خاصة في الدوؿ 
حيث سعت الحكومات الى النامية والتي تسعى لللتحاؽ بركب الدوؿ المتقدمة بأىمية بالغة ولو دور بارز 

توفير برامج الدعـ ،وىيئات المرافقة لممؤسسات التي في المراحؿ االولى مف االنشاء التي تعتبر مف الناحية 
االقتصادية مؤسسات صغيرة و متوسطة ليا دور كبير في التنمية االقتصادية المستدامة،  فواجب تقديـ 

 س الى الخروج ألرض الواقع .الدعـ والمرافقة ليذه ألخيرة منذ فكرة التأسي

اف التقدـ الذي حققتو الجزائر في تقديـ الدعـ ومرافقة لممؤسسات االقتصادية الناشئة وخاصة لفئة الشباب ال 
غبار عميو ولكف ما يسوئو انو لـ يصؿ الى النتائج المطموبة نظرا انشار الفساد ونيب الماؿ العاـ واالعتماد 

، فكانت الجزائر حسب الدراسات االقتصادية مف عدة اطراؼ سواء كانت الشبو الكمي لقطاع المحروقات
اجنبية او محمية تستطيع عف تصؿ الى ركب دوؿ المتقدمة منذ سنوات لما تزخر بو مف طاقات مادية 

برز في المبحث االخير مف ىذا الفصؿ الى دور المرافقة لممؤسسات االقتصادية الناشئة اف ن وبشرية، فحاولنا
داء والفاعمية التي تستطيع اف تقدميا لمعالجة االقتصاد المحمي والوطني بشكؿ عاـ ، كما اشرنا الى عمى اال
 سات نستطيع االستناد الييا ,وسنراجعيا في ىذا الفصؿ المتمثؿ في :اعدة در 

 المبحث االوؿ : مدخؿ لممؤسسات االقتصادية الناشئة  .1
 مؤسسات االقتصادية في الجزائرالمبحث الثاني : اليات وىياكؿ دعـ ومرافقة ال .2
 المبحث الثالث : المرافقة واثرىا عمى المؤسسات االقتصادية الناشئة وفؽ مخطط الدولة .3
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I. المبحث االول : مدخل لممؤسسات الناشئة في الجزائر 
تعتبر المؤسسة االقتصادية ىي المحرؾ االساسي للقتصاد الوطني و ليذ الدولة الجزائرية في 

الجديد لبناء االقتصاد ركزت كثير عمى المؤسسات الناشئة مف طرؼ الشباب الرغب في الولوج توجييا 
لمجاؿ الشغؿ وادارة مؤسستو الخاصة ,وعممت الدولة عمى توظيؼ كؿ الموارد المادية والبشرية لدعـ ىذه 

المرغوب فيو المؤسسات التي في طور االنشاء لتحقيؽ اكبر قدر مف الفاعمية واالنتاج وتحقيؽ نتائج 
 وسنناقش في ىذا المبحث اىـ ىذه االفكار بالتفصيؿ .

 المطمب االول : مقاربات مفاىيمو  لممؤسسات االقتصادية الناشئة 

 الفرع االول : تعريف المتعمقة بمصطمح مؤسسة الناشئة 

 تعريف المؤسسة 

واالجتماعي ,حيث  المؤسسة االقتصادية :ىي كؿ تنظيـ اقتصادي مستقؿ ماليا في اطار القانوني
 (20، صفحة 2013)مسعداوي،  يقوـ بانتاج سمع او خدمات ,وفؽ اىداؼ اقتصادية مضبوطة .

المؤسسة االقتصادية ىي الوحدة االقتصادية التي تمارس النشاط االنتاجي او الخدماتي والنشطات  
)مسعداوي،  ف اجؿ تحقيؽ االىداؼ التي اوجدت المؤسسة مف اجميا.المتعمقة بو مف تخزيف وشراء وبيع م

 (23، صفحة 2013

المؤسسة كمنظمة اقتصادية واجتماعية مستقمة نوعا ما ,تؤخذ فييا القرارات حوؿ تركيب الوسائؿ  
 (2009)حبيب،  مضافة حسب االىداؼ .البشرية ,المالية .والمادية واالعلمية بغية خمؽ القيمة ال

 startupالمؤسسة االقتصادية الناشئة    مفيوم

أمرًا  شركة أو تجاري عمؿ الفرد لدى يكوف أف أو االعماؿ ريادة فكرة كانت الجديدة االلفية مطمع قبؿ 
أصبح  الجديدة التقنيات بفضؿ لكف كبير، اؿم رس أ ولدييـ المجتمع في المرموقيف لألشخاص فقط ممكناً 
مثؿ  الشركات بعض ىناؾ startup ناشئة. شركة بإقامة حقيقة إلى أحلمو تحويؿ شخص أي بإمكاف

يضرب  ميمة شركات إلى تحولت اليوـ ولكنيا ناشئة، كشركات   بدأت المثاؿ سبيؿ عمى فيسبوؾ أمازوف أو
 لتحديد ُيستخدـ مصطمح ىو  START UPأو الناشئة سره فالشركةبأ العالـ في األعماؿ ريادة في المثؿ بيا

 .بسرعة واالزدىار لمنمو كبيرة احتماالت وأماميا إبداعية ريادية فكرة مف نشأت والتي النشأة، حديثة الشركات
 (3، صفحة 2021مارس  27)لخضر، 
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لحا حسب القاموس االنجميزي عمى ,انيا مشروع اصط STARTUPتعرؼ المؤسسة الناشئة 
وىو ما يشير الى فكرة االنطلؽ   STARTالى جزئييف   STARTUPصغير بدا لمتو ,كما تنقسـ  كممة 

« UP » . وىو ما يشير الى فترة النمو القوي 

ركات راس ماؿ بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة ,وذلؾ مع بداية ظيور ش  startupوبدا استخداـ مصطمح 
 la »المخاطر ليتشبع استخداـ المصطمح بعد ذلؾ ,وفي ايامنا ىذه يوجد المصطمح ويعرفو القاموس الفرنسي 

rousse jeune enterprise »  عمى انيا المؤسسة الشابة المبتكرة في قطاع التكنولوجيات الحديثة
 (420، صفحة 2018)بوالشعور، 

 

 المفيوم االقتصادي لالستثمار 

االستثمار ىـ تكويف راس الماؿ الثابت اي احداث تراكـ عوامؿ مادية حصصا منيا تجارية ,وىذه االصوؿ 
تسمح بزيادة الطاقة االقتصادية لممؤسسة والمساىمة في تشغيميا لعدة دورات انتاجية ,كما يمكف اعتباره 

في حوزة المؤسسة بيدؼ تعظيـ قيمتيا المستقبمية ,وعمية فاالستثمار ىـ  توظيؼ لمموارد المالية الموجودة
)بمعجوز،  التضحية باستيلؾ حمي اكيد في سبيؿ استيلؾ مستقبمي غير اكيد في ظروؼ غير مؤكدة .

 (12، صفحة 2013

 مفيوم المشروع 

" ENTREPRISE" او "BUSINESSيختمؼ عف لفظ "" في االنجميزية PROJECTاف لفظ  " 
بينما لفظ المشروع في المغة العربية يعني كل مف المشروع الذي يتـ  القيـ بو مرة واحدة او المشروع القائـ 
والمستمر فالمشروع ىـ عبارة عف :"مجيود يتـ القياـ بو بيدؼ تحقيؽ انجاز معيف لمرة واحدة ,وذو طبيعة 

صورة ويتـ عادة انجاز ىذه المشاريع خلؿ فترة زمنية محددة .وفي حددود ميزانية خاصة تتكرر بنفس ال
 (17، صفحة 2013)بمعجوز،  موضوعية غالبا ما تكوف كبيرة نسبيا .

 
عيف, المؤسسة عمى أنيا:" كؿ ىيكؿ تنظيمي اقتصادي مستقؿ ماليًا, في إطار قانوني و اجتماعي م

ىدفو دمج عوامؿ اإلنتاج مف أجؿ اإلنتاج, أو تبادؿ السمع و الخدمات مع أعواف اقتصادييف آخريف, أو القياـ 
بكمييما معًا )إنتاج + تبادؿ(, بغرض تحقيؽ نتيجة ملئمة, و ىذا ضمف شروط اقتصادية تختمؼ باختلؼ 

  (p. 22 ,1998 ,ناصردادي) نشاطو".الحيز المكاني و الزماني الذي يوجد فيو, و تبعًا لحجـ و نوع 
 

 الفرع الثاني : المفاىيم المتعدد لمؤسسة الناشئة في دول الغربية وفي الدول العربية 
 تعرف منظمة االمم المتحدة لمتنمية الصناعية 
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ة التي يديرىا مالؾ واحد ويتكفؿ ىي "تمؾ المشروعات الت تضـ الصناعات الريفية والحرفية واليدوي 
 عامل " 50_10بكامؿ المسؤولية بأبعادىا الطويمة والقصيرة االجؿ ويتراوح عدد العامميف فييا ما بيف 

 (14، صفحة 2009)طممية، 

 تعريف البنك الدولي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة :

والمتوسطة باستخداـ معاير عدد العماؿ والذي يعتبر معيارا مبدئيا فيصنؼ  يعرؼ المنشأة الصغيرة 
  50الى  10عماؿ بالمشروعات المتناىية الصغر والتي بيا ما بيف  10المشروعات التي يعمؿ لدييا اقؿ مف 

، 2020)امينة، عامؿ في مصنفة كمؤسسات متوسطة  100_ 50عامل تعتبر مؤسسات صغيرة وما بيف 
 (22صفحة 

 تعريف الواليات المتحدة االمريكية 

مفيوـ المؤسسات الصغيرة ولمتوسطة ،  1953قدـ لنا قانوف المؤسسات الصغير والمتوسطة لعاـ   
دارتيا بطريقة مستقمة حيث تسيطر عمى مجاؿ العمؿ الذي  عمى انيا تتمثؿ المؤسسات التي يتـ امتلكيا وا 

نشط في نطاقو ، وقد تـ تحديد مفيوـ ىذه المؤسسات بطريقة اكثر تفصيل باالعتماد عمى معايير الحجـ ت
، 2007)جواد، المبيعات وعدد العامميف ، ولذالؾ فقد حدد القانوف حدودا عميا ليذه المؤسسات كما يمي 

 :(25صفحة 

 مميوف دوالر امريكي كمبيعات سنوية  5الى 1والتجارية مف  المؤسسات الخدماتية 
  مميوف دوالر امريكي سنويا 15الى  5مؤسسة التجارة بالجممة : مف 
 ( عمل او اقؿ 250المؤسسات الصناعية عدد العماؿ مئتاف وخمسوف ). 

 تعريف االتحاد االوروبي :

والمتوسطة وذالؾ بموجب االمر  قاـ االتحاد االوروبي بوضع تعريؼ جديد لممؤسسات الصغيرة
2003/361/EC   بحيث عرؼ  2005جانفي  1والذي دخؿ حيز التنفيذ في 

 ( عامل ، ورقـ 250المؤسسات المتوسطة : بأنيا المؤسسات التي تشغؿ أقؿ مف مئتيف وخمسيف )
 مميوف أورو . 43مميوف أورو ، اة ميزانتييا السنوية ال تتعدى  50ماليا اقؿ مف ‘أ
 ( عامل ، ورقـ اعماليا 50سات الصغيرة : ىي المؤسسات التي تشغؿ أقؿ مف خمسيف )المؤس

 ملييف أورو  10السنوي أو ميزانيتيا السنوية ال تتعدى 
  عماؿ ، ورقـ اعماليا السنوي ال يتعدى  10المؤسسة المصغرة : ىي المؤسسات التي تشغؿ اقؿ مف

 (124، صفحة 2017 2016)اماؿ بعيط، مميوف أورو 2
 تعريف ألمانيا 
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تعرؼ المؤسسات الصغيرة والمتوصطة في ألمانيا عمى انيا مؤسسات تجارية بإمكانيا توظيؼ عدد مف 
 مميوف أورو. 100عامؿ ، وتحقؽ مبيعات سنوية الى  500العماؿ قد يصؿ الى 

 تعريف االردن 

تي تستخدـ عدد قميل مف العمميف ، وتسير مف قبؿ المالكيف ، وعرفتيا عمى انيا المؤسسات ال 
 وموجية لتبية إحتياجات السوؽ المحمية 

كما عرفت بأنيا تمؾ المؤسسات التي يمتمكيا ويديرىا صاحبيا بمفرده، لكف حجـ مبيعتيا يكوف محدود دخؿ 
 القطاع الذي تنشط فيو .

شخص وتكوف  250لتي يتراوح عدد العامميف فييا اقؿ مف وعرفت ايضا عمى انيا تمؾ االنشطة االقتصادية ا
 (30، صفحة 2007)جواد،  فاعميتيا  االقتصادية محدودة. 

 :الجزائر في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تعريف

 المؤسسات حوؿ العالمي يثاؽالم عمى توقيعيا كذا و األورو متوسطي، المشروع إلى الجزائر انضماـ بعد
االتحاد االوروبي  يعتمده الذي بالتعريؼ الجزائري القانوف أخذ ، 2000 جواف في المتوسطة و الصغيرة
 رقـ المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لتطوير التوجييي القانوف بعده جاء ثـ األوروبي 01- 12 في الصادر

 المتضمف 2001 ديسمبر 12 في الصادر 18– 01 قـلقانوف ر  المكمؿ و المعدؿ 2017 جانفي 10 في17
 عدد معياري عمى الجزائر فيو اعتمدت الذي و المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لترقية التوجييي القانوف
 بأنيا القانونية طبيعتيا كانت ميما المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تعرؼ حيث األعماؿ ورقـ العماؿ
 :تالخدما أو/و السمع إنتاج مؤسسة

 شخصا 250 إلى 1 مف تشغؿ 
 500 السنوية حصيمتيا مجموع يتجاوز ال أو جزائري دينار مميار 2 السنوي أعماليا رقـ يتجاوز ال 

 .دينار مميوف
 االستقللية معايير تستوفي. 
 أو مؤسسة قبؿ مف أكثر فما 25% بمقدار ماليا رأس يمتمؾ ال مؤسسة كؿ ىي المستقمة بالمؤسسة ويقصد

 .المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تعريؼ عمييا ينطبؽ ال أخرى سساتمؤ  مجموعات
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 :تصنيؼ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المشرع الجزائري    01جدوؿ رقـ 

 مجموع الميزانية  رقـ االعماؿ  عدد العماؿ  الصنؼ 
 مميوف 20اقؿ مف  مميوف دج 40اقؿ مف  9_1 مؤسسة صغيرة جدا

 مميوف  200اقؿ مف مميوف دج 400قؿ مف ا 49_10 مؤسسة صغيرة

 مميار 1مميوف _ 200 مميار 4مميوف _ 400 250_50 مؤسسة متوسطة 
 12 في الصادر 18– 01 المتوسطة لقانوف رقـ و الصغيرة المؤسسات لترقية التوجييي القانوفالمصدر: 

 2001 ديسمبر

 المطمب الثاني: اىدف وخصائص  مؤسسة 

 الفرع االول : االىداف

 منيا نذكر أىداؼ عدة تحقيؽ إلى متوسطة أو صغيرة مؤسسة إنشاء يرمي

 موجودة تكف لـ خدمية أو سمعية اقتصادية أنشطة باستخداـ الجماعية، و الفردية المبادرة روح ترقية 
 كاف. سبب ألي عنيا التخمي تـ أنشطة إحياء وكذا قبؿ، مف

 عف مباشرة غير بصورة أو المؤسسات، ثيلمستحد ىذا و مباشرة بصورة جديدة عمؿ فرص استحداث 
 تتحقؽ أف يمكف العمؿ لغرض االستحداث خلؿ ومف آخريف، ألشخاص طريؽ استخداميـ

 الشغؿ. مجاؿ في االجتماعية لممطالب السريعة االستجابة

 بفعؿ أو العمومية، المؤسسات لبعض اإلفلس جراء عمميـ مناصب مف المسرحيف إدماج إعادة 
 بعض تعويض إمكانية يدعـ ما وىو الخوصصة أو الييكمة فييا جراء إعادة الةالعم حجـ تقميص
 المفقودة. األنشطة

 مف الكبرى المؤسسات منيا تخمصت التي اليامة غير و المربحة غير اإلنتاج حمقات كؿ استعادة 
 عمومية مؤسسة عمى أجريت بينت دراسة  قد و األصمي، النشاط عمى تركيز طاقاتيا إعادة أجؿ
 15 إنشاء االستعادة و التخمي طريؽ عف يمكف أنو الكبرى و األشغاؿ اإلنجاز قطاع في قتصاديةا

 صغيرة. مؤسسة

 تثميف و لترقية ىامة أداة يجعميا مما النائية، المناطؽ في األنشطة لتوطيف فعالة أداة تشكؿ أف يمكف 
 (p. 44 ,2020 ,سمير)المناطؽ؛  بيف التكامؿ و االندماج وسائؿ إحدى و الثروة المحمية،
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 بباقي ربطيا ت التي العلقات مجمؿ خلؿ مف االقتصادي النسيج في وصؿ حمقة تكوف أف يمكف 
 المدخلت؛ نفس استخداـ في تشترؾ التي و معيا المتفاعمة و المؤسسات المحيطة

 و المالية القدرة تممؾ ال لكنيا و الجيدة ستثماريةاال األفكار تمتمؾ المجتمع مف عديدة فئات تمكيف 
 (p. 43 ,2020 ,سمير) واقعية. مشاريع إلى األفكار ىذه عمى تحويؿ اإلدارية

 الفرع الثاني  :خصائص المؤسسات الصغير والمتوسطة 

 يمي:سيولة االنشاء والتنفيذ حيث تتميز ىذه المؤسسات بما  .1
  صغر حجـ راس الماؿ المطموب النشاء وتنفيذ المشروع 
  صغر راس الماؿ لتشغيؿ المشروع 
  صغر راس احجـ القروض االزمة والمخاطر المترتبة عميا 
 القدرة عمى جذب المدخرات  .2

ال توجو المشروعات الصغيرة صعوبة كبيرة نسبيا في توفير االمواؿ االزمة لممشروع سواء في القطاء 
في اومف افراد االسرة ,وكذلؾ نظر القمة المخاطر االستثمار وصغر حجـ راس الماؿ المطموب إلنشاء المصر 
  (31، صفحة 2007)جواد،  المشروع

 مرونة االدارة : .3
 لعمؿ وظروفو والتكيؼ اف االدارة في )ـ,ص,ـ ( تتميز بقدرة عالية مف المرونة وسرعة مواكبة التغيرات في ا

معيا بسرعة فائقة ويعود ذلؾ الى الطابع الغير رسمي لمتعامؿ بيف العملء والعامميف وصاحب المؤسسة 
وتميزىا ببساطة الييكؿ التنظيمي ومركزية اتخاذ االقرارت وعدـ وجود لوائح جامدة تعرقؿ اتخاذ القرارات 

)الزىراء،  خبرتو في تقرير الموقؼ ومعالجتو .فاألمر كمو متروؾ بصورة اساسية لصاحب المؤسسة و 
 (8، صفحة 2017_2018

 : والكفاءة الفعالية .4
 االقتصادية داؼىاأل تحقيؽ ىمع ايقدرت في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وكفاءة فعالية ىمتتج

 (8، صفحة 2017_2018)الزىراء،  كبير بشكؿ ءالعمل واحتياجات رغبات واشباع ، لمالكييا واالجتماعية

 منو والخروج السوق في الدخول سيولة .5
 :القدرة عمى التكيف مع المغيرات  .6
  مثؿ تحدث قد التي مع المتغيرات المختمفة  التكيؼ ىمع بالقدرة المؤسسات تتميز

 ةمالعام القوى تركيبة 
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 والنوعية االنتاج كمية(  والتمويؿ والتسويؽ االنتاج سياسات( 
 (65، صفحة 2007)جواد،  تكنولوجيات المستخدمة وتحديث تغير يولةس  
 .وفترات الركود االقتصادية األزمات أوقات في عمى مواجية الصعوبات  القدرة يعني وىذا

وزيعية نظرا الرتفاع كافة ىذه العمميات وعدـ قدرتيا عمى تحمؿ مثؿ صعوبة العمميات التسويقية والت .7
 ىذه التكاليؼ 

 (9، صفحة 2017_2018)الزىراء، صناعات مكممة لمصناعات الكبيرة وكذلؾ مغذية ليا  .8
 المطمب الثالث  :دور  المؤسسات االقتصادية الناشئة في تنمية

 التي القضايا وأعقد ـىأ  مف واحد االقتصادي، النمو عمى والمحافظة االقتصادية التنمية مسألة تعد
و احتياجات مع التفاعؿ لممجتمع و ريىجو  مقياس وى االقتصادي النمو ألف ذلؾ واألفراد، الدوؿ بيا تنشغؿ
 القدرة يةاىم مف ذلؾ في ما بكؿ وؽالس متطمبات بحسب اإلنتاج عمى القدرة إطار فيوالخدمات  السمع مف

 :يمي فيما االقتصادية لممؤسسات واالجتماعية االقتصادية يةىماأل وتكمف التنافسية،

 الفرع االول : مساىمة المؤسسات الناشئة عمى الصعيد الوطني

 االبتكار واالبداع

 ى باقي المؤسسات الكبرىعم تتفوؽ أنيا لدرجة واالبتكار اإلبداع مصادر مف اف انشاء مؤسسة ىو
 نظرا والتطوير لمتجديد مناسب جدبو  تتواجد الذي الوسط أف كما المحققة، االبتكاراتكـ ونوعية  حيث فم

بسيولة   بناء استراتيجيات المؤسسة إطار في ومتناسؽ متكامؿ فريؽ شكؿ عمى يكوف والذي العمؿ، لطبيعة
 لحقيؽ اكبر قدر مف نتائج .

المؤسسات  عمييا تعتمد فردية اإلنتاج وتقنيات األدوات مفمجموعة  عف عبارة االختراعات أغمب أف كما
 االحتكار مف لمتخمص جديدة منتجات وابتكار اإلنتاج تكاليؼ تخفيض خلؿ مف مبيعاتيا، زيادة فيالناشئة 
 بشكؿ ىـتسا جديدة أفكار إظيار عمى إلييايف منتملم رأكب فرص وا عطاء ،تمارسو المؤسسات الكبرى  الذي
 (55، صفحة 2017 2016)حناف جودي،  .ةالتنمي في فعاؿ

 خمق القيمة المضافة

 مقارنة المضافة  القيمة خمؽ مستوى عمى جيدة نتائجالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة   حققت 
ما   2012 نةس حققت مثل األوروبي االبراد دوؿ ففي ،كذالؾ مف أعمى بنسببالمؤسسات الكبيرة وتساىـ  

مميوف يورو  2591731.5مف اجمالي  القيمة المضافة مقابؿ    %58مميوف يورو  اي   3587540قيمتو 
 بالنسبة لممؤسسات الكبيرة .    %14.9اي 
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 في ىـتسا كما ،% 60 :ب المضافة بمتوسط القيمة فيعالميا تساىـ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  أما
 الصناعات تغري التي والمحدودة المتخصصة  األسواؽ خدمة ىذه المؤسسات  تشجع إذ االستثمارات تنمية
 .الصناعات ىذه دعـ طريؽ عف أو معيا بالتعامؿ الكبيرة

 القطاعات كافة لتشمؿ تنوعيا و أنشطتيا امتداد إف :الوطني االقتصاد وتنويع توسيع في المساىمة
 يختص ال و األنشطة جميع في موجود أفقي قطاع المتوسطة و الصغيرة المؤسسات قطاع جعؿ االقتصادية،

 خلؿ مف االقتصاد مرونة مف يعزز أف المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لقطاع يمكف حيث معيف، بنشاط
 كقطاع) معيف بقطاع الخاصة لمصدمات التعرض مف الحد وبالتالي المحمي، االقتصاد وتنويع توسيع

 و الصغيرة المؤسسات نشاط ويتركز3 .الدولي الخاص ماؿال رأس تدفقات في التقمبات و (المحروقات
 األشغاؿ و البناء الصناعة، النقؿ، :وىي إلييا االستثمارات تجذب أساسية قطاعات سبعة في المتوسطة
 .(56، صفحة 2017 2016)حناف جودي،  الفلحة و السياحة الخدمات، التجارة، العمومية،

 

 الفرع الثاني : دور المؤسسات الناشئة عمى الصعيد المحمي 

 تكوين االطارات المحمية

 اإلدارية الميارات  عمى وتدريبيـ األفراد تكويف في النامية البمداف في تساىـ ىذه المؤسسات 

 دريب،الت ومراكز اإلدارة دىمعا إمكانيات وقمة ضعؼ ظؿ في ا أعماؿ وإلدارة والتسويقية واإلنتاجية

 التدريب يحتاج حيث يا ،خارج تكوف تدريب برامج بتصميـ تقـو أوالمؤسسات  داخؿ التدريب يكوف وقد

 أجؿ مف التدريب موقع أو لمعمؿ الطبيعي الموقع مع التأقمـ عمى لممتدرب تسمح التي األعماؿ بعض ىإل

 (56، صفحة 2017 2016)حناف جودي،  .الميارات اكتساب

 

 دورىا في محاربة الفقر وتنمية المناطق االقل حضارة في النمو والتنمية 

 إلى وصوليا خلؿ مف والعوز الفقر لمكافحة فعالة آلية اعتبارىا يمكف والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إف
 أو النمو في حظا األقؿ النائية األقاليـ في خاصة انتشارىا وسعة والنساء الرجاؿ مف المستثمريف صغار
 انعاشيا خلؿ مف والتطوير التنمية في أكبر فرص إلى األقاليـ ىذه يؤىؿ الذي األمر لمتنمية احتياجا األكثر
 كثير في االقتصادي اإلصلح لبرامج السمبية لبرنامج  االجتماعية اآلثار احتوائيا عف فضل المشاريع بيذه
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 ومؤسسات الحكومات اولويات سمـ التسعينات عقد بداية منذ قضيةال ىذه تصدرت اف بعد خاصة الدوؿ مف
 (6، صفحة 2021مارس  27)لخضر،  .الدولية التمويؿ

 

 المساىمة بشكل فعال في ايجاد الوظائف

 حيث لة،البطا مشكمة حؿ في ماتلحكو وا وؿدال وتساعد االقتصاد في الجديدة لموظائؼ مصدرد تع 
 في جديدة وظائؼ أربع كؿ مف ثلثة في تساىـ األمريكية المتحدة الواليات في انشاء مؤسسة  أف
  2012سنة

المؤسسات الصغيرة  لكوف الوظائؼ عرض في يرىاغ مف رأكب ىـتسا الصناعات مف البعض إف 
اليندسة  خدمات الشخصية،لخدمات ا في ؿلحاا ىو كما الصناعات تممؾ السيطرة عمى ىذه والمتوسطة
 وفرنسا المانيا  مثؿ الصناعية الدوؿ أغمب في بؿ األمريكية المتحدة الواليات عمى األمر يقتصر وال والعمارة،
 نسبة بمغت السعودية العربيةلمممكة ا في الرياض مدينة فاف لمثاؿا سبيؿ عمى العربية الدوؿ وفي وبريطانيا

 مف اليد العاممة .  %89توظؼ حوالي مف مجموع المصانع و   %98المؤسسات الصغيرة 

 : مساىمة المؤسسات الصغير والمتوسطة في توفير مناصب الشغؿ في عدة دوؿ 02الجدوؿ رقـ   

نسبة مساىمة )ـ.ص.ـ( الى  الدولة 
 %اجمالي المؤسسات اقتصادية 

 %نسبة المساىمة في العمالة 

 84.3 99.9 الصيف

 79.4 0. 96 اليند

 40.0 92.6 ماليزيا
 50.0 98.7 الفمبيف

 78.5 99.8 كوريا

 73.8 98.6 تايلندا

 53.7 99.7 و.ـ.ا

اىمية التحالفات في تدويل المؤسسات مصدر :اماؿ بوسمينة ,اطروحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتوراه بعنواف "
 2014-2015العولمة "جامعة العربي بف مييدي _اـ البواقي سنة الصغيرة والمتوسطة في ظل 
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II. اليات وىياكل المكمفة بمرافقة المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة بحث الثاني:الم 
تعد الدولة الجزائرية مف الدوؿ النامية ولمواصمة تقدميا عمى المستوى العالمي تحاوؿ جاىدة عمى  

ؿ الفتية توفير البيئة الملئمة لممستثمريف مف اجؿ انشاء المؤسسات الخاصة ,وبما اف الدولة تعد مف الدو 
ركزت بشكؿ كبير عمى الشباب ودورىـ في التنمية عمى المستوى المحمى والوطني ،فوفرت ما يمكف توفيره 
مف اجيزة الدعـ والمرافقة واليياكؿ الوطنية باختلفيا التي تسعى لتوفير القروض والتمويؿ االـز لمثؿ ىذه 

 افقة المؤسسات الناشئة.المشاريع وسنتطرؽ في ىذا المبحث الى تفصيؿ ىياكؿ دعـ ومر 

  مقاربات مفاىمية لممرافقة المطمب االول

 المرافقة كمفيوم عامالفرع االول : 

 لغوٌا, اشتقاقٌا, اصطالحا "»ٌكمن تعرٌف المرافقة من ثالث جوانب  

 : المرافقة يمكف اف تفسر انطلقا مف ثلث افعاؿ : يقود , يوجو , يرشد ,او يصاحب  اوال لغويا

  بشكؿ عمودي مف االستاذ الى التمميذ الى وجود علقة يتـ تحوؿ المعرفة مف خل لياير : يشقاد. 
 أي مساعدة المقاوؿ إليجاد حموؿ بنفسو لمشاكؿ انطلؽ مف ميارتو الفطرية والميرات  :أرشد أو وجو

  الجديدة المكتسبة .
 ظؿ عدـ التأكد ,ومواجية ويعني حماية المقاوؿ و اشاركو في عممية البناء الديناميكي في  :صاحب

، 2011)صندرة سايبي  . مختمؼ التيديدات والصعوبات مف جية ,واغتناـ الفرص مف جية اخرى 
12) 

 وىو ،(المقاوؿ) المرافقة طالب و (المرافؽ المرافقة و عارض ببف تربط التي الدعـ بعلقة وحسب اشتقاقيا:
  :أبعاد ثثل مف مشتؽ

 : معيف زمف خلؿ تتـ المرافقة ألفالبعد الزمني. 
  في شكؿ ىيئة دعـ  والذي عادة ما يكوف   مكاف المرافقة. 
  (12، 2011)صندرة سايبي  .الجية الخارجية التي يمكف اف تكوف الجية الممولة 

 "لوتأوسكي أندري "طرؼ مف اقترح الذي ىو لمينة المرافقة شموال األكثر يعتبر التعريؼ  :اصطالحا
 مذكرة"André Letowski"، بفرنسا المؤسسات إنشاء وكالة في الدارسات عف مسؤوؿ وىو " APCEفي

 :ويتمثؿ ىذا التعريؼ في أعدىا، داخمية

 تعترض التي تعددةالم المشاكؿ مواجية أجؿ مف والوقت واالتصاالت اليياكؿ لتجنيد محاولة ىي:المرافقة "
 (22، 2017 2016)اماؿ بعيط  المقاوؿ" وشخصية ثقافة مع تكيفيا ومحاولة المؤسسة،
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واتي  عمييا ، تتوفر أف ينبغي التي األساسية المكونات عرض المرافقة عمى ركز أنو التعريؼ ىذا مف نلحظ
  .تصادفيـ قد التي المصاعب تجاوز مف يتمكنوا حتى لممقاوليف توفرىا أف ينبغي

 الفرع الثاني : تعاريف المرافقة 

 دعـ إلى تيدؼ متتابعة، مواعيد شكؿ في منظـ إجراء أنيا عمى المرافقة تعرؼ كما
 المرتبطة و القرارات المشروع في التحكـ وكذلؾ اإلنشاء، إجراءات في والتحكـ الفيـ في المؤسسات.منشئي

 "بو

 أو مشروعات خاصة األعماؿ مشروعات ديناميكية لتنمية وتطوير  عممية بأنيا" أيضا لمرافقةا تعرؼ

 وذلؾ البقاء مف تتمكف حتى و بداية النشاط اإلنشاء أو التأسيس بمرحمة تمر التي الصغيرة األعماؿ منشآت 

 ة النشطات المالية بداي مرحمة في خاصة بصفة والنمو start-up period المساعدات مف العديد خلؿ مف 

 (22، 2017 2016)اماؿ بعيط  "المساعدة أو اللزمة وغيرىا مف التسييلت األخرى والفنية 

 التطور التاريخي لمرافقة المؤسسات االقتصادية الناشئة الصغيرة والمتوسطة  :مطمب الثاني 

 سات الناشئة في الدول النامية ظيور مرافقة المؤسالفرع االول : 

 التي الثالث العالـ دوؿ بيف مف النامية، لمدوؿ بالنسبةتعد المرافقة في انشاء المؤسسات اشغاؿ جديد  
 ضمف الصغيرة المؤسسات إدماج استطاعت التي ىي فقط – واليند كينيا – استقلليا عمى تحصمت

ومنيا الجزائر ولمدة طويمة  خاصة الدوؿ الناطقة بالفرنسية  في حيف اختارت افريقيا استراتيجياتيا التنموية ،
                          تشجيع قطعات اقتصادية االخرى.

نشأت الموجة االولى لبرنامج مساعدة ومرافقة المؤسسات الناشئة في الدوؿ النامية في بداية            
 .الثمانينات في اطار مخططات التعديؿ الييكمي

الى غاية اليوـ اضرت مجموعة   1983_ 1980الدراسات اف التغيرات الحقيقية وقعت ابتداء مف واكدت 
مف الدوؿ النامية فعل التوقيع عمى مخططات التعديؿ البنيوي ومف بيف ىذه الدوؿ الجزائر ويعتبر ىذا الحدث 

 (27، 2017 2016)اماؿ بعيط  بمثابة الثورة الحقيقية .

فالدولة لـ يعد ليا الميؿ الطبيعي ,وال القدرة عمى تسير كؿ الشؤوف الخاصة باقتصاد المجتع .كما لـ  
 تعد ىي مقاوؿ التطور .وانما بقيت تمعب دور المساعد والمسيؿ لمعمميات اصبح اليـو ينبعث مف السوؽ .

كضرورة تخفيض الوظيؼ العمومي ونياية ىذا التغيير ادى الى ظيور عدد مف النتائج الممموسة  
 دات في االدارة .االتشغيؿ النظامي المضموف لحاممي الشي
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  فيما يمي : لخصيا أىداؼ ليا كانت الظرفية، الضرورة أممتيا التي و البرامج ىذه (Bernard) فيما

 .البنكي لمقطاع الصغيرة المؤسسات وصوؿ تقمص كانت التي اإلرىاصات إبعاد .1
 التمويؿ فييا بما الخاصة، المؤسسات نقائص لتغطية " الخطر برأسماؿ " خاصة تمؤسسا خمؽ .2

 .باإليجار الخاص
 تغطيتيا أو المتوسط، المدى عمى ما موارد نقائص لتغطية معقولة، بنسب خارجية قروض تخصيص .3

 الخطر أىمية عمى للستجابة بنوؾ وصاية تحت يوضع ضماف كعربوف النقدية السمطات قبؿ مف
 (94، 2008 2009)نسريف  .تحؽالمس
 

 ظيور مرافقة المؤسسات االقتصادية الناشئة في الجزائر  الفرع الثاني :

 السكاف احتياجات بحسب ذلؾ و ،1962استقللو تاريخ منذ ميما تطورا الجزائري المجتمع شيد 
 المستوى إلى لموصوؿ الجديد و بالمزيد دوما المطالبة و معيشي،ال اإلطار بتغيير يطالبوف فتئوا ما الذيف
 .لمحياة اللـز

 سنوات ثلث قبؿ الجزائر تخمص في تكمف االقتصاد، شيدىا التي الميمة النقمة و الحقيقي التطور أف غير
 .وليةالد المالية المؤسسات ضغوط مف األخيرة ىذه يرافؽ كاف ما و الخارجية، ديونيا مف كبير قسـ مف

 مع المفاوضات مرت حيث األوروبي، االتحاد مع الشراكة اتفاؽ عمى التوقيع في نيتيا عف الجزائر أعمنت
 أف مرة كؿ في تحاوؿ الجزائر أف إلى ذلؾ ويعود باالنقطاع، وأحيانا بالفتور صعبة بمراجعة األوروبي االتحاد
 األوروبي الطرؼ أخذ ضرورة عمى الجزائر تركز  السابقة الجوالت ففي اقتصادىا، خصوصيات االتحاد يتفيـ
 مف بأكثر المحروقات عمى المعتمدة الخارجية تجارتيا وبنية الجزائري، االقتصاد خصوصيات االعتبار بعيف

 لقاء خلؿ إقراره تـ الذي ميداني برنامج إطار في لمجزائر المخصصة تحرير المبالغ جانب إلى ،% 90
 الثامنة، الجولة في وبالضبط جوالت عدة وبعد أوربية، وحدة مميوف 250 :ب والمقدر 1995 سنة برشمونة
)اماؿ بعيط  الجزائري االقتصاد خصوصية مبدأ عف التنازؿ تـ حيث القضايا، مف عدد المفاوضوف تخطى
2016 2017 ،46) 

والمتعمؽ بالقانوف التوجييي لترقية  18_01تـ اصدار القانوف التوجييي  2001ديسمبر  12في 
المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والذي عمؿ عمى تحديد تدابير دعـ وترقية ومرافقة المؤسسات االقتصادية 

 الناشئة 

  رشاد المستثمريف الجدد، وتقديـ يد إنشاء مشاتؿ لممؤسسة الصغيرة، وذلؾ مف أجؿ استقباؿ وتوجيو وا 
 مشتمة (. 14اية المشروع إلى أف يتجسد عمى أرض الواقع ) المساعدة والمرافقة ليـ منذ بد

 .إنشاء صناديؽ ضماف القروض، تتولى ضماف القروض البنكية لممؤسسة الصغيرة 
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  قياـ الوزارة المكمفة بالمؤسسة الصغيرة، بالتنسيؽ بيف الييئات المعنية، بجمب ورصد تمويلت القروض
مف أجؿ توسيع وترقية نسيج لممؤسسات الصغيرة والمقاولة  الممنوحة لمقطاع في إطار التعاوف الدولي،

 في الجزائر.
 .تأسيس مجمس وطني مكمؼ بترقية المقاولة يرأسو الوزير المكمؼ بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  إنشاء حاضنات المؤسسات، منيا الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتيةANADE  2016)اماؿ بعيط 

2017 ،56) 
 

اليياكل المعتمدة من طرف الدولة الجزائرية لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مطمب الثالث :
 طور انشاء

عممت الدولة الجزائرية عمى تكريس مجموعة مف اليياكؿ والمؤسسات لمرافقة وانشاء المؤسسات  
االساسية لنيوض باالقتصاد الوطني خارج نطاؽ استغلؿ البتروؿ ومف الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الركيزة 

 ىذه اليياكؿ والمؤسسات ىي :

 ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 

 

المؤرخ في   14-04تـ انشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 
ة جديدة لضماف القروض وىـ جياز يتمتع بالشخصية المعنوية التي تعتبر الوكالة كآلي  2004-01-22

واالستقلؿ المالي ، ويتولى المكمؼ بالتشغيؿ المتابعة لمجمؿ نشطات الوكالة، ويسير الوكالة مجمس 
التوجييي ولجنة مراقبة  يديرىا مدير عاـ، وليا فروع جيوية عمى التراب الوطني، وقد بدأت الوكالة العمؿ 

 (8، 2004-01-22)الجزائرية  .2004جانفي  الفمي ليا في
 ودعـ البطالة مكافحة إلى اليادفة االجتماعية السياسة عمى يعتمد برنامج في األخير ىذا يتمثؿ

 القتناء مخصصة  صغيرة سمفة عف عبارة أنو عمى تعريفو يمكف حيث المصغرة، المشاريع أصحاب الشباب
 احتياجات مع تتوافؽ التي الكيفيات حسب القرض ىذا ويمنح قصيرة، مدة خلؿ تسديدىا يتـ بسيط ادعت

 مف ماليال الجانب عمى خاصة الدعـ ىذا ويرتكز الدعميف، واألشخاص بالنشاطات ترتبط التي والعوائؽ
 مرفقة تكوف ير،القص ىمدال عمى ايدىتسد يتـ صغيرة مبالغ مف تتكوف قصيرة، آجاؿ في قروض منح خلؿ

 مف الضماف صندوؽ بو يتكفؿ ضماف مع الفوائد، نسب في تخفيضالى   باإلضافة الدولة، بمساعدة
 .المصغر القرض عف ةجمالنا األخطار
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 : (2008 2009)نسريف  مياميا

 تتمثل الميام االساسية لموكالة في :

 بيا المعموؿ والقوانيف شريعاتالت وفؽ المصغر القرض جياز تسيير 
 المشاريع تنفيذ في والمرافقة االستشارة وتقدفً  المستفيديف تدعيـ 
 فائدة بدوف قروض منح 
 أصحاب مف فوؽ فما 18 سف بمغوا الذيف والمحتاجيف البطاليف لفئة موجية تقديـ قروض 

 المحدود الدخؿ
 دفتً  بنود احتراـ عمى الحرص مع المستفيديف طرؼ مف المنجزة لألنشطة المرافقة الدائمة 

 الشروط
 CNACالبطالة  عن لمتأمين الوطني الصندوق

 الصندوؽ ويساىـ ,  1994جويمية 6المؤرخ في  188_94تـ انشاء بموجب المرسوـ التنفيذي رقـ 
حداث تطوير في التشغيؿ الترقية الصندوؽ و المالية، المؤسسات مع باالتصاؿ و ميامو نطاؽ في  أعماؿ وا 
 فيو. المنخرطيف البطاليف ةلفائد

 يتوجو ىذا الصندوق الى : 

سنة مقيـ بالجزائر ومسجؿ لدى مصالح الوكالة الوطنية  50الى 35كؿ شخص بالغ مف العمر  
 البطالة، مف لمتأميف الوطني الصندوؽ نظاـ مف مستفيد أو اشير عمى االقؿ طالبا لمتشغيؿ , 6لمتشغيؿ منذ 

 إطار في عمومية إعانة مف قبؿ مف يستفد ولـ اإلعانة، لطمب تقديمو عند مأجور عمؿ منصب أي يشغؿ ال
 مارس قد يكوف ال بو، القياـ المراد بالنشاط صمة ذات أدائية معارؼ أو مينيا مؤىل يممؾ أف النشاط، إحداث
 أو أو تقديرية شخصية مساىمة تجنيد عمى قادرا يكوف األقؿ، عمى شيرا 12 مند الخاص لحسابو نشاط

 .(171 ,2017 2016اماؿ بعيط ) المشروعة المالية التركيبة في مساىمة شكؿ في ينيةع

 : الجياز ىذا يمنحيا التي االمتيازات

 )سمفة غير مكافئة )بدوف فوائد. 
 مستشار منشط طرؼ مف شخصية مرافقة  
 مشروعيـ تركيب في رافقة الشبابم و استشارة 
 عـ عند مرور الشباب المنشئ أماـ لجنة االنتقاء و االعتماد.د 
 استشارة ومرافقة خلؿ مرحمتي إنجاز و انطلؽ المشروع 
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  ANADEالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتة 

تحت اسـ الوكالة الوطنية لدعـ   1996 سنة ANADE انشئت الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية 
 المرسـو صدورن المكمؼ وتـ الوزير ويتولى الحكومة، رئيس سمطة تحت وضعت ،ANSEJ تشغيؿ الشباب

 تحديد يتضمف والذي 2020 نوفمبر 22 في المؤرخ 70 العدد الرسمية الجريدة في 329 - 20 رقـ التنفيذي
 وتنمية لدعـ ةالوطني الوكالة الى اسميا وتغيير الشباب تشغيؿ لدعـ الوطنية لموكالة الجديد األساسي القانوف

 المتضمف 1996 سبتمبر 08 في المؤرخ 296 - 96 رقـ التنفيذي المرسـو ويتمـ يعدؿ الذي المقاوالتية
 واالستقلؿ المعنوية بالشخصية تتمتع نشاطيا، بمتابعة بالتشغيؿ الشباب تشغيؿ لدعـ الوطنية الوكالة إنشاء
 : ةالتالي بالمياـ تقـو محمية و جيوية فروع ليا و المالي

 متابعتيـ و الصغيرة المؤسسات ألصحاب االستشارة و الدعـ تقديـ. 
 و االقتصادية والتقني الطابع ذات المعمومات كؿ المشاريع حاممي الشباب تصرؼ تحت تضع 

 .نشاطَيـ بممارسة المتعمؽ التنظيمي التشريعي
  (2021)لموكالة  . اقتصاديا و اجتماعيا المفيدة لممشاريع بنكاتحت 

  التأىيلشروط 

 سنة 40 الى 19 مف الشاب سف يتراوح أف 
 المشروع مع علقة ليا مينية مؤىلت عمى يتوفر أف 
 المشروع قيمة حسب المحدد األدنى الحد يطابؽ بمستوى شخصية مالية مساىمة يقدـ اف 
 (2021)لموكالة  نشاط استحداث بيدؼ اعانة تدبير مف استفاد قد يكوف ال اف 
 استمرار المشاريع، وتضمف كوف عمى وتسير لمشباب، المرافقة أنواع مختمؼ تقدـ فالوكالة بالتالي و

 البطاؿ، الشباب أماـ مناصب شغؿ بخمؽ تقـو فيي بالتالي و ألصحابيا، المداخيؿ تحقيؽ و ؿ،يالشغ
 خلؿ ديونيا استرداد ضماف مع ومختمؼ تطمعاتيـ تكاراتيـ،اب و طموحاتيـ لتحقيؽ جديدة آفاؽ وفتح

 في تفاصيميا بكؿ إلييا سنتطرؽ و سياستيا، في تتبعيا الطرؽ التي و القوانيف خلؿ مف المحددة اآلجاؿ
 التطبيقي الجانب

 مشتمة المؤسسات 

 برايرف 25 في المؤرخ 78 - 03 رقـ التنفيذي مرسـو بمقتضى 2013 نوفمبر 04 في المشتمة إنشاء تـ
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 يى،و  2014 / 01 / 01 في اينشاط انطمؽ ، المؤسسات لمشاتؿ األساسي القانوف المتضمف2003
 تتوفر الذي المبادريف دعـ عمى ،تعمؿ والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسات وزارة مكمفة وصاية تحت تنشط

 مناسبة عمؿ بيئة ليـ فرتو  ،بحيث ـيطموحات لتحقيؽ اللزمة الموارد وبعض اتالطموح لدييـ االفكار و
 النواحي استكماؿ خلؿ مف النجاح فرصة وزيادة ـيمؤسسات إنشاء مف الحرجة األولى السنوات خلؿ
 (2003فبراير  25 78_03) . رمزية فةمبتك إدارية مكاتب ليـ توفر كما اإلدارية و الفنية

 دؼيت ، المالي واالستقلؿ المعنوية بالشخصية ،تتمتع يوتجار  صناعي طابع ذات عمومية مؤسسات
 ص، و،ـ وتتخذ المؤسسات ترقية سياسة إطار في تدخؿ التي المؤسسات انشاء ودعـ مساعدة إلى

 : التالية األشكاؿ أحد المشاتؿ

 . الخدمات قطاع في المشاريع بحاممي يتكفؿ دعـ يكؿ  : المحضنة

 فيوالم الصغيرة الصناعة قطاع في المشاريع يمبحام تكفؿي دعـ تتمثؿ في ىيكؿ  :الربط ورشة
 (2017 2016اماؿ بعيط ) .الحرفية

 .البحث بميداف تيتـ التي النشاطات ذوي المشاريع بحاممي النزؿ ىذا يتكفؿ و  :المؤسسات نزل

 وتتكفل مشاتل المؤسسات بنا يأتي :

 .المشاريع أصحاب كذلؾ و معينة لمدة النشأة الحديثة المؤسسات ةمرافق و استضافة و استقباؿ 
 .الملحقة الخدمات تقديم و المحالت، إيجار و تسيير 
 (2017 2016اماؿ بعيط ) .النشاط بمجاؿ خاصة إرشادات تقديـ 

 ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار 

 تتمتع إداري، طابع ذات عمومية مؤسسة عف عبارة ىي االستثمار طويرلت الوطنية لوكالة         
 موزع و ممركز غير وحيد شباؾ شكؿ في ، 2001 سنة أنشئت المالي االستقلؿ و المعنوية بالشخصية

 و لممؤسسات التأسيسية اإلجراءات بجميع القياـ لموكالة ُيخوَّؿ .الوطف مستوى عمى والية 11 عبر حالًيا
 قدرات توسيع أو جديدة، مؤسسات إنشاء شكؿ في تكوف قد والتي االستثمار، مشاريع يذتنف تسييؿ
  .المؤسسات ىيكمة و تأىيؿ إعادة أو اإلنتاج،

 التجييزات عمى المطبقة الجمركية الرسـو تخفيض مف الوكالة ىذه إطار في المستثمر يستفيد        
 تدخؿ التي الخدمات و السمع عمى المفروضة مضافةال القيمة عمى الرسـ تسديد مف كذا و المستوردة،

 .االستثمار تجسيد في مباشرة
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III. المبحث الثالث :  المرافقة واثر عمى المؤسسات الناشئة ونجحيا وفق مخطط الدولة الجزائرية 

تعد المرافقة مف اىـ الوسائؿ التي تساعد المقاوؿ في المراحؿ االولى مف انشاء مؤسستو   لما فييا   
خدمات استشارية وتوجييية التي تحد مف المخاطر المالية واالخطاء التنظيمية واالدارية  في المؤسسة  مف

,كما تعمؿ المرافقة مثؿ البنزيف الذي يعطي الطاقة لممقاوؿ لمواصمة مسيرة إلنشاء راس الماؿ الخاص بو 
المؤسسة ,وسنتطرؽ في ىذا  واالستمرار في تقديـ المزيد مف النجاحات التي يطمح الييا مف خلؿ ىذه

المبحث عف االثر التي تقدمو المرافقة في زيادة اداء انتاجية المؤسسات الناشئة في المراحؿ االولى 
 . واالستمرارية في تقديـ السمع والخدمات وتطويرىا عمى المدى البعيد

 المطمب االول : اثر المرافقة عمى المؤسسة الناشئة 

 يادة اداء المؤسسة الفرع االول : اثرىا في ز 

 مفيوم االداء  

 تنافسيتيا، بزيادة لممؤسسة يسمح بما تنافسي محيط ظؿ في عمييا المتحصؿ النتيجة ىو األداء 
 مف نرى ، (التفاوضية قدرتيا تعزيز) القطاع مؤسسات باقي عمى التأثير عمى قدرتيا أيضا و مردوديتيا

 المنافسيف. مع مقارنة بالسوؽ المؤسسة تموقعو  بالتنافسية األداء ارتباط التعريؼ ىذا خلؿ

 بأقؿ  ممكنة، طريقة بأحسف المنتجة العوامؿ مختمؼ دمج عمى القدرة و الكفاءة بأنو األداء يعرؼ 
 استخداـ لكيفية انعكاس بأنو األداء تعريؼ يمكف اإلطار نفس في و .جودة ذو منتج تقديـ مع ممكنة تكمفة

 تحقيؽ عمى قادرة المؤسسة تجعؿ التي بالطريقة واستغلليا البشرية و اليةالم المادية، لمموارد المؤسسة
 خلؿ مف غاياتيا و أىدافيا تحقيؽ مف المؤسسة تمكف التي الطرؽ عمى المفيـو ىذا ويركز.أىدافيا

 .بكفاءة المؤسسة في الفعاليات و األنشطة عمى صيصياzتخ إمكانية و المتعددة لمموارد األمثؿ  االستخداـ
 (p. 66 ,2017 2016 ,اماؿ بعيط)

 و مردوديتيا تنافسيتيا، بزيادة لممؤسسة يسمح بما تنافسي محيط ظؿ في عمييا المتحصؿ النتيجة ىو األداء
 التعريؼ ىذا خلؿ مف نرى التفاوضية قدرتيا تعزيز القطاع مؤسسات باقي عمى التأثير عمى قدرتيا أيضا
  (54، صفحة 2006)الحسيف،  .المنافسيف مع مقارنة بالسوؽ المؤسسة وتموقع بالتنافسية األداء ارتباط
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 :  مكونات االداء 1الشكؿ 

 

 

 

 

 

 

  (86، صفحة 2017 2016)حناف جودي،  المصدر

  :لألداء أبعاد أربعة تحديد يمكف وعميو المصمحة، أصحاب و لممستيمكيف المسممة المؤسسة قيمة ىو اءاألد

 الخ...التنافسية المالية، المردودية المنتج، جودة مثؿ المؤشرات بعض باستخداـ المؤسسة استدامة. 
 اإلنتاجية الموارد، اقتصادية :االقتصادية الفعالية. 
 األفراد تطوير األفراد، مردودية العمؿ، مناخ األفراد، جنيدت :البشرية الموارد قيـ. 
 الييئات رضا لألمواؿ، المانحة الجيات رضا الزبائف، رضا :الخارجية الجيات لدى المؤسسة شرعية 

 .المؤسسة مع المتعاممة

 تبنى ركيةح ىي المحمية التنمية أف القوؿ يمكف :المحمية التنمية مستوى عمى المرافقة الفرع الثاني :أثر
 التي الثروات تثميف أجؿ مف الييئات و األفراد مختمؼ بيف المعنوية و المادية العلقات فعالية أساس عمى

 في الصغيرة المؤسسات توضع ليذا المجتمع فئات مختمؼ بيف التوازف تحقيؽ إلى تيدؼ و المنطقة، تمتمكيا
 مناصب توفير يخص فيما سيما ال و ىاـ سياسي و اجتماعي و اقتصادي دور لعب أجؿ مف ممتازة وضعية
 و االقتصادية األنشطة توزيع في التوازف إعادة و عوائد تكويف و البشرية، الموارد استغلؿ و الشغؿ،

 بشكؿ يعتمد و المحمي، المجتمع معايير حسب األنشطة مختمؼ مع يتفاعؿ المبادر أف فنجد .االجتماعية
 ىنا و المرافقة، الييئات بعض عف لمبحث المرور ثـ مؤسستو اءإنش أجؿ مف محيطو و عائمتو عمى كبير
 التنمية إلى وصوؿ الى يضمف مما المجتمع متطمبات حسب المشاريع تمؾ توجيو في األخيرة ىذه دور يأتي

 .(123، صفحة 2017 2016)اماؿ بعيط،  المحمية

 ى عممية المرافقة كوسيمة لحقيؽ النتائج المرجوة مف انشاء اي مؤسسة ترجع الى :اسباب المجوء ال
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o الكافية، التسييرية ة والكفاء ة الخبر مف لكثير إنشاءىا بداية في مشروع أي يمتمؾ ال :الفني التعقد 
 ة الجيد الفنية المعرفة : ىما أساسييف عنصريف في التحكـ الجديد المشروع  عمى منشئ وبالتالي

 . العالية المقاوالتية والروح بالمشروع،
o التعقيدات، مف وبالكثير الثبات، ـ وعد بالتغير ة عاد الخارجية البيئة تتميز :الخارجي المحيط تعقد 

 وتصحيح الطارئة لمظروؼ االستعداد بيدؼ بجيد اضافي لمتنبؤ بالتغيرات البيئية القياـ يتطمب وىذا
 . المشاكؿ تفاقـ قبؿ األوضاع

o المشروع، إنشاء اجراءات  تنفيذ خلؿ إدارية صعوبات المقاولوف يواجو ما غالبا :اإلداري تعقدال 
 والتأمينات المتعمقة بمصالح الضرائب  المعاملت وكذا المشروع تسجيؿ بمختمؼ معاملت والمتعمقة
  وغيرىا والضماف االجتماعي العمؿ ومصالح

o منيا تعاني التي الفنية المشاكؿ مف مجموعة ىناؾ :النشأة حديثة المؤسسات وضعؼ ىشاشة 
 2009)نسريف،  .نموىا عممية كبير بشكؿ تعقد والتي األولى مرحميا في الصغيرة خاصة المؤسسات

 (108، صفحة 2008
شاء المشروع الخاص يجده الشاب المستثمر مف صعوبات ومطبات في طريقو إلن ومف ىنا يمكف القوؿ اف ما

بو يمكف اف يصبح ىينا اذا تمقى المساعدة مف اطراؼ سابقة في ىذا الميداف ولدييا اطلع واسع حوؿ عممية 
 انشاء المؤسسة.

 الفرع الثالث :قياس اثر المرافقة عمى اداء المنشئين 

نتيجة  إلى وعالرج ىو األثر ىذا لقياس األمثؿ الطريقة و حساسية، األكثر ىي النقطة ىذه تعتبر
 :األخيرة ىذه أف المرافقة مينة نشاط بيف حيث المختصوف، بيا قاـ التي الملحظة

o المشاريع حاممي ألغمبية ضرورية. 
o األخطاء مف الكثير ُتجنبيـ و المشاريع، أصحاب نجاح حظوظ مف ترفع. 
o المالية التقديرات إعداد مجاؿ في كبيرة مزايا ُتظير. 
o بالمنشئ يحيط الذي بالوحدة الشعور ةإزال عمى كبير بشكؿ تعمؿ. 
 عينتيف بالمقارنة بيف القياـ خلؿ مف ىذا و لممرافقة، اإليجابية اآلثار عمى الدراسات مف الكثير تدؿ و
 أثبتت فقد تحديد األثر، ثـ المرافقة، دعـ دوف األخرى و مرافقتيا تمت إحداىما المؤسسات مف

 نسب رفع في الحاضنات لمحاضنات تفوؽ برامج بتنفيذ قامت يالت الدوؿ معظـ في المتوفرة اإلحصاءات
وجد اف نسبة نجاح المشروعات الجديدة التي  مثل األوروبي االتحاد ففي الصغيرة، المشروعات نجاح

فقط مف المشروعات التي بدات خارج %50، بينما تبمغ ىذه النسبة %88اقيمت داخؿ تبمغ نسبة 
 (2017 2016)اماؿ بعيط،  الحاضنات .
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 مطمب الثاني: واقع مرافقة المؤسسات االقتصادية الناشئة ال

تعتبر المؤسسات االقتصادية الناشئة مف اىـ ركائز التي يقوـ عمييا االقتصاد الوطني ومف واجب 
 السياسي االستقرار وعدـ ،اإلداري النظاـ كضغوطات وتنوعيا بتعددىا الدولة ايجاد حؿ لتمؾ  الصعوبات

 وعدـ المؤسسات مسيري  مع الجيد التعامؿ وعدـ التيميش االقتصادية، السياسة في االستقرار وعدـ واألمني،
العديد مف المؤسسات مع الواقع االقتصادي الذي يفرض عمييـ .ومف ىنا  تكييؼ وعدـوتوجيييـ   ـنياحتضا

 ؿ العديدمف المشاكؿ التي يمكف التعرض عمييا وىي كالتالي :يمكف القوؿ اف عممية المرافقة تساىـ في ى

 الفرع االول: الصعوبات والمشاكل المتعمقة بالجانب المالي 

 االقتصادية الناشئة  المؤسسات تمويل إشكالية 

 الصغيرة المؤسسات لتطوير الناجعة األدوات أىـ بيف مف تعتبر البورصة أف مف الرغـ عمى 
 الوطني المالي السوؽ أف حيث األدوات، ىذه مثؿ إلى تفتقر المالية الوطنية السوؽ فإف والمتوسطة

 صيداؿ، سونطراؾ، عمومية مؤسسات مشاركة أربع سوى اآلف حد إلى يعرؼ لـ ناشئا، يزاؿ ال
 .األوراسي وفندؽ سطيؼ رياض

 ية،النسب االستقللية عدـ بسبب القروض منح عممية في البنكية الوكاالت صلحية محدودية 
 .تقديـ القروض في والمركزية

 نقص القروض، لطمب المقدمة الممفات ودراسة القروض منح عمميات تسيير في الشفافية ضعؼ 
 ىذه يجعؿ مما القروض، منح عف الناتجة المخاطر وتقييـ الجدوى مجاؿ الدراسات في الخبرة

 .مفيدة توضيحات تعطي ال الدراسات
 التابعة الجديدة البنوؾ تشجع ال عديدة عراقيؿ تواجو االستثمارية المشاريع أف المالية الييئات ترى 

 وحدىا تواجو العمومية البنوؾ بقاء إلى يؤدي مما معتبرة بصورة القروض عمى منح الخاص لمقطاع
 المتعامميف الخواص . لتمويؿ المتعددة الحاجات

 (6، صفحة 2021مارس  27)ممتقى الويبينار، خصائص تموبل المؤسسات الناشئة 
 تنشط التي المجاالت أغمب أف وذلؾ النامية، الدوؿ معظـ في السائدة الظاىرة وىي :المال ندرة رأس 

  .بسيطة إنتاج أدوات واستخداـ العمؿ عنصر بكثافة تتميز الناشئة المؤسسات فييا
 في بعض نجد إذ المؤسسات، مميزات أىـ إحدى ويؿالتم إلى الحاجة تعتبر :لمتمويل الدائم االحتياج 

اج قوانيف وجود مف بالرغـ االقتصاديات  أف ىذه إال المؤسسات، تمويؿ كيفية عمى تحث رءات ا و 
  .التمويؿ مؤسسات طرؼ مف التمويؿ في صعوبة تجد األخيرة

 فيما  المثمى تالتطبيقا أف عمى عاـ اتفاؽ ىناؾ :المؤسسات تمويل في االستمرارية عمى القدرة
المستيدفة،  الفئة مف عدد أكبر الى الوصوؿ عمى بالقدرة تتميز ما بقدر المؤسسات بتمويؿ يتعمؽ



 انفصم األٔل : انٛبد اَشبء ٔيزافقخ انًؤطظبد االقزصبدٚخ انُبشئخ فٙ انجشائز
 

 
30 

 ألنيا تتيح حيوي أمر ىي ماليا االستمرار عمى القابمية إف .عمى االستمرار ماليا بقابميتيا أيضا تتميز
 أي الناشئة المؤسسات تمويؿ لمؤسسات

  ومفيدة مستمرة بصورة  الفقراء احتياجات تمبية   
  واليبات اإلعانات بمخاطر رىينة تكوف الأف  
   لمزبائف لمقرض التأكيد وخصوصاً  الشكمي الماؿ سوؽ موارد تعبئأف 
  لإلحساف مؤسسة ليست ىي الصغيرة القرض مؤسسة أف   
 الضعيفة المردودية ذات النشاطات إدخاؿ عدـ  

 
 الناشئة لممؤسسة لالتموي لمنح الكافية الضمانات توفر عدم 
 المصرفية المعامالت أساسيات في لمخبرة الناشئة المؤسسات افتقار 
  االفتقار الى السجالت المالية 
 صعوبة اعداد دراسات الجدوى 

 
 الفرع الثاني :المشاكل المتعمقة بطبيعة المؤسسة الناشئة

 مشكل العقار الصناعي : 
 بسبب المؤسسة إلقامة والمناسب الدائـ فالمكاإيجاد  في كبيرة صعوبة الجديد المستثمر يجد ما غالبا
ـ ملئمتو حيثيعاني المستثمروف الناشئيف مف صعوبة الحصوؿ عد أو موانعدا أو العقار أسعار ارتفاع

 غموض ، تنظيـ آليات الحصوؿ عمى العقار ـانعدا :بسبب تياومباشر  المشاريع لتنفيذعمى العاقر االـز 
 اليياكؿ  ىمع المنحرفة اإلدارية السموكيات ،سيطرةبأصؿ ممكية العقار  عمقةالمت القانونية الوضعية

 (88، صفحة 2017 2016)حناف جودي،  .العقار بمنح لمكمفةا والتّنظيمات

 

 مشاكل الطبيعة االدارية:
 استقرار عدـ إلى أدى الذي األمر المتاحة، الوسائؿ نقص و لممؤسسات المصغرة   تتمثؿ في ادارة

 عمييا: القائموف المسيريف

 التوثيقة العقود وتحضير المناطؽ بتييئة المكمفة اليياكؿ تأخر 
 لمطمبات أحيانا مبرر الغير الرفض و توزيع في الشفافية غياب 
 العقلني التسيير غياب 
 صناعية جديدة مناطؽ إنشاء تجميد 



 انفصم األٔل : انٛبد اَشبء ٔيزافقخ انًؤطظبد االقزصبدٚخ انُبشئخ فٙ انجشائز
 

 
31 

 و الكيرباء توصيؿ عدـ الطرؽ، تعبيد عدـ)  المناطؽ يئةتي في المنجزة األعماؿ نوعية ضعؼ 
 .مؤسستو إنشاء في يبدأ أف لممقاوؿ يسمح ال الذي األمر ..(الماء

 الجيات تفتقر التي النشاطات بمناطؽ يتعمؽ فيما خاصة المشتركة، األملؾ تسيير مشكمة 
الموارد  نقص وكذا لمالية ا الموارد و لإلمكانيات( المحمية  الجماعات) إدارتيا عمى المسؤولة
 . بتعويض المالكيف االصمييف خاصة المحميةالجماعات لدى المالية

 المناطؽ مثل لممؤسسة، الرئيسي النشاط مع العقار فييا وجد التي المناطؽ بعض مواءمة عدـ 
، 2017 2016)اماؿ بعيط،  .التموث مؤسسات تحويمية سبب العمرانية التي يصعب إنشاء

 (66صفحة 
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 خالصة الفصل االول 

 عممنا في ىذا الفصؿ عمى مجموعة مف االفكار يمكننا اف نمخصيا كالتالي : 

تقديـ مفيوـ بسيط وشامؿ لممؤسسات الصغير والمتوسطة وابراز الطرؽ المعايير التي قدمتاىا الدوؿ  
عف غيرىا , كما استخمصنا اف ىذه الفروقات في التعريفات تختمؼ مف  لتعرؼ وتمييز المؤسسات الناشئة

دولة واخرى ولكف ما جاء بو المشرع الجزائري ىو اساس الذي اعتمدنا عميو في التفريؽ ,كما تطرقنا الى 
ابراز دور المؤسسات االقتصادية الناشئة وتوصمنا الى انيا مصدر لإلبداع و االبتكار مف خلؿ دعـ وتطوير 
االفكار وتمعب دورا ىاما في الحد مف مستويات البطالة مف خلؿ ايجاد وظائؼ والذي يساعد الدوؿ في 

 التنمية المستدامة ويسيؿ ليا العمؿ في تنويع االقتصاد الوطني والخروج مف اعتماد عمى محروقات .

رؽ اليو حديثا خاصة في المبحث الثاني اشرت الى مفيوـ المرافقة التي اكتشفنا انيا موضوع تـ التط 
في الدوؿ النامية وخاصتا الجزائر ,استخمصنا اف الجزائر عمؿ في الماضي القريب عمى انشاء ىيئات دعـ 
ومرافقة الشباب الحامميف ألفكار والمشاريع محاولة بذلؾ اغلؽ الفجوة التضخمية في السوؽ بسبب اعتمادىا 

والية ومنيا وكالة  48ىيئات دعـ ومرافقة عمى مستوى  بشكؿ شبو كمي عمى ثروة المحروقات ,تـ تعميـ عمى
  ANADEو الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية   ANGEM الوطنية لتسيير القرض المصغر 

,واكتشفنا اف الجزائر باإلمكانات التي لديو كانت تستطيع     CNACوالصندوؽ الوطني لمتاميف عمى البطالة 
اليو في  السنوات االخير وذلؾ بسبب عدة عوامؿ منيا الفساد ونيب الماؿ  تحقيؽ نجاح اكبر مما وصمت
 . 2019العاـ التي شيدنيا في حراؾ 

عممت اخير عمى استخلص الدور الذي تقوـ بو المرافقة في انشاء المؤسسة ودعـ اصحاب  
تعمؿ عمؿ عجمة القيادة  المشاريع لممواصمة و االستثمار ,وتوصمت اف المرافقة ليا دور ميـ جدا خاصتا انيا

التي توجيو وتقود والمستثمريف الشباب الى الطريؽ الصحيح مبتعديف بذلؾ بقدر الكافي عف المخاطر 
والمطبات التي تواجييـ في طريؽ انشاء راس ماليـ الخاص ,كما توصمت الى اف المرافؽ ىو بمثابة 

اوليف حتى يرفعوا مف مستوى اداءىـ وبشكؿ المستشار و االستاذ الذي يضع الخطط والبرامج المسطرة لممق
سنوات االولى مف مرحمة االنطلؽ وفي المراحؿ االخرى يأخذ المقاوؿ ما تعممو في تمؾ الفترة  5خاص في 

مف الذيف يحظوف بالمرافؽ  %85لتطوير مؤسستو والعمؿ عمى زيادة االنتاجية التي وضحنيا مف قبؿ اف 
 ية تسيير وتطوير مؤسساتيـ ورفع حصتيـ في السوؽ .تكوف ليـ تصورات مستقبمية عف كيف

يمكف القوؿ كخلصة اف عممية المرافقة بدوف اي شؾ تزيد بشكؿ كبير جدا مف اداء وانتاجية  
 المؤسسات االقتصادية الناشئة اذا اتبعنا الخطط والمناىج المناسبة 
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 الثانيالفصل 

 

 دراسات السابقة
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 تمييد الفصل الثاني 

الدراسات السابقة الركيزة االساسية التي يعتمد عمييا الباحث في كتابة ورقتو البحثية الف العمـ تركمي  تعتبر
ىنا قمت بإجراء مسح شامؿ لمدراسات التي تمس بشكؿ  يعتمد عمى البدء مف حيث انتيى االخروف .مف

حاؿ شمؿ الكتب ,اطروحات مباشر او غير مباشر موضوع الذي اعالجو في ىذه الورقة البحثية ,وبطبيعة ال
الدكتوراه والماجستير ,مذكرات الماستر ,المجلت والمقاالت التي اعدىا الدكاترة وناقشوىا سواء في ممتقيات او 

 غيرىا التي سوؼ استعرضيا بشكؿ تنازلي في ما يمي.
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في  اف موضوع المرافقة ىومف المواضيع الحديثة التي  اىتـ بيا الباحثوف العرب حديثا خصوصاً 
دولة الجزائر حيث نجد شح في الدراسات السابقة التي تناولت موضع البحث وىي محدودة نوعا ما ,وال 
يمكننا اف ننفي اف ىناؾ رسائؿ واطروحات دكتوراه قد تناولت ىذا الموضوع عمى المستوى المحمي والوطني 

يا ما نحاوؿ اف نشير اليو في ىذه والدولي ,ويمكننا اف نشير عمى مجموعة مف الدراسات التي تفيد في مجمم
 الورقة البحثية التي اعدىا ,ويكمف عرض الدارسات السابقة كالتالي :

 اوال : اطروحات الدكتوراه والماجستير 

البشرية بعنوان  الموارد تسيير و تنمية في الماجستير شيادة لنيل مكممة غيتي نسرين مذكرة 
 ANSEJ" دراسة حالة الوكالة الوطنية لدعم وتغيل الشباب "مرافقة الشباب في انشاء مؤسسة انتاجية 

  2008_2009بوالية قسنطينة 
 

اشكالية الدراسة تمحورت في:" ماىي ماىية المؤسسات الصغير والمتوسطة وخصائصيا واىميتيا في 
 االقتصاد وكيف يمكن مرافقتيا ؟

وسطة بما انيا تعتبر مف الدراسة تيدؼ الى معرفة وتحميؿ مرافقة المؤسسات الصغرة والمت  
االساسيات التي يبنى عمييا االقتصاد ،ثـ تطرقت دراسة الى واقع انشاء المؤسسة المصغرة في الجزائر ،كما 
تبيف مختمؼ السياسات والبرامج التي تيدؼ الى النيوض بيذا القطاع ، وقد توصمت الدراسة الى اف المرافقة 

شاريع الناشئة خاصة في المراحؿ االولى مف عممية االنطلؽ، تعتبر مف اىـ الخدمات التي تحتاجيا الم
خصت الدراسة الميدانية  الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتة كييكؿ مف ىياكؿ المكمفة بمرافقة المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة لتجري عمييا التحميؿ ،واف اصحاب المؤسسات يجوف صعوبات يمف تجاوزىا مف خلؿ 

 والمرافقة المناسبة التي تؤدي بالمؤسسة الى النجاح والتطور مستقبل.  االستشارة
 

 نتائج الدراسة
 الرئيسي السبب أف إلىتوصمت  صغيرة، إنتاجية لمؤسسة منشئ 19شممت  التي الدراسة نتائج خلؿ مف

 العمؿ. أداء في الحرية في رغبتيـ ىو الوكالة إلى المنشئيف لمجوء
 

 أي القانوف، في عمييا منصوص غير إضافية مياـ لديو أصبحت عنو دثنتح الذي المرافؽ إنما 
 . قانونيا مدونة ليست

 خريجي خاصة و الجزائري، الشباب أف عمى دليؿ ىذا و ،% 21 بنسبة البطالة مف التخمص دافع 
 عمى المثقفيف حتى الجزائري المجتمع فئات كؿ مست البطالة فظاىرة البطالة، مف يعانوف الجامعات
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 فرص إيجاد في رياديا دورا تمعب  ANADEونجد اف   المجتمع في يحتمونيا التي المكانة مف رغـال
 عمؿ.

 : يمي فيما ومتمثمة المرافؽ بيا يقـو التي اإلضافية المياـ دراسة تبيف اف خلؿ مف
 المؤسسة إنشاء مراحؿ كؿ خلؿ بتوزيعيا يقـو و لممنشئيف، المعمومات بتوفير يقـو 

 . الصغيرة
 المشروع تطورات يراقب فيو كذلؾ المراقب عمؿ يعمؿ. 
 لمنتائج المستمـ دور يمعب 

 
 التي األخلؽ و القيـ أف بحيث أسرتو مف إنطلقا تتكوف الفرد كما توصمت الدراسة الى اف ثقافة 

 باالرتباط تتميز ممتدة عائمة ىي الجزائرية فالعائمة شخصيتو، تكويف في تساىـ في عائمتو يتلقاىا
 أف نجد كما .لو طاعتيـ مقابؿ أحفاده و أبنائو اتجاه لموالد فييا ترجع السمطة و أفرادىا، بيف لقويا

 أي الرسمية، الوظيفية القيـ مف أىمية أكثر مرتبة في مصالحيا و األسرة قيـ يضع الجزائري العامؿ
 .وظيفتو خلؿ مف الشخصية أسرتو مصالح و مصالحو قضاء يجعؿ

 ىو ليس إلى لجوؤىا سبب بأف أقرت % 21 نسبة بأف اإلستبياف نتائج مف لؾكذ توصمت الدراسة 
 تتمتع و المخاطرة بروح تتسـ مقاوالتية شخصية تكويف ىو ما بقدر األولى، بالدرجة المالي الربح
 عمى الحصوؿ أجؿ مف ذلؾ  و والتجديد، اإلبداع و المبادرة حب و الحرية و االستقللية مف بدرجة
 .بذاتو شخصيتو تكويف فاإلنساف يحب  جتمع،الم في مركز

 

  دكتوراه بعنوان " استراتيجية تأىيل  شيادة لنيل كمتطمب مقدمة أطروحةدراسة حناف جودي
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخيار لتدارك الفجوة االستراتيجية واالندماج في االقتصاد 

 يضر بسكرة جامعة محمد خ 2017_2016التنافسي دراسة حالة الجزائر " 
تجية تأىيل المؤسسات الصغير ة والمتوسطة اىل تسمح استر تمحور الموضوع حوؿ االشكالية التالية " 

 بتدارك الفجوة  االستراتجية واندماج في االقتصاد التنافسي؟"  

د للقتصا االستراتيجية الخيارات كأحد الجزائر في المتوسطة و الصغيرة بالمؤسسات االىتماـ تزايد
 ىذه انتقمت االقتصاديات وتحرير الحدود انفتاح مع و االقتصادي، النمو مداخؿ مف ميما مدخل بارىاباعت

 يتميز التعقيد متزايد سياؽ أماـ نفسيا لتجد الحر التبادؿ وضعية إلى الحمئية الوضعية مف المؤسسات
 آثار لمواجية و .تنافسية يرغ و األداء مستوى تحت المؤسسات ىذه أغمبية أف حيف في المتزايدة، بالمنافسة
 تحسيف أجؿ مف المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لتأىيؿ استراتيجية الجزائر تبنت االقتصادي االنفتاح
 .أداءىا و تنافسيتيا بتحسيف ليا تسمح بميزات المؤسسة بتجييز وذلؾ التنافسي االقتصاد إطار في موقعيا
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 نتائج الدراسة 
 
 وجود مع المتوسطة و الصغيرة المؤسسات وتنافسية أداء بتحسيف تسمح التأىيؿ استراتيجية أف 

 في االندماج أف غير ،االستراتيجية الفجوة بتدارؾ تسمح التي و تنافسية- أداء الدائرية المنيجية
 المؤسسة تنافسية عمى يؤثر الذي األخير ىذا محيطيا، و المؤسسة تأىيؿ يتطمب التنافسي االقتصاد

 .التنافسي تصاداالق في اندماجيا و
 توصيات 

  تأىيؿ عمى العمؿ كذلؾ المختمفة، التأىيؿ برامج بيف التكامؿ و التنسيؽ بضرورةتوصي الدراسة 
 طبيعة و يتوافؽ بما اإلصلحات مف المزيد بإتماـ ذلؾ و المتوسطة و الصغيرة المؤسسات محيط
 مع المتوسطة و صغيرةال المؤسسات دعـ و ترقية قوانيف تكييؼ عمى العمؿ و المؤسسات ىذه

 .التأىيؿ برامج لتطبيؽ المستقبمية و الظرفية المتطمبات
 

 تسيير :شعبة التسيير، عموم في د(.م.الدكتوراه )ل شيادة لنيل مقدمة امال بعيط أطروحة 
دراسة حالة  – أفاق و واقع-الجزائر في المقاوالتية المرافقة المنظمات  بعنوان "برامج

CNAC ;ANSEJ ;ANGEM   . 2017_2016لوالية باتنة & محضنة سيدي عبد هللا لوالية الجزائر 
 تحميؿ خلؿ مف وىذا الدراسة الى تحميؿ مدى نجاعة برامج المرافقة المقوالتية في الجزائر ، تيدؼ 
 تشغيؿ لدعـ الوطنية الوكالةبرامج تمويؿ المؤسسات المصغرة مف طرؼ ب المرتبطة اإلحصائيات مختمؼ
 المستوى عمى ،البطالة عف لمتأميف الوطني الصندوؽ المصغر، القرض لتسيير  الوطنية كالةالو  الشباب،
 بالجزائر  هللا عبد دييس حاضنة طرؼ مف المقدمة األرقاـ الى باإلضافة باتنة، والبة مستوى وعمى الوطني
  .العاصمة

ى جودة وانتاجية الخدمة الى اي مدى يؤثر برنامج مرافقة المؤسسات عماشكالية الدراسة تمثؿ في: "
  المقدمة واستمرارية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"

 نتائج الدراسة 
  حتى ء مؤسستو الخاصة إنشا بداية عند المقاوؿ اييحتاج التي العناصر ـىأ  مف المقاوالتية المرافقة، 

 جيدة فكرةال كانت لو فحتى ، بالشراء كيفيمالمست يقنع ،وحتى السوؽ في منتج إطلؽ مف يتمكف
 او تأجؿ  توقؼ يمكف التي العراقيؿ بعض اال اف ىنالؾ  مقاوالتية ميارات وقدرات ؾميمت الفرد وكاف
 .المقاوالتية نحو مساره

 المصغر القرض لتسيير الوطنية ،الوكالة الشباب تشغيؿ لدعـ الوطنية الوكالة مف كل تشكؿ 
 إنشاء و المقاوالتية دعـ يخص فيما الدولة ياسةس لتجسيد ،أداة البطالة عف لتأميف الوطني ،الصندوؽ
 . القطاعات ؼممخت في المؤسسات



  نفصم انثبَٙ انذراطبد انظبثقخا
 

 
40 

 و واالتصاؿ اإلعلـ تكنولوجيا مجاؿ في ةمالعام المؤسسات إنشاء في هللا عبد سيدي حاضنة ـىتسا 
 .ألفكار مبدعيا يمالفع التجسيد
  يقتصر  وال ، يفمالفاع جميع بيا يشترؾ ةمشام سياسة ىعم تقـو أف يجب استراتيجية دعـ المقاولتة

 ييفالمتوج المقاوليف أف وجدنا خلؿ البحث فمف ، المسؤولية كؿ تتحمؿ عمى بيئة او وزارة واحدة
ىاتو  طرؼ (   يتـ مرافقتيـ مف Ansej –Angem-Cnac) المصغر التمويؿبرامج وىياكؿ  إلى

ساسي التمويؿ ، ورغـ تقديميا دورىا اال كوف ،رغـ المشروع تجسيدغاية  إلى الفكرة نذ مالييئات 
 لخدمة المرافقة اال انيا ال ترتقي بمستوى المطموب عكس تمؾ الخدمات التي تقدميا الحاضنة

 
 ثانيا مذكرات الماستر اكاديمي

 الوطنية الوكالة دورتقي الدين رويبح _مذكرة مكممة ضمن متطمبات نيل شيادة ماستر بعنوان " 
 من لعينة ميدانية دراسة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مرافقةو  نشاءإ في الشباب شغيل لدعم

 2015/2016" سنة الجامعية -البواقي أم فرع- المصغرة المؤسسات
 اشكالية الدراسة :

 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ومرافقة إنشاء في الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة مساىمة مدى ما
 .؟

 ارتبط الحديثة، واضيعلما مف والذي يعد  رافقةمال موضوع ء عمى عممت الدراسة عمى تسميط الضو  
 العديد خمؽ إلى أدى مما توسطة،لموا الصغيرة سساتمؤ ال وتنمية إنشاء تعيؽ وصعوبات مشاكؿ عدة بظيور

 اىـ الييئات أحد الشباب تشغيؿ لدعـ الوطنية الوكالة وتعتبر قاوالتية،مال دعـ إلى تيدؼ التي اآلليات مف
 صغرةمال ؤسساتمال مف لعينة يدانيةمال الدراسة خلؿ ومف توسطة،موال الصغيرة لممؤسسات رافقةموال عمةالدا 

 مصغرة، استثمارية مشاريع في الشباب مف عدد جمع عمى تعمؿ أنيا إلى التوصؿ تـ الوكالة إطار في النشأة
 مف الدالية اإلعانات بمنح تقـو حيث ة،لمدول واالجتماعية االقتصادية التنمية وتحقيؽ البطالة حدة مف لتخفيؼ
 مرافقة تضمف كما لمشباب، منوحةمال الجبائية ووالشب الجبائية واالمتيازات لمتمويؿ ختمفةمال الصيغ خلؿ

 مواجية عمى والقدرة اللزمة الخبرة كسب مف تتمكف حتى صغرةمال ؤسساتمال
 بيا. المحيطة شاكؿمال

نشاء رافقةمالعممية  في الشباب تشغيؿ لدعـ الوطنية الوكالة تجربة تقييـ إلى الدراسة ىذه تيدؼ  ؤسساتمال وا 
باالقتصاد  والنيوض طرفيا مف قدمةمال الخدمات لتحسيف النصائح بعض وتقديـ توسطةموال الصغيرة
 الوطني.

 نتائج الدارسة 
 ـىأفكار  تطبيؽ في الصغيرة شاريعمال أصحاب ساعدةمل بتكرةمال الجديدة اآلليات مف رافقةمال عتبرت 

 .الشباب لدى قاولةمال روح قيةر لت فعاؿ بديؿ تعتبر فيي وبالتالي االستثمارية،
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 مف االستفادة أف لصد بينما اىتماماتيـ، نجدىا آخر حيث المرافقة بموضوع الشباب اىتماـ عدـ 
 ابلمشب بالنسبة أكبر تحظى بأىمية  الوكالة طرؼ مف الممنوحة الجبائية القروض واالمتيازات

 .المشاريع أصحاب
 إنشاء في التفكير عند الشباب وتواج التي شاكؿمال ىـأ  مف التمويؿ عمى الحصوؿ مشكؿ يعتبر 

 األمواؿ تمؾمي ال فيو وبالتالي بطالة حالة في عادة الشاب يكوف رحمةمال ذهى ففي مصغرة، مؤسسة
 إلى الشباب أغمبية وجويت ليوبالتا ذلؾ، في واإلصرار الرغبة توفر مع حتىو مؤسست إلنشاء اللزمة

 .مشاريعيـ لتطبيؽ اللـز التمويؿ عمى الحصوؿ أجؿ مف الدعـ يئاتى
 مشاريع أغمبية يعرض لشا ؤسسة،مال إنشاء بمجرد تنتيي التي رافقةموال تابعةمال عممية استمرارية عدـ 

 .واإلفلس لمفشؿ  الشباب
 

ر اكادمي بعنوان "دور المرافقة المقاولتية في كبير فاطمة مذكرة تدخل ضمن متطمبات نيل شيادة ماست
 2017/2018ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة عينة من مؤسسات مشتمة _ادرار_" 

تمحورت اشكمية الدراسة في: الى أي مدى تساىم المرافقة المقاولتية في ترقية المؤسسات الصغيرة 
 والمتوسطة في مشتمة محل الدراسة ؟

 و الصغيرة المؤسسات ترقية في المقاوالتية المرافقة تساىم مدى أي إلى : لية الدراسة حوؿتمحورت اشكا
 ؟ المتوسطة

 نتائج الدراسة
 

 األمر ، دعـ والمرافقة ئاتىي ظؿ تحت يكوف في الجزائر والمتوسطة الصغيرة المؤسسات إنشاء إف 
 .المؤسسات ذهيل ناجح تسيير ىمع يساعد الذي

 إنشاء لمؤسستو نظر  بداية عند المقاوؿ اييحتاج التي العناصر بالمرافقة المقاولتية مف اىـ  تعتبر 
 فكرة مجرد كاف بعدما عو مفمشرو  تجسيد ىمع تساعده تواجيو ، فيي  التي والصعاب التحديات ؼملمخت
 االقتصادية التنمية لتحقيؽ الفعاؿ اىدور  عف يؾىنا

 المؤسسات وتنمية تطوير في اىأثر  و المرافقة المقاولتية  بيف معنوية داللة ذات علقة يوجد 
 والمتوسطة الصغيرة

 وبمالمط بمستوى ترؽ لـ أدرار  لوالية ـ و ص المؤسسات ةممشت تجربة أف عموما القوؿ يمكف ، 
اإلعتبار  بعيف أخذنا ما إذا االعتراؼ بأنيا ىيكؿ دعـ ميـ  بالنسبة لممؤسسات خاصة  البد ذلؾ رغـ ولكف

مشاريعيـ  تجسيد مسار في ليتقدموا انيـ ماكانوا المشاريع يمحام بمأغ أقر ،حيث النشاط في ترة انطلقياف
 لمستوى الدائـ والتحسيف التطوير إلى أساسية بصفة عمتتط و تسعى ايأن ىمع علوة ذلؾ ، لوال دعميا
  .جديدة كتجربة مقبولة تجربة عموما ايتجربت يجعؿ ما ذاى،و  خدماتيا
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 ثا المقاالت والمجالتثال
موالي امينة ،مجمة البحوث االقتصادية والمالية مخبر التنمية المستدامة في مناطق اليضاب  

العميا والمناطق الصحراوية المركز الجامعي نور البشير _ البيض_ مقالة بعنوان " واقع المؤسسات 
 2020الصغيرة والمتوسطة " المجمد السابع العدد االول سنة 

في الجزائر ومختمؼ  والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع لدراسة  تعمؿ عمى تتبع مراحؿ تطورىذه ا
 االختلالت معالجة في القطاعةالوقوؼ عمى مساىمة ىذا  إلى باإلضافة تطويره، إلىالجيود الرامية 

 بالمؤسسات قةالمتعم اإلحصائيات فم عدد باالعتماد عمى القطاع ذاى تطور المعوقات ثـ اىـ  االقتصادية
 . والمتوسطة الصغيرة

 اشكالية الدراسة تتمحور حوؿ :
 نتائج الدراسة :

 
  زيادة مساىمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،خلؿ التسع سنوات االخيرة في مختمؼ

 متغيرات االقتصاد الوطني وخفض البطالة بتحسف محسوس لمناخ وبيئة االعماؿ .
 درات خارج المحروقات .مساىمة ضئيمة في ترقية الصا 
  عدـ توفر الحوافز الكافية لممنتجات المحمية مما يؤدي الى منافسة المنتجات المستوردة لمثميا مف

 المنتجات 
  االفتقار الى التخطيط االستراتيجي في عممية ترقية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغياب

 عدـ تحقيؽ القوى التنافسية في السوؽ  التكامؿ بينيا وبيف المؤسسات الكبرى مما يؤدي الى
 توصيات الدراسة 

  العمؿ عمى تبسيط االجراءات االدارية مما يسيؿ عممية معالجة الممفات واعتماد المشاريع يتـ بشكؿ
 أسرع

  توجيو الشباب أصحاب المشاريع نحو نشطات ذات ققيمة مضافة عالية ، تمبي احتياجات السوؽ
استمراية المؤسسات المنشاة وانشاء قاعدة بينات متكاممة خاصة المحمية ووالوطنية  لضماف 

 بالستثمار في ىذا القطاع تيسر لممستثمر الحصوؿ عمى المعمومات الضرورية.
  ضرورة تقديـ التسييلت التمويمة بطرؽ سريعة حتى تتمكف المشروعات المستحدثة مف االنطلؽ في

 نشاطيا 
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المجمة االردنية في إدارة االعمال مقالة بعنوان " دور المرافقة في عبد الفتاح بوخمخم ، صندرة سايبي 
دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : واقع التجربة الجزائرية " مجمد السابع ، العدد الثالث سنة 

2013 
 و تكيفيا لسيولة نظًرا االقتصادي، االنتعاش تحقؽ التي الوسائؿ أفضؿ تعد الصغيرة المؤسسات 

 إمكانية عف فضلً  الشغؿ، مناصب توفير و االقتصادية التنمية بيف الجمع عمى قادرة يجعميا ما يامرونت
 المؤسسات فإف الوقت نفس في لكف جديدة، منتجات تطوير و التجديد و اإلبداع و االبتكار عمى قدرتيا

 منيا، الكثير بقاء تيدد لتيا اإلدارية، و المالية و التسويقية منيا المشكلت، مف الكثير تواجييا الصغيرة
 و تطوًرا، األكثر البمداف في التنمية استراتيجيات و برامج مختمؼ ضمف باألولوية تحظى جعميا الذي األمر
 و األىمية ليا منحت التي و ليا، المرافقة الييئات مف العديد ظيور يؤكده بيا كبيًرا اىتماًما بذلؾ عرفت
 .الخاصة العناية

 المنشئ عن والمخاطر المصاعب رفع في المرافقة أجيزة مساىمة مدى ما تتمحور حوؿ :اشكالية الدراسة 
 ؟ الصغيرة مؤسستو عن و

 نتائج الدراسة :
 الخدمات، مف أنواع عدة بدوره منيا شكؿ كؿ يحمؿ و أشكاؿ عدة تأخذ أف يمكف المرافقة أف لنا تأكد 

 .المنشئيف تصادؼ التي المخاطر حدة مف التخفيؼ ىو األساسي ىدفيا يبقى و
  و البنؾ إطار خارج استشارة عمى الحصوؿ إلى لجئوا الملؾ و المسيريف مف  %60تبيف لنا اف 

المواد واالولية  و التجييزات بموردي تتعمؽ معمومات عمى الحصوؿ بيدؼ وىذا الوكالة،
 ىدؼ يمثؿ في حيف لـ  %50 بنسبة القانونية الجوانب تخص معمومات عمى والحصوؿ75%

 .بذلؾ الوكالة تكفؿ بسبب %23 نسبة سوى المالية التقديرات إعداد في استشارة عمى الحصوؿ
 تسديد فترة قصر رأسيا عمى نجد حيث شركائيا، و الوكالة تجاه صعوبات عدة المنشئيف تصادؼ 

 قبؿ مف دراسة المشروع فترة طوؿ إلى إضافة ىذا سنوات، الخمس تتجاوز ال التي و البنكي القرض
 آخر ىاـ مشكؿ إلى المسيروف أيضا أشار كما المشروع، تمويؿ عمى الموافقة عمى الحصوؿ و نؾالب

 .مياميا و بنشاطيا ترتبط الجديدة التي اإلجراءات عف المعمومات وصوؿ عدـ ىو و الوكالة تجاه
 ال و مرضية غير نظرىـ وجية مف تبقى أنيا إال لممنشئيف الوكالة تقدميا التي الخدمات أىمية رغـ 

 التي السوؽ رأييـ دراسة فحسب السوؽ، دراسة عمى المساعدة و التكويف خدمتي يخص فيما سيما
 حصوليـ فرصة مف ما يقمؿ ىذا و لمسوؽ، الفعمية المعطيات إطلًقا تعكس ال بإعدادىا الوكالة تقوـ
 .الفعمية ؽالسو  متغيرات عمى مواجية قادريف غير أيضا يجعميـ ما ىو و البنوؾ مف التمويؿ عمى

 أف يكاد  التجديد و اإلبداع مف الجياز ىذا طرؼ مف بدعـ المنشأة الصغيرة المؤسسات نصيب إف 
 المؤسسات مف18 أف كما المشاريع، مف النوع ليذا الممنوحة العلوات و التحفيزات رغـ ينعدـ،

 .بحدة المنافسة يتميز سوؽ مف تشكو جعميا الذي األمر الجيوي، السوؽ تستيدؼ



  نفصم انثبَٙ انذراطبد انظبثقخا
 

 
44 

الشعور شريفة مجمة البشائر االقتصادية مقالة بعنوان " دور حاضنات االعمال في دعم وتنمية بو 
: دراسة حالة الجزائر " المجمد الرابع ، العدد الثاني بجامعة     STARUPSالمؤسسات الناشئة 

 . 2018سكيكدة  سنة  1955اوت 20
 كثيرا األعماؿ حاضنات فكرة راجت وقد الناشئة، المؤسسات وتنمية دعـ في األعماؿ حاضنات دور

 تقديـ خلؿ مف واستدامتيا، الناشئة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتنمية دعـ في البارز دورىا إلى بالنظر
 إلى أدى ما وىو الخ،...وشبكي مالي دعـ تسويؽ، التحتية، لمبنى الوصوؿ غرار، عمى الخدمات مختمؼ
 حاضنات فكرة مف كؿ فإف يبدو ما وعمى .المتقدمة لمدوؿ حميالم االقتصاد عمى ايجابية آثار احداث
 باالستدامة تتعمؽ التحديات مف عددا تواجو الجزائر فييا بما النامية البمداف في الناشئة والمؤسسات األعماؿ
التي .لمتحديات االىتماـ ايلء يتعيف لدى الدوؿ بعض بمغتيا متقدمة مراحؿ عف بعيدة تزاؿ ال إذ .واالبداع
 startups الناشئة الشركات لدعـ سعييا في األعماؿ حاضنات تواجو

 الناشئة؟ المشاريع ودعم اطالق في األعمال حاضنات دور ىو مااشكالية الدراسة تمحورت في : 
 نتائج الدراسة :

 و األعماؿ، لمنشآت النمو ومرحمة النشاط بدء مرحمة بيف المشاريع احتضاف عمى األعماؿ حاضنة تعمؿ 
 عمى األعماؿ حاضنة تعمؿ وعميو المقاوليف الجدد ومساعدتيـ عمى اطلؽ مشروعاتيـ ناشئة ،دعـ 
 تسويؽ....(وىو تمويؿ، تخطيط، )تدريب، المشروع لنجاح اللزمة األدوات بمختمؼ المقاولييف تزويد
 الفشؿ ؿمعد مف لمحد وذلؾ ريادة أكثر مناخ لتييأت مفيدة أداة األعماؿ حاضنة مف يجعؿ الذي األمر
  .الناشئة التجارية األعماؿ في

 االحتياجات يمبي ال أغمبيا أف حيث حقيقية، مقاوالتية أو الرائدة األعماؿ نقص مف تعاني الجزائر مازالت 
 يلحظ أخرى جية ومف جية، مف ىذا االلكتروني التسويؽ مجاؿ في ينشط وأغمبيا لمسوؽ، الحقيقية
 دعـ كأداة دورىا يغيب ما وىو محدودة، جد تبقى والتي األعماؿ حاضنات بتأسيس الجزائر اىتماـ تأخر

 أنو حيث الفشؿ، معدالت ارتفاع مف كثيرا تعاني التي األخيرة ىذه الناشئة، لممؤسسات إنمائي عامؿ و
 وىو االستدامة مشكمة مف تعاني يشيد تنامي مستمر ،اال انيا  الجزائر في المقاوالت عدد أف مف بالرغـ

 .المحمي االقتصاد األعماؿ في حاضنات دور تفعيؿ حالة في جاوزهت يمكف ما
 

 رابعا ما يميز الدراسة عن الدرسات السابقة
اف االختلؼ الذي يمكف لمسو في ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة ىو مف حيث التخصص في  

ؤسساتيـ الخاصة بدعـ الوكالة اختيار العينة المراد دراستيا والتي تضمنت الشباب المقاوليف الذيف أنشئوا م
_فرع والية ادرار_ ، كما اننا ركزنا في ىذه الدراسة عمى اىـ  ANADEالوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية 

االسباب والعراقيؿ التي تواجو الشباب اصاحب المشاريع ،والتي تحوؿ دوف اكماؿ مسارىـ في انشاء مؤسسة 
 ف العرض المقابؿ لمطمب والذي يامف ليا البقاء واالستمرارية .ناجحة  تحقؽ ميزة تنافسية في السوؽ وتأم
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 تمييد الفصل الثالث  

يعتبر ىذا الفصؿ كوضع النقاط عمى الحروؼ ليسيؿ عمى القارئ الربط بيف ما ىو نظري وما ىو  
الى اكتشاؼ ما مدى تطبيؽ ما تطرقنا اليو في الدراسة النظرية عمى ارض الواقع وفي تطبيقي وسنصؿ 

فرع   ANADEالمجمؿ سأتطرؽ في ىذا الفصؿ الى دراسة ميدانية لموكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية 
 ىذه الييئة .ادرار والتي شمؿ عينة الشباب اصحاب المشاريع المستفيديف مف الدعـ والمرافقة التي تقدمو 

وييدؼ ىذا الفصؿ بشكؿ عاـ الى ابراز دور مرافقة  الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية لمشباب  
المقاوليف فيتحسيف اداء مؤسساىـ وكذلؾ تحقيؽ نتائج مقبولة في الميداف ,ومف اجؿ الوصوؿ الى نتيجة 

 بانة الموزعة عمى اصحاب المشاريع .مرضية قمت بجمع البينات والمعمومات المطموبة مف خلؿ االست

 لموصوؿ الى نتائج قسمت الفصؿ الى مبحثيف : 

   ANADEالتعريؼ بالوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية  .1
تحميؿ البياف .2
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I.  المقاوالتية وتطوير لدعم الوطنية الوكالة المبحث االول : طرقة وادوات الدراسة الميدانية  في  
anade 

المبحث سنتطرؽ الى اىـ المعمومات التي اعتمدنا عمييا لدراسة  سبؿ  ومراحؿ انشاء مف خلؿ ىذا  
_فرع ادرار_ ، ودراسة    ANADEالمؤسسات الناشئة مف خلؿ الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية

رار، عمى مستوى والية اد   PMEالعوامؿ وصيغ التمويؿ التي توفرىا الوكالة لمشباب الرغب في انشاء 
 وكيؼ تساىـ في مرافقة الشباب في انشاء مؤسستو الخاصة .

 anade  المقاوالتية وتطوير لدعم الوطنية المطمب األول : ماىية الوكالة

 الفرع االول : التعريف بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية مقاولتية

 الجزائر خصصتيا تيال الوكاالت أىـ مف  ANADE المقاوالتية وتنمية لدعـ الوطنية الوكالة تعد 
وذلؾ      ANSEJ،وىي امتداد لموكالة الوطنية لدعـ وتشغيؿ الشباب تيالمقاوال الفكر ونشر ترقية الى
 نوفمبر 22 في المؤرخ 70 العدد الرسمية الجريدة في 329 - 20 رقـ التنفيذي المرسـو صدوربعد

 اسميا وتغيير " الشباب تشغيل لدعم نيةالوط لموكالة " الجديد األساسي القانوف تحديد يتضمف والذي2020
 المؤرخ 296 - 96 رقـ التنفيذي المرسوـ ويتمـ يعدؿ الذي"  المقاوالتية وتنمية لدعم الوطنية الوكالة" الى
 .الشباب تشغيؿ لدعـ الوطنية الوكالة إنشاء المتضمف 1996 سبتمبر 08 في

 الفئات ادماج و البطالة حدة مف خفيؼلمت الموجية التدابير مف سمسمة ضمف الحموؿ أحد وتشكؿ  
 ليداؼ ا مف جممة تحقيؽ الى تؤدي مصغرة مؤسسات انشاء في أىميتيا تتمثؿ كما العممية الحياة في الشابة
 :أىميا مف

 .مباشرة غير أو مباشرة بصورة عمؿ فرص استحداث -

 .والجماعية الفردية المبادرة روح ترقية -

 .الوطني ستوىالم عمى مناطؽال بيف التوازف عمى المحافظة -

 ميام الوكالة :

 االستثمارية مشاريعيـ تطبيؽ إطار في المشاريع ذوي الشباب ومرافقة المشورة وتقديـ دعـ. 
 االستثمارية مشاريعيـ إنجاز مراحؿ خلؿ الشباب مرافقة. 
 وقدراتيـ معارفيـ تحسيف قصد المؤسسة تسيير و تأسيس تقنيات مجاؿ في الشباب تكويف 
 المشاريع أصحاب لمشباب واالمتيازات اإلعانات مختمؼ ديـتق 
 اإلنجاز بعد ما المصغرة المؤسسة متابعة. 
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 وتوسيعيا األنشطة إحداث ترقية إلى الرامية األخرى والتدابير األعماؿ مف آخر شكؿ كؿ تشجع. 
 

 اىداف الجياز 
 الجزائري الشباب لدى المقاولة ثقافة زرع و االستثماري الفكر نشر 
 الشباب قبؿ مف مصغرة مؤسسات الستحداث المناسبة الظروؼ وفيرت 
 البطالة محاربة في واإلسياـ دائمة عمؿ مناصب خمؽ 
 المصغرة المؤسسات ديمومة و استمرارية ضماف 

 
 طرق  تحقيق االىداف 

 والتقنيي االقتصاد الطابع ذات المعمومات كؿ المشاريع، ذوي الشباب تصرؼ تحت تضع 
 .نشاطيـ بممارسة المتعمؽ نظيميوالت والتشريعي

 واجتماعيا اقتصاديا المفيدة لممشاريع بنكا تحدث. 
 القروض ورصد المالي التركيب مسار في المشاريع ذوي لمشباب المساعدة ويد االستشارةتقدم. 
 وتطبيؽ لممشاريع المالي التركيب إطار في المالية والمؤسسات البنوؾ مع متواصمة علقات تقيـ 

 .واستغلليا المشاريع إنجاز ومتابعة يؿالتمو  خطة
 لمشباب التكويف برامج إنجاز قصد عمومية إدارية مؤسسة أو مقاولة أو ىيئة، كؿ مع اتفاقيات تبـر 

 .المشاريع أصحاب
 شروط التأىيل

  سنة 40 الى 19 مف الشاب سف شرط السف: يتراوح 
   : شروعالم مع علقة ليا مينية مؤىلت عمى يتوفر شرط الكفاءة 
  : المشروع قيمة حسب المحدد األدنى الحد يطابؽ بمستوى شخصية مالية مساىمة يقدـ شرط المالي 
 نشاط استحداث بيدؼ اعانة تدبير مف استفاد قد يكوف ال اف 
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 متيازات الجبائية التي تقدميا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتيةالفرع الثاني :اال

 في مرحمة االستغالل 

  االعفاء مف حقوؽ نقؿ الممكية بمقابؿ مالي للكتتابات العقارية الحاصمة في اطار انشاء نشاط الصناعي 
 االعفاء مف حقوؽ التسجيؿ فيما يتعمؽ بالعقود التأسيسية لمشركات 

 في مرحمة االنجاز

  تاريخ لمده عشر سنوات ابتداء مف  اإلضافيةاالعفاء مف الرسـ العقاري عمى البناءات والبناءات
 .اتماميا

   مف تاريخ استغللو  لمده عشر سنوات ابتداء الوحيدة الجزافية الضريبةاعفاء كامؿ مف 
   الثقافية المنشاةفي  باإلطعاـ المصغرة المؤسسةاالعفاء مف كفاؿ كفالو التنفيذ عندما يتعمؽ موضوع  
  عشره سنوات اف كاف ذلؾ تمتد  اإلضافيةعمى البناءات والبناءات  العقارية الضريبةاالعفاء مف

  .ضاب العميايفي ال الموجودةلمنشاطات  بالنسبةالنشاط في الجنوب, وست سنوات 
 فاف مده االعفاء تمتد  المدةبخمؽ ثلث مناصب عمؿ غير محدده  المصغرة المؤسسة تقـو  عندما

يبقوف  -ةالوحيدالجزافيو  لمضريبةاالشخاص الطبيعييف الخاضعيف  -لسنتيف غير اف المستثمريف
مف المبمغ المنصوص عميو في قانوف   50%الموافؽ لنسبو  لمضريبةمدينيف دفع الحد االدنى 

لكؿ سنو ماليو, ميما يكف رقـ االعماؿ  بالنسبةوالمقدر بعشره االؼ دينار جزائري,  المباشرةالضرائب 
  .المحقؽ

  بعنواف  الماليةمؤسسات مف المعدؿ المديف الذي تطبقو البنوؾ وال بالمئة 100%تخفيض بنسبو
 .في كؿ قطاعات النشاط المنجزةاالستثمارات 

 االمتيازات الشبو جبائييو

 إشتركات حصة في تخفيضات مف مرحمة االستغلؿ في الدخوؿ بعد المصغرة المؤسسات تستفيد
 يياعم المنصوص التشغيؿ وترقية بدعـ التشجيعية المتعمقة التدابير إطار في وذلؾ الضماف االجتماعي

 . 2006 ديسمبر 11 المؤرخ 21 - 06 رقـ ففي القانو 
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 مرة االستفادة الخامسة، بعد السنة نشاطيا، توسيع في الراغبة المصغرة لممؤسسة : يمكفتوسيع النشاط
ثبات القرض مف (% 70) نسبة تسديد بعد سالفا االمتيازات المذكورة كؿ مف ثانية  .مردوديتيا البنكي وا 
  .الوكالة مساىمة مف %50 وكذا

 المطمب الثاني :اشكال التمويل التي تقدميا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية

تتكوف اإلعانات المالية التي تقدميا الوكالة مف عدة خيارات تمويمية : تتضمف التمويؿ الثنائى  
يازات التي تقدميا الوكالة والتمويؿ الثلثي ، كما تقدـ التمويؿ الذاتي لمشباب الرغبيف في الحصوؿ عمى امت

 وسنعرضيا بالتفصيؿ فيما يمي .

 : الفرع االول التمويل الثنائي

 : دائرة نسية توضح مساىمة المالية في صيغة التمويؿ الثنائي       02الشكؿ رقـ 

 

 المصدر : مف اعدا الطالب بناء عمى المعمومات المقدمة مف طرؼ الوكالة  

 شاريع،مال أصحاب لمشباب الشخصية ةىمسامال مف الماؿ رأس يتكوفجد اف مف خلؿ الشكؿ رقـ     : ن
 يكوف التمويؿ بالمناصفة. حيث الوكالة تمنحو فائدة بدوف وقرض

 التنفيذي المرسـويتضح لنا اف تـ تغيير في نسبة المساىمة والتي نص في  :الفرع الثاني :التمويل الثالثي
بحيث نجد انو لـ يعد ىناؾ  20 نوفمبر 22 في المؤرخ 77 ددالع الرسمية الجريدة في 329 - 20 رقـ

 الشخصية ةمساىمال يشمؿمستوييف مف نسب المساىمة كما كاف معموؿ بو مف قبؿ، واصبح مستوى واحد 
 مف ضمانو ويتـ منخفض، فائدةبدوف  بنكي وقرض الوكالة، تمنحو فائدة بدوف وقرض شروع،مال لصاحب
بعدة  التمويؿ مف النوع ذاى يتعمؽ ،الممنوحة القروض أخطار لضماف المشتركة الكفالة صندوؽ طرؼ

امتيازات لمناطؽ مختمة لمبلد حيث كؿ اقميـ مف االقاليـ يمنح نسب متفاوتة بحيث تبقى نسبة التي يمنحيا 
 :البنؾ ثابتة وىي موضحة  كالتالي

50 50 

 التمويل الثنائي

 مساهمة الوكالة

 المساهمة الشخصٌة
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 مساهمة البنك
70% 

   مساهمة الوكالة
18% 

 مساهمة الشخصٌة
12% 

  في الهضاب العليا والمناطك الخاصة

 مساهمة البنك
70% 

 مساهمة  الوكالة
20% 

 مساهمة الشخصٌة 
10% 

 في  الواليات الجنوبية

 الثلثي : دائرة نسية توضح مساىمة المالية في صيغة التمويؿ     03الشكل رقم

 

 المصدر : من اعدا الطالب بناء عمى المعمومات المقدمة من طرف الوكالة 

: دائرة نسية توضح مساىمة المالية في صيغة التمويؿ الثلثي في مناطؽ الجنوبية   04الشكؿ رقـ  
 واليضاب العميا 
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 التمويل الثالثي 

 مساهمة البنك 

 مساهمة الوكالة 

 مساهمة الشخصٌة 
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 وكالة المصدر : من اعداد الطالب بناء عمى المعمومات المقدمة من طرف ال

: دائرة نسية توضح مساىمة المالية في صيغة التمويؿ الثلثي بالنسبة لمشباب حاممي   05الشكل رقم    
 الشيادات الجامعية  والبطاليف 

 

 المصدر من اعداد الطالب بناء عمى المعمومات المقدمة من طرف الوكالة 

ت الشمالية  كما ىو موضح في الشكؿ:_ : وتكوف نسبة المساىمة  في الواليا   03مف خلؿ الشكؿ رقـ   
 مف طرؼ مستثمر. %15مف طرؼ الوكالة_   %15مف طرؼ البنؾ_  70%

:تكوف نسبة المساىمة في الواليات الجنوبية منخفضة عمى ما ىي عميو في  04مف خلؿ الشكؿ رقـ     
ضح في الشكؿ: _ واليات االخرى وذلؾ مف اجؿ دعـ التنمية وقطعات الخاصة وتكوف النسب  كما ىو مو 

 مف طرؼ المستثمر . %10مف طرؼ الوكالة  _%20مف طرؼ البنؾ _ 70%

بالنسبة واليات اليضاب العميا تكوف المساىمة بالنسبة لممستثمر متوسطة مقارنة بالواليات االخرى وىذه 
مف  %12مف طرؼ الوكالة _ %18مف طرؼ البنؾ _  %70النسب مقسمة كما ىو موضح في الشكؿ : _

 المستثمر  طرؼ

: في اطار دعـ الشباب الحامميف الشيادات الجامعية  والبطاليف مف اجؿ    05مف خلؿ الشكؿ رقـ    
مارس  29المؤرخ في  125_21الدخوؿ في القطاع الخاص وانشاء مؤسسات ، تـ نص القانوف التنفيذي رقـ 

ة الجمالية للستثمار بالنسبة مف الكمف %5المعدؿ والمتمـ "تخفيض نسبة المساىمة الشخصية الى  2021
لمبطاليف والحامميف لمشيادات الجامعية الرغبيف في انشاء مؤسسة مف خلؿ الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية 

 %5الوكالة _ %25_  البنؾ%70" وتكوف النسب كما ىي موضحة في الشكؿ _ ANADEالمقاولتية 
 المستثمر .

70% 

25% 

5% 

صيخة التمويل الثالثي بالنسبة للشباب حاملي شهادات 
 وبطالين

 مساهمة بنك

 مساهمة الوكالة 

 المساهمة الشخصٌة 
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 دمة من طرف الوكالة الفرع الثالث : عرض وتحميل البينات المق

:تحميل احصائيات العددية حول المشاريع المنجزة من خالل الوكالة الوطنية لدعم     03الجدول رقم  
 وتنمية المقاولتية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       المصدر :من اعداد الطالب بناء عمى المعمومات المقدمة من طرف الوكالة

مشاريع 

ممولة

مناصب 

عمل 

مستحدثة

مشاريع 

ممولة

مناصب عمل 

مستحدثة

مشاريع 

ممولة

مناصب عمل 

مستحدثة

مشاريع 

ممولة

مناصب عمل 

مستحدثة

مشاريع 

ممولة

مناصب عمل 

مستحدثة

الفالحة 74 201 36 105 9 24 26 76 5 14

الحرف 25 70 22 52 3 7 4 11 10 26

األشغال العمومية 37 100 16 47 4 13 7 21 24 68

الري 1 3 2 6 0 0 0 0 1 4

الصناعة 53 139 2 5 2 5 2 7 4 12

الصيانة 24 51 6 13 0 0 2 6 4 11

األعمال الحرة 8 22 3 9 4 12 14 47 8 25

الخدمات 41 108 21 59 15 37 75 196 21 52

نقل البضائع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

نقل المسافرين 1 2 0 0 0 0 0 0 2 4

نقل المبرد 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموع 268 703 108 296 37 98 130 364 79 216

المشاريع الممولة

رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء رجال نساء

240 28 92 16 36 1 118 12 69 10

سنة 2015 سنة 2016 سنة 2017 سنة 2018 سنة 2019

العدد حسب الجنس

108 37 130 79268

2016 20172015

التصنيف حسب الجنس

فترة مابين 2019-2015 قطاعات وعدد مناصب العمل المستحدثة في ال المشاريع الممولة حسب ال

20192018

قطاع النشاط
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 مصدر: من اعداد الطالب بناء عمى المعمومات في الجدول رقم ال

مف خلؿ ىذه االحصائيات المقدمة مف طرؼ الوكالة يمكننا اف نستنتج اف نسبة الرجاؿ الذي يتقدموف 
 لموكالة يفوقوف بعدة اضعاؼ عدد النساء وىذا يعزى لعدة اسباب اجتماعية .

 2019الى  2015ولة مف طرؼ الوكالة في الفترة الممتدة مف ما يمكف اف  نلحظ اف مجموع المشاريع المم
سنة ازدىار حيث تـ تمويؿ  2015منصب عمؿ " وكانت سنة  1677مشروع تـ استحداث  622ىو : " 

 منصب عماؿ . 703مشروع تـ استحداث مف خلليا  268عمى عدد مف مشاريع ب 

  مشروع مموؿ تـ استحداث  74بعدد   2015نشاط الفلحة يتصدر قائمة المشاريع الممولة لسنة
 منصب عمؿ  105مشروع مموؿ تـ استحداث  36بعدد 2016منصب عمؿ وكذلؾ لسنة  201

  منصب عمؿ  37مف الشباب الذيف مولت مشاريعيـ تـ استحداث  15  2017نشاط الخدمات سنة
 منصب عمؿ . 196مشروع تـ استحداث  75تـ تمويؿ  2018وبالنسبة لسنة 

 مشروع تـ استحداث  24بعدد  2019ؿ العمومية يتصدر قائمة المشاريع الممولة لسنة نشاط االشغا
 منصب عمؿ خلؿ السنة . 68
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المشاريع الممولة من طرف الوكالة ومناصب الشغل :   06الشكل رلم  
 2019_2015المستحدثة خالل الفترة 

   مناصب الشغل   مشارع الممولة
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 الدراسة وعينة ومجتمع الدراسة منيجية المطمب الثالث :

 الفرع االول : استعراض معمومات حول الدراسة 

 بينات الدراسة 

الحصوؿ  لغرض الدراسة، مجتمع عمى وزيعو توعرضو عمى لجنة تحكيـ ثـ  الدراسة استباف إعداد
 Social اإلحصائي البرنامج في تفريغيا ثـ ومف البحثع موضو  حوؿ للزمةعمى المعمومات 

SPSS(Statistical Package for Science)  مف والتكرارات ئويةمال النسب واستخداـومف ثـ تحميميا 
 .الدراسة موضوع دعـما ي الوصوؿ أجؿ

 مجتمع الدراسة 

تـ توزيع االستبياف الى الشباب الذيف تقدموا لموكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية و أنشؤا  
مؤسساتيـ الخاصة، وتـ تحديد عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية ، وقد بمغ 

 مؤسسة موزعة في منطقتيف : 43عدد عينة الدراسة 

 مؤسسة 39والية ادرار 

 مؤسسات  4دائرة اولؼ :

منيا لعدـ مطابقتيا  7وبعد الفحص والتدقيؽ تـ استبعاد  50تـ توزيع االستبانة عمى افراد العينية بمجموع 
 لمشروط االحكاـ المنيجية المتفؽ عمييا .

 حدود الدراسة : تنقسم الى ثالث اقسام رئيسية 

 نشأةمال المؤسسات  ومرافقة إنشاء في الوكالة دور تقييـ عمى لمدراسة ضوعيةمو ال الحدود اقتصرت :الموضوع
 ANADEوتنمية المقاولتية  لدعـ الوطنية الوكالة إطار في

لدعـ وتنمية المقاولتية بوالية   الوطنية الوكالة إطار في نشأةالمؤسسات الم عمى راسة الد اقتصرت :المكان 
 ادرار.

  2021افريؿ  18الى  2021افريؿ  11وع مف حدد المدى الزمني لتنفيذ ىذه الدراسة باسب الزمان:
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 الفرع الثاني : اداة الدراسة واالساليب االحصائية المستخدمة

 اداة الدراسة المستخدمة :

 :تصميـ مراحؿ عمى سنتعرؼ يمي وفيما ىي االستبياف الدراسة أداة   

 بدارستيا الباحث يقـو التي عواضيم حوؿ األسئمة مف متكاممة  وعةمجم تتضمف استمارة : مفيوم االستبيان
توزع عمى افراد العينة بغرض االجابة عف االسئمة المطروحة عمى حسب توجياتيـ الفكرية ثـ تجمع مف 

 طرؼ الباحث ويقوـ بتحميؿ اإلجابات بغرض الوصوؿ الى علقة ذات داللة تدعـ الموضوع .

 مراحل تصميم االستبيان

 الموضوع  اعداد اسئمة االستبانة بما يتناسب مع 
  عرض االستبانة عمى لجنة تحكيـ بغرض التصحيح والتصويب 
  تعديؿ االستبانة عمى حسب ما جاءت بو لجنة التحكيـ 
 توزيع االستبانة عمى افراد العينة بغرض االجابة عنيا 
 الناقصة  استبيانات جمع االستبانة ثـ تدقيؽ فييا ثـ استبعاد 

 تقسيم االستبانة 

 :تتضمف استبانة مايمي 

  تمييد لمتعريؼ بيدؼ والغرض مف الدراسة 
  االسئمة تنقسـ الى قسميف 
  فقرات  3قسـ البينات الشخصية ويتكوف مف 
 : قسـ االسئمة الدراسة الميدانية ويتكوف مف ثلث محاور ىي 

o  اسئمة  7المحور االوؿ :  العوامؿ المؤثرة عمى انشاء مؤسسة يتكوف مف 
o قة مف طرؼ الوكالة عمى اشاء المؤسسة واستمراريتيا المحور الثاني: قياس اثر المراف

 اسئمة  7يتكوف مف 
o  6المحور الثالث : اثر المرافقة عمى انشاء مؤسسة وتحقيؽ نتائج المرجوة يتكوف مف 

 اسئمة 
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 اتباع نموذج ليكرت الخماسي في االجابة عن اسئمة المطروحة 

الخماسي المعتمد في  ليكرتطوؿ خليا مقياس ىو الفرؽ بيف أكبر قيمة وأصغر قيمة ولتحديد :المدى
وتـ تقسـ النتيجة عمى ( 4=1-5)االستبياف تـ حساب مدى أكبر وأصغر قيمة لدرجات مقياس ليكرت 

ومف تـ نضيؼ القيمة المحصؿ عمميا  ( 4÷5=0.8) لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية أي ليكرت درجات مقياس
وفي  (0.8+1=1.8)لؾ مف أجؿ تحديد الحد األعمى لفئة وذ ( 1)إلى أصغر قيمة في المقياس والتي تمثؿ 

 اآلتي أطواؿ الخليا كما يمي:
 اطوال الخاليا (:     04 الجدول )

 درجة الموافقة طول الخمية )الفئات(
 ال أوافق بشدة 1.8إلى 1من 

 ال أوافق 2.6إلى 1.81من 
 محايد. 3.4إلى 2.61من 
 أوافق 4.2إلى 3.41من 

 أوافق بشدة 5إلى 4.21من 
 المصدر من اعداد الطالب بناء عمى البينات اعاله

 الفرع الثالث : االساليب االحصائية المتبعة في تحميل بينات االستبانة :

في تحميؿ اجابات افراد العينة، حيث تـ افراغ االجابات بدقة ثـ تطبيؽ   spssتـ استخداـ برنامج  
 النتائج وىذه األساليب تتمثؿ في :االساليب االحصائية المتاحة لمحصوؿ عمى 

  :التالية اإلحصائيات االختبارات استخداـ وفي وتـ :الوصفي اإلحصاء أساليب

 اختبار التوزيع الطبيعي  
  عمى الحصوؿ وأيضا العينة أفراد عند اإلجابات تكرار عمى التعرؼ الى تيدؼ :التكرارية توزيعات 
 العينة خصائص معرفة عمى تساعدنا التي الخ،...أعمدة نسبية، دوائر مف البيانية األشكاؿ مختمؼ

 .دروسةمال

 بدائؿ مف بديؿ كؿ اختاروا الذيف األفراد نسبة لمعرفة ئويةمال النسب استخداـ تـ :المئوية النسب 
 االستمارة أسئمة عف األجوبة

 لمتغيرالختبار الفروؽ بيف المتغيرات المستقمة وا (:One Way ANOVAتحميل التباين األحادي ) 
 التابع في حالة احتماؿ أكثر مف إجابتيف.
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 صدق ودقة أداة الدراسة :
 ومدى االستبياف أسئمة وضوح مدى في رأييـ بداءعرض االستبانة عمى لجنة المحكميف وذلؾ إل تـ 
 بيا أوصى التي التعديلت إجراء وبعد االستبياف، حوؿ العامة الملحظات بعض ىإل باإلضافة مناسبتيا،

 العينة خصائص مع تتناسب ال التي تمؾ وخاصة األسئمة بعض وصياغة وتعديؿ حذؼ مف موفالمحك
I.  المبحث الثاني : النتائج والمناقشة 

اف الدراسة الميدانية التي قمنا بيا في الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية والتي قمنا مف خللو  
 ـ سنوقـ مف خلؿ ىذا المبحث بتحميميا والتفصيؿ فييا .بجمع المعمومات والبينات حيث تعتبر المادة الخا

 المطمب االول : استعراض معمومات اساسية وتحميل احصائي لمتغيرات النوعية
 الفرع االول: استعراض بينات اساسية في استبيان

 :اختبار التوزيع الطبيعي   .1
 : يوضح توزيع الطبيعي لمعينة   05الجدوؿ رقـ  

 Kolmogorov-Smirnova
 Shapiro-Wilk                      

عدد  االحصائيات انًحبٔر

 العبارات

عدد  االحصائيات Sig مستوى المعنوية 

 العبارات

مستوى  

 Sig المعنوية

يحٕر 

 االٔل
113 43 196*. 972. 43 356. 

يحٕر 

 انثبَٙ
136. 43 046. 956. 43 101. 

يحٕر 

 انثبنث 
,128 43 ,075 ,969 43 ,288 

 SPSSمن اعداد الطالب بناء عمى مخرجات برنامج  :رالمصد
 اختبار صدق استبيان  .2

  (Cronbach’s Alphaكرونباخ ) –ألفا  : يوضح اختبار  06الجدول رقم    
 (Cronbach’s Alpha) الفا كرومباخ  عدد الفمرات

 0,596   11قبل التعدٌل

 0,631  11بعد التعدٌل

   SPSS ى مخرجات برنامجمعتماد عمف إعداد الطالب باال :المصدر   

ولمعرفة ثبات أداة القياس وحتى تكوف صالحة ميما اختمفت الفترة الزمنية لمدراسة، فقد استخدمنا اختبار    
%( وىي نسبة ضعيفة، ومف اجؿ 59.6(، الذي بمغت قيمتو )Cronbach’s Alphaكرونباخ ) –ألفا 

ف المحور االوؿ )لـ يكف لدي صورة واضحة لمشروعي قبؿ م 2تحسيف ىذه النسبة قمنا بحذؼ العبارة رقـ 
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(، الذي بمغت قيمتو Cronbach’s Alphaكرونباخ ) –دفع ممؼ في الوكالة( ومنيا تحسف اختبار ألفا 
 ( وىي نسبة مقبولة جدا .63,1%)

 الفرع الثاني :اختبار خصائص العينة لممتغيرات النوعية 

  الجنس 
 لدراسة حسب متغير الجنس :  توزيع عينة ا07جدول رقم  

 
 انثى ذكر  جنس
 8 35 عدد

 18,6 8114 %نسبة 
 SPSSالمصدر من اعداد الطالب بناء عمى مخرجات برنامج 

 : دائرة نسبية تبين توزيع عينة الدراسة وفق معيار الجنس07شكل رقم 

 
 SPSSالمصدر من اعداد الطالب بناء على مخرجات برنامج 

 بيثبقصققثققثثقم      

( اف اغمب افراد العنة المدروسة ذكور ، بنسبة   07(  والشكؿ )       07يتضح مف خلؿ الجدوؿ )  
 مف حجـ العينة المدروسة .   %18,6في حيف اف نسبة االناث ال تتعدى نسبة   %81,4تصؿ الى 

ليد وطبيعة المنطقة ، اف نسبة الذكور تمثؿ االغمبية وىذا راجع لعدة اسباب منيا ما تفرضو العادات والتقا 
حيث نجد اف القطعات التي تحتاج الى دعـ وتطوير ىي مشاريع اساسية في المنطقة  مثؿ الفلحة و الحداد 

تتجو نحو مثؿ ىذه المشاريع  فالمرأة الو نقؿ المسافريف ...   الخ واغمب الذيف يمتينوف ىو المينة ذكور . 
، كوف لممرأة دور كبير فييا مثل الخياطة وتجميؿ ...الخيخرى اال اذا دعت الضرورة او تتجو نحو مشاريع ا

81,4; ذكر  

18,6; انثى  
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مما تفرضو عادات المجتمع والديف اف يكوف ىناؾ تكامؿ بيف عمؿ المرأة وعمؿ الرجؿ حتى نصؿ الى 
  التوازف في الحياة االقتصادية وتحقيؽ رغد العيش .

  متغير العمر 
 لعمرية :توزيع عينة الدراسة وفق الفئة ا   08الجدول رقم  

 33_28 23_28 19_23 العمر 

 3 29 11 عدد التكرار

 710 67,4 25,6 %النسبة 

 SPSSالمصدر من اعداد الطالب بناء عمى مخرجات برنامج  

 : اعمدة نسبية لتوزيع عينة الدراسة وفق الفئة العمرية  08ل رقم  الشك

 

 SPSS برنامج مخرجات ىعم بناء الطالب اعداد من المصدر

اف اغمب العينة ينتموف الى الفئة العمرية الثانية      08والشكؿ رقـ   08يبيف الجدوؿ رقـ  
مف مجموع افراد  %25,6بنسبة    (23_19)ثـ الفئة الثانية ىي بيف عمر  %67,4( بنسبة  28_25)

, ونستنتج اف اغمب الذيف يودعوف   %7( بنسبة 33_28العينة والفئة الخيرة في الترتيب في فئة بيف عمر )
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

28_33 28_23 23_19
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وىذا النيـ مف جية كما سبؽ اغمبيـ في طور الجامعي او التكويف   28_23ممفاتيـ ىـ فئة بيف عمر 
الميني واكمموا دراستيـ حديثا ولـ ليتوفر ليـ منصب شغؿ فقرروا انشاء مؤسساتيـ الخاصة لضماف حياة 

 كريمة ليـ وألسرىـ.

  متغير درجة التعميم 
 : توزيع عينة الدراسة وفؽ معيار درجة التعميـ     09لجدوؿ رقـ   ا

 تكوين اخر جامعي  ثانوي درجة تعميم  

 13 24 6 عدد التكرار

 30,2 55,8 14,0 %النسبة 

 SPSS برنامج مخرجات عمى بناء الطالب اعداد من المصدر

 تعميم : دائرة نسبية توزيع عينة الدراسة وفق درجة ال  09الشكل رقم  

 

 SPSS برنامج مخرجات عمى بناء الطالب اعداد من المصدر

 

14% 

56% 

30% 

  توزيع العينة حسب درجة التعليم

 ثانوي

 جامعً

 تكوٌن اخر
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( يتضح اف اغمب العينة ىـ مف فئة الطمبة خرجي  09( والشكؿ رقـ)     09مف خلؿ الجدوؿ رقـ )  
وىذا راجع الى سبب اساسي وىو عدـ ايجاد وظائؼ وعدـ كفاية الوظيؼ  %56الجامعات بنسبة تصؿ الى 

مبات المتزايدة عمى الشغؿ خاصة في فئة الجامعة .كما اف الفئة الثانية ىي طلب التكويف العمومي لتمبية الط
والفئة االخيرة ىـ البطاليف مف الذيف لـ يكممو مسارىـ   %30الميني مف حرفييف وغيرىـ بنسبة تصؿ

 فقط .  %14التعميمي وتبمغ نسبتيـ في العينة 

 المطمب الثاني مناقشة اسئمة االستبيان 

 فرع االول :اختبار االلتصاق الداخميال
 المحور االول )العوامل المؤثرة عمى انشاء المؤسسة(   10الجدول رقم     

 مستوى المعنوية معامل االرتباط العبارة رقم 
البطالة وعدم إيجاد الوظيفة كانت حافز لي   .1

 الناء المؤسسة
0.193 0.214 

في    كنت اطرح االسئمة عمى اساتذة  .2
حول مشروعي  واتمقى اجابات  تخصصي 

 كافية .

 0,413** 0.006 

انشاء صديق مقرب لي لمؤسسة اليمني   .3
  ءلإلنشا

0,514** 0.00 

كان لدي شخصؤ استشيره  منذ دراسة جودة   .4
 مشروعي.

0.254 0.100 

كان ىناك فرد من عائمتي يساعدني في   .5
 وضع خطة عمل .

0 . 543** 0.00 

ات والوثائق االزمة تم تزويدي بكافة المعموم  .6
التي يمر بيا  واطالعي عمى كافة المراحل

 المشروع قبل ان اختاره .

0. 432** 0.004 

 ارتباط بيف اراء العينة "ارتباط غير داؿ" : بدوف نجمة

 بيف اراء العينة  0.5*يوجد ارتباط عند مستوى معنوية 
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 باط داؿ"بيف اراء العينة "ارت 0.01**يوجد ارتباط عند مستوى معنوية 

 .SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  بمف إعداد الطال :المصدر

متوسطة ومنو يمكف القوؿ اف  ( وىي معدالت0.543( و)0.193نجد اف معاملت االرتباط تتراوح بيف )
( تعبر عف ارتباط قوي عند 2,3,4,5,6, والعبارات )فقرات االستبياف صادقة ومتسقة لما وضعت لقياسو

 .( تعبر عف ارتباط غير داؿ 1,بينما عبارة رقـ ) 0,01وية مستوى معن

 المحور الثاني "المرافقة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية (    11الجدول رقم 

معامل  العبارة رقم 
 االرتباط

 مستوى المعنوية

تحصمت عمى استقبال جيد منذ دخولي   .1
 ولموكالة الوطنية لدعم وتنمية مقاولتي

0,599**. 0.000 

اإلجراءات  ساعدتني الوكالة في انياء  .2
 االدارية إلنشاء المؤسسة بسالسة

0 . 576** 0.000 

كان ىناك خبراء في الوكالة رافقوني   .3
 ووجيوني إلنشاء مؤسستي

0. 799** 0.000 

سيمت الوكالة عممية الحصول عمى التمويل   .4
 االزم واختصرت االجراءات االدارية

0. 306* 0.046 

عممت الوكالة عمى مراقبة مدى تقدم   .5
 مشروعي

0. 567** 0.000 

استفدت من عدة دورات تكوينية في مجال   .6
 ادارة مؤسسة

0.293 0.057 

 
 بدوف نجمة: ال يوجد ارتباط بيف اراء العينة "ارتباط غير داؿ"

 بيف اراء العينة  0.5*يوجد ارتباط عند مستوى معنوية 
 بيف اراء العينة "ارتباط داؿ" 0.01توى معنوية **يوجد ارتباط عند مس
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 .SPSSمف إعداد الطالب باالعتماد عمى مخرجات برنامج  :المصدر
( وىي معدالت متوسطة وقوية ومنو يمكف القوؿ 0.799( و )0.293نجد اف معاملت االرتباط تتراوح بيف )

( تعبر عف ارتباط قوي 1,2,3,4,5ت )لقياسو, حيث العبارااف فقرات االستبياف صادقة ومتسقة لما وضعت 
وىو ارتباط داؿ ,بينما عبارة االخيرة تعبر عف ارتباط غير داؿ بيف  0,01بيف اراء العينة عند مستوى معنوية

 اراء العينة .

 المحور الثالث ) قياس اداء المؤسسات الناشئة وتحقيقيا لمنتائج المرجوة (      12الجدول رقم  

 

 داؿ" بدوف نجمة: ال يوجد ارتباط بيف اراء العينة "ارتباط غير
 بيف اراء العينة  0.5*يوجد ارتباط عند مستوى معنوية 

 بيف اراء العينة "ارتباط داؿ" 0.01**يوجد ارتباط عند مستوى معنوية 

 مستوى المعنوية االرتباطمعامل  العبارة رقم 

ساهمت المرافقة من طرف الوكالة بشكل   .1
بارز فً تقلٌل المخاطر  المتعلقة 

 بالمشروع

0.491** 0.001 

 العمل بسٌرورة جٌدا أتحكم بأننًحس أ  .2
 بالمؤسسة  وفق الخطة المسطرة

0.544** 0.000 

 0.000 **0.660 تمكنت من الجوانب القانونٌة و الجبائٌة  .3

نً عدة مشاكل فً البحث عن واجهت  .4
 قطعة ارض

0.464** 0.002 

المرافقة التً تحصلت علٌها من طرف   .5
 الوكالة زادت من حجم حصتً السوقٌة

0.602** 0.000 

اجد ان المرافقة لعبت دورا كبٌرا فً   .6
 انشاء وتطوٌر مؤسستً

0.489** 0.001 
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 .SPSSمف إعداد الطالب باالعتماد عمى مخرجات برنامج  :المصدر
كف القوؿ اف فقرات ( وىي معدالت قوية ومنو يم0.660( و )0.464نجد اف معاملت االرتباط تتراوح بيف )

الف كؿ العبارات تعبر عف   صادقة ومتسقة لما وضعت لقياسو وىذا داللة عمى اف العبارات  االستبياف
 .  0,01ارتباط داؿ قوي بيف اراء العينة عند مستوى معنوية 

 الوصف االحصائي لمتغيرات الدراسة: الفرع الثاني: 

االستبياف تبعًا ألبعادىا بداية بالمتغير المستقؿ ثـ المتغير ت االجداوؿ اآلتية تبيف الوصؼ االحصائي لفقر 
 التابع.

 : المحور  االول العوامل المؤثرة عمى انشاء المؤسسة 13الجدول رقم  

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

 الترتيب معامل االختالف االنحراف المعياري

البطالة وعدم إيجاد الوظيفة  1
مؤسسةكانت حافز لي النشاء ال  

4,0698 ,73664 0,181001 1 

كنت اطرح االسئمة عمى  2
حول  في تخصصي    اساتذة
 مشروعي  واتمقى اجابات كافية

3,6977 
191378 0,24712 5 

انشاء صديق مقرب لي  3
لمؤسسة اليمني لإلنشاء 

 مؤسسة

3,7209 ,98381 0,26424 4 

كان لدي شخص استشيره  منذ  4
 دراسة جودة مشروعي.

3,5581 ,90770 0,25491 6 

كان ىناك فرد من عائمتي  5
 يساعدني في وضع خطة عمل

3,9302 1,00937 0,25269 2 

6_ تم تزويدي بكافة المعمومات  
والوثائق االزمة واطالعي عمى 
كافة المراحل التي يمر بيا 
 المشروع قبل ان اختاره .

3,8605 ,88859 
 

0,23005 3 

لمحورا  3,6512 ,37448 0,10243 -- 

 .SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عمى مخرجات برنامج  :المصدر
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فقرات  6يتضح مف الجدوؿ اعله لمتحميؿ الوصفي لمحور اسباب المجوء الى الوكالة  الذي يحتوي عمى 
( وبدرجة متوسطة مف     0,10243بمعامؿ اختلؼ )    3,65بحيث بممغ المتوسط الحسابي لممحور 

اف اسباب المجوء الى الوكالة متعددة وتختمؼ باختلؼ الوضع المادي والمعموماتي لمشباب  الموافقة مما يعني
البطالة وعدم إيجاد الوظيفة كانت حافز لي النشاء  المثتسمر حيث جاءت في المرتبة االولى  العبارة "

كان  العبارة " ( وفي المرتبة الثانية    0,181001( ومعامؿ اختلؼ )  4,06" بمتوسط حسابي )المؤسسة
( ومعامؿ اختلؼ            3,9متوسط حسابي )ىناك فرد من عائمتي يساعدني في وضع خطة عمل"  ب

( وىذا مايدؿ عمى اتفاؽ كبير بيف افراد العينة اف  البطالة ىو عامؿ االوؿ في التوجو نحو   0,25269)  
مض والنجاح في المؤسسة ,وفي االخير االعبارة المقاولتية كما اف دعـ الوسط العائمي يساعد المقاوؿ عمى ال

( ومعامل اختالف          315) بمتوسط حسابي" كان لدي شخص استشيره  منذ دراسة جودة مشروعي "
أي اف اجابت افراد العينة تميؿ الى حالة عدـ التاكد اف كاف ىناؾ استشارة حقيقية مف (  0,25491)   

 .مف عدة اشخاص  تحتمؿ الصحة والخطأطرؼ شخص مختص او انيا مجرد اراء 

 : المحور الثاني قياس اثر المرافقة من طرف الوكالة عمى اشاء المؤسسة واستمراريتيا  14الجدول رقم  

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

 الترتيب معامل االختالف االنحراف المعياري

تحصلت على استقبال  1
جٌد منذ دخولً 

 للوكالة الوطنٌة لدعم
 وتنمٌة مقاولتٌه

3,4884 1,18265 

0,34272 5 

ساعدتنً الوكالة فً  2
 تانهاء اإلجراءا

االدارٌة إلنشاء 
 المؤسسة بسالسة

3,7209 0.82594 

0,22177 4 

كان هناك خبراء فً  3
الوكالة رافقونً 
ووجهونً إلنشاء 

 مؤسستً

2,9302 1,31648 

0,44925  
6 

سهلت الوكالة عملٌة  4
الحصول على 

تموٌل االزم ال

3,9302 0.73664 
0,18743 3 
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واختصرت 
 االجراءات االدارٌة

عملت الوكالة على  5
مراقبة مدى تقدم 

 مشروعً
3,9767 0.73964 

0,18599 2 

استفدت من عدة   -5
دورات تكوٌنٌة فً 
 مجال ادارة مؤسسة

4,2093 0.70906 
0,16845 1 

لمحورا  3,7093 , 54928 01148081 -- 

 .SPSSداد الطالب باالعتماد عمى مخرجات برنامج من إع :المصدر

قياس اثر المرافقة مف طرؼ الوكالة عمى اشاء يتضح مف الجدوؿ اعله لمتحميؿ الوصفي لمحور الثاني:  "
بمعامؿ  3,709فقرات بحيث بممغ المتوسط الحسابي لممحور  6الذي يحتوي عمى المؤسسة واستمراريتيا " 

وبدرجة متوسطة مف الموافقة مما يعني اف المرافقة مف طرؼ الوكالة تدعـ (   01148081اختلؼ )     
استفدت من  المؤسسات الناشئة وتساىـ في بقائيا واستمراريتيا حيث جاءت في المرتبة االولى  العبارة "

( ومعامؿ اختلؼ          4,20بمتوسط حسابي ) عدة دورات تكوٌنٌة فً مجال ادارة مؤسسة
متوسط عممت الوكالة عمى مراقبة مدى تقدم مشروعي "  ب ( وفي المرتبة الثانية  العبارة "   0,16845)  

مما يعف اف اغمب افراد العينة اتفقو اف ىناؾ استقباؿ   ( 0,18599( ومعامؿ اختلؼ )   3,9حسابي )
ناك خبراء كان ه وفي االخير االعبارة "مقبوؿ مف طرؼ الوكالة وانيا تعمؿ عمى مراقبة مشاريعيـ ، 

( ومعامل اختالف )   219) بمتوسط حسابي"  فً الوكالة رافقونً ووجهونً إلنشاء مؤسستً
أي اف ىناؾ حالة عدـ تأكد مف اف ىناؾ خبراء داخؿ الوكالة سواء كانوا )اساتذة مختصيف، (  0,44925

انشاء مشاريعيـ  مستشاريف اقتصادييف ....(يعمموف عمى تقديـ نصائح وتوجييات لمشباب الراغبيف في
 الخاصة.

 

 :المحور الثالث  15الجدول رقم    

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 الترتيب
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ساهمت المرافقة من طرف  1

الوكالة بشكل بارز فً تقلٌل 

 المخاطر  المتعلقة بالمشروع
3,9070 ,86778  

0.2221 

4 

 جٌدا أتحكم بأننًحس أ 2

بالمؤسسة   العمل بسٌرورة

 وفق الخطة المسطرة
4,1163 ,76249 0118523 

1 

تمكنت من الجوانب القانونٌة و  3

 5 0128607 1,07111 3,7442  الجبائٌة

واجهتنً عدة مشاكل فً  4

 0121345 85880, 4,0233 .البحث عن قطعة ارض
2 

المرافقة التً تحصلت علٌها  5

من طرف الوكالة زادت من 

 حصتً السوقٌةحجم 
3,1628 ,87097 0127537 

6 

اجد ان المرافقة لعبت دورا  6

كبٌرا فً انشاء وتطوٌر 

 .مؤسستً
3,9070 ,78115 

0119993 

 

3 

 --- 0112720 48466, 3,8101 لمحورا

 .SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عمى مخرجات برنامج  :المصدر

الثالث :" اثر المرافقة عمى انشاء مؤسسة وتحقيؽ نتائج  المحوريتضح مف الجدوؿ اعله لمتحميؿ الوصفي 
بمعامؿ           3,81فقرات بحيث بممغ المتوسط الحسابي لممحور    6الذي يحتوي عمى المرجوة " 

( وبدرجة متوسطة مما يعني  المرافقة والستشارة التي تقدمو الوكالة يحد مف     0,12720اختلؼ )   
مؤسسات الناشئة ويمكنيا مف تحقيؽ نتائج البأس بيا  حيث جاءت في المرتبة المخاطر التي تواجييا 

 العمؿ بالمؤسسة  وفؽ الخطة المسطرة بسيرورة جيدا أتحكـ أحس بأنني االولى  العبارة "
واجيتني عدة  ( وفي المرتبة الثانية  العبارة "  0,18523( ومعامؿ اختلؼ )   4,11بمتوسط حسابي )"

 0,21345( ومعامؿ اختلؼ )   4,02متوسط حسابي )."  بث عف قطعة ارضمشاكؿ في البح
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المرافقة التي تحصمت عمييا مف طرؼ الوكالة زادت مف حجـ  (وفي االخير االعبارة "
 (.  0127537( ومعامل اختالف )  3116) بمتوسط حسابي"  حصتي السوقية

 :اختبار ومناقشة الفرضيات: الثالثالمطمب 
 الفرضية الرئيسية االولىالفرع االول :

لدراسة العلقة بيف المتغيير المستقؿ )المرافقة (والمتغير التابع )اداء المؤسسات االقتصادية الناشئة ( تـ 
 استخداـ تحميؿ التبايف االحادي الختبار الفروؽ في اجابات عينة الدراسة

صائية بيف اراء العينة حوؿ اداء " توجد علقة ذات داللة احعمى انو:الفرضية الرئيسية االولى:  تنص
والنجاح  العوامؿ المؤثرة عمى انشاء مؤسسة(  –المؤسسة  تعزى لممتغيرات التالية )المرافقة مف طرؼ وكالة  

ير العقلني , التمويؿ االـز ,االستشارة ,المخاطرة والعائد ياإلستراتيجي لممؤسسات مف خلؿ مؤشراتو )التس
 ,الحصة السوقية (

ير  غ:  توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف اراء العينة حوؿ اداء المؤسسة تعزى لمتالفرعية األولىالفرضية 
 (:α= 0.05عند مستوى داللة يقدر بـ ) المرافقة مف طرؼ وكالة

 نتائج اختبار الفروق )التبادل االحادي ( لمفرضية الفرعية االولى::   16الجدوؿ رقـ 

معامل اإلرتباط  المحور
 R  بيرسون

معامل التحديد 
R2  

إختبار 
 Tستيودنت 

مستوى الداللة 
المحسوب 

(Sig) 

مستوى الداللة 
 النظري

 
المرافقة من 
 طرف الوكالة 

 
 

,339 115 5,556 0,000 0 ,05 

 .SPSSمن إعداد الطالب باالعتماد عمى مخرجات برنامج  :المصدر

   T( اكبر قيمة مف  T=5,556محسوبة )مف خلؿ الجدوؿ اعله يتضح اف قيمة اختبار ستودنت ال   
( اقؿ مف مستوى الداللة النظري المقدر ب α= 0.000الجدولية , كما اف مستوى الدالة المحسوب )

 (، مما يشير إلى وجود علقة ذات داللة إحصائية.0.05)

ات الناشئة ويظير مف خلؿ الجدوؿ وجود إرتباط ضعيؼ بيف المرافقة مف طرؼ الوكالة و اداء المؤسس    
(، وىي قيمة موجبة، مما يدؿ عمى أف ىناؾ إرتباط طردي R= 0.349حيث قدر معامؿ االرتباط برسوف )

ضعيؼ بيف المرافقة مف طرؼ الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية واداء المؤسسات الناشئة كما يتضح 
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قؿ والتابع، وىو ما يبرزه معامؿ التحديد أيضًا مف خلؿ الجدوؿ أف ىناؾ علقة تأثير بيف المتغيريف المست
(R2= 0.115 وىو يعني أف كؿ تغير بوحدة واحدة في مرافقة مف طرؼ الوكالة  سيقابمو تغير )

%( مف التغيرات الحاصمة في المتغير التابع 11,5% في اداء المؤسسة ، أي أف ما نسبتو )11.5بنسبة
 الة.)اداء المؤسسة( تعزى إلى المرافقة مف طرؼ الوك

 أف: عمى تنص والتي األولى الفرعية الفرضية نقبؿ وعميو

 

 

 المؤسسة اداء حوؿ العينة اراء بيف احصائية داللة ذات فروؽ توجد اختبار صحة الفرضية الفرعية الثانية :
 (:  α= 0.05) بـ يقدر داللة مستوى عند الوكالة الى المجوء اسباب لمتغير تعزى

 تبار الفروق )التباين االحادي ( الستجابة افراد العينة :نتائج اخ 17الجدول رقم  

 المحور 
معامل اإلرتباط 

 R  بيرسون
معامل التحديد 

R2  
إختبار 
 Tستيودنت 

مستوى الداللة 
المحسوب 

(Sig) 

مستوى الداللة 
 النظري

العوامل المؤثرة 
عمى انشاء 
 مؤسسة 

 
 

251 ,063 3,655 0,01 0,05 

 .SPSSباالعتماد عمى مخرجات برنامج  من إعداد الطالب :المصدر

 T( أكبر مف قيمة T= 3,655المحسوبة ) Tيتضح أف قيمة إختبار  يتضح لنا مف خلؿ الجدوؿ اعله
(، 0.05( أقؿ مف مستوى الداللة النظري والمقدر بػ )α= 0.01الجدولية، كما أف مستوى الداللة المحسوب )
 ئية.مما يشير إلى وجود علقة ذات داللة إحصا

نلحظ مف خلؿ الجدوؿ وجود إرتباط ضعيؼ  بيف اإلستثمار في العوامؿ المؤثرة عمى انشاء المؤسسة  
(، وىي قيمة موجبة، مما يدؿ R= 0.251واالداء المؤسسات بعد ذلؾ، حيث قدر معامؿ اإلرتباط بيرسوف )

وال تأثر بشكؿ كبير عمى  ضعيؼ  بيف عومؿ انشاء المؤسسة وادائيا بعد ذلؾ عمى أف ىناؾ إرتباط طردي
 نجاحيا واستمراريتيا.

توجد فروق ذات داللة احصائية بين اراء العينة حول اداء المؤسسة تعزى لمتغيير  المرافقة من طرف وكالة عند مستوى داللة يقدر بـ 
(0.05 =α:)  
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أيضًا مف خلؿ الجدوؿ أف ىناؾ علقة تأثير بيف المتغيريف المستقؿ والتابع، وىو ما يبرزه معامؿ التحديد 
(R2= 0.063 وىو يعني أف كؿ تغير بوحدة واحدة في عوامؿ انشاء المؤسسة  سيقابمو تغير بنسبة )6.3% 

( مف التغيرات الحاصمة في المتغير التابع )اداء %6.3اشئة، أي أف ما نسبتو ).في اداء المؤسسات الن
المؤسسات الناشئة ( تعزى إلى التغير في عوامؿ االولى إلنشاء المؤسسة ، فيما تعود النسبة المتبقية 

 ( إلى عوامؿ أخرى.93,7%)

 وعميو نقبؿ الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص

  

 

 

(، فيو يعتبر α=  0.05ضيات الفرعية اجتازت اختبار الداللة اإلحصائية عند مستوى )وبما أف كؿ الفر 
 دليًل قويًا عمى مدى سلمة ىذه العلقات وانخفاض عامؿ الصدفة فييا، كما تشير ىذه النتائج إلى مستوى

 العلقات بيف المتغيرات المستقمة الفرعية متوسط في

 رئيسية الثانية "فرضيات الفروق": وتنص عمى:الفرع الثانيً : إختبار الفرضية ال

بين استجابات أفراد عينة  (α=  0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال  -
 الدراسة تعزى إلى الخصائص الشخصية ) الجنس، السن، المستوى الدراسي(.

اختبار تحميؿ س و ( بالنسبة لمتغير الجنIndependent Samples T-test) اختبارباستخداـ 
تـ اختبار الفرضيات ( لكؿ مف متغير السف والمستوى الدراسي ، one way ANOVA) التبايناألحادي

التي تفترض عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى و  الرئيسية الثانية الفرعية لمفرضية
(0.05=α)استجابات المبحوثيف بالنسبة لمحاور اإلستبانة. في 

ال توجد فروقات ذات داللة احصائية بيف اراء  الفرضية الفرعية  االولى : تنص الفرضية " اختبار صحة
 العينة تعزى لمتغيير الجنس  

-Independent Samples T)لمعينات المستقمة  Tالختبار الفرضية الفرعية األولى تـ استخداـ اختبار 
test حيث نقبؿ الفرضية العدمية ،)H0  إذا كانت قيمةT حسوبة أقؿ مف قيمة المT  الجدولية، وكاف مستوى

الجدولية، وكاف مستوى المعنوية  Tالمحسوبة أكبر مف قيمة  Tقيمة ، أما إذا كانت 0.05المعنوية أكبر مف 
 الجدوؿ أدناه يوضح نتيجة ىذا االختبارو  . H1فإننا نقبؿ الفرضية البديمة  0.05أقؿ مف 

توجد فروق ذات داللة احصائية بين اراء العينة حول اداء المؤسسة تعزى لمتغير اسباب وعوامل  المجوء 
 (α= 0.05)مؤسسة عند مستوى داللة يقدر بـ  لإلنشاءالوكالة  الى
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  لفروق في استجابات عينة الدراسة حسب متغير الجنسنتائج اختبار ا(      18الجدوؿ رقـ ) 

 SPSSمن إعداد الباحث باالعتماد عمى النتائج المستخرجة من برنامج  :المصدر

 1.664تساوي  0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Tقيمة 

المحسوبة لكؿ محور عمى حدا وقيمتيا لممحاور مجتمعة أقؿ  Tيتبيف مف الجدوؿ اعله  اف قيمة 
، كما أف قيمة داللة االختبار المحسوبة لمتحقؽ مف وجود فرؽ جوىري بيف (1.664مف قيمتيا الجدولية )

 (.α= 0.05الداللة النظري) مستوىور ) االوؿ ,الثاني ( أكبر مف بالنسبة لكؿ المحاالذكور واإلناث 

 لكؿ بالنسبة واإلناث الذكور بيف جوىري فرؽ وجود مف لمتحقؽ المحسوبة االختبار داللة بينما قيمة
اقؿ مف مستوى  وتعتبر (0.534-( وفي جميع المحاور نجد قيمة الداللة )0.958-محور الثالث ىي )
 (.α= 0.05الداللة النظري )

المتوسط  العدد الجنس المحاور
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 T قيمة
 المحسوبة

مستوى 
الداللة 

(Sig) 

 االوؿ المحور

 

 0.122 1.130 39799. 3.6204 35 ذكر

 21598. 3.7857 08 أنثى

 2400. 477. 52718. 3.7286 35 ذكر المحور الثاني 

 67112. 3.6250 08 أنثى

- 50479. 3.7762 35 ذكر المحور الثالث
0.958 

.4610 

 37533. 3.9583 08 أنثى

- 35791. 3.7619 35 ذكر جميع المحاور
0.534 

.4300 

 24307. 3.8333 08 أنثى
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 التي تفترض و  H1الفرضية البديمة يعني قبوؿ ىو ما و 

 

 

ال توجد فروقات  " وىي الثانية الرئيسية الفرضية مف األولى الفرعية نؤكد خطأ الفرضية فإننا ذلؾ عمى وبناء
الدراسة  محاور حوؿ المبحوثيف استجابات في( α= 0.05) مستوى عند ذات داللة احصائية بيف اراء العينة

 . تعزى لمتغيير الجنس   ANADE ي الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية ف

ويعزو الباحث الى اف استجابة افراد العينة تختمؼ باختلؼ الجنس الف العمؿ في مجاؿ المقاولتية  
افة صعب و خاصة في والية ادرارا التي تتميز ببقاء المرأة بعيدة عف مجاؿ الشغؿ الذي يخالط الرجاؿ ,بالض

 الى الصعوبات التي يوجييا اصحاب المشاريع في ىذه الوالية . 

 :الفرعية الثانيةاختبار صحة الفرضية 

بين استجابات أفراد عينة الدراسة  (α=  0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال" 
  :" سنالتعزى إلى متغير 

، حيث (One Way ANOVA) تحميؿ التبايف األحادي اختباراـ الختبار الفرضية الفرعية الثانية تـ استخد
الجدولية، وكاف مستوى المعنوية أكبر  Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة  Fإذا كانت قيمة  H0نقبؿ الفرضية العدمية 

 0.05الجدولية، وكاف مستوى المعنوية أقؿ مف  Fالمحسوبة أكبر مف قيمة  Fقيمة ، أما إذا كانت 0.05مف 
 االختبارىذا يوضح نتيجة  أدناه الجدوؿ و  .H1الفرضية البديمة  فإننا نقبؿ

 نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية 19الجدوؿ رقـ
 

 (Sigمستوى الداللة ) Fاختبار  السن المحاور

 المحور االول 

23_19 

.9100 0.  411  28_23 

28_33 

 المحور الثاني 
23_19 

0.895 0.417 
28_23 

 في استجابات عينة الدراسة. 0.05وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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28_33 

 المحور الثالث 

23_19 
3.319 0.046 28_23 

28_33 

 جميع المحاور  

23_19 
3.018 0.060 28_23 

28_33 
 2.447تساوي  0.05الجدولية عند مستوى معنوية  Fقيمة 

 spssالمصدر : من اعداد الطالب بناء عمى مخرجات برنامج 

لمحسوبة في المحوريف االوؿ والثاني اقؿ مف قيمتيا الجدولية ا  Fيتضح مف خلؿ الجدوؿ اعله اف قيمة 
( ، كما اف قيمة الداللة المعنوية المحسوبة اكبر مف مستوى الداللة النظري عند مستوى         2,447)
((α= 0.05  في إجابات المستجوبيف تعزى إلى متغير السف.. وىو ما يعني وجود 

الجدولية ، كما اف قيمة  Fالثالث  وجميع المحاور قيـ اكبر مف قيمة  المحسوبة لممحور Fفيما بمغت قيمة 
 =α)الداللة المعنوية المحسوبة لممحور الثالث وجميع المحاور مجتمعة اكبر مف مستوى الداللة النظري)

التي تفترض عدـ وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند  H0وىو ما يعني قبوؿ الفرضية العدمية  0.05
 في استجابات عينة الدراسة. 0.05مستوى 

 " وبناء عمى ما توصمنا اليو فإننا نأكد صحة الفرضية الفرعية الثانية وىي 
  

بين استجابات أفراد عينة الدراسة  (α=  0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال
سنالتعزى إلى متغير   
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 رابعا : اختبار الفرضية الثالثة  :

بين استجابات أفراد عينة الدراسة  (α=  0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال" 
  :"عممي المؤىل التعزى إلى متغير 

، (One Way ANOVA) تحميؿ التبايف األحادي اختبارالختبار الفرضية الفرعية الثالثة تـ استخداـ 
الجدولية، وكاف مستوى  Fالمحسوبة أقؿ مف قيمة  Fإذا كانت قيمة  H0حيث نقبؿ الفرضية العدمية 

دولية، وكاف مستوى الج Fالمحسوبة أكبر مف قيمة  Fقيمة ، أما إذا كانت 0.05المعنوية أكبر مف 
 الجدوؿ أدناه يوضح نتيجة االختبار.و  .H1فإننا نقبؿ الفرضية البديمة  0.05المعنوية أقؿ مف 

 : نتائج اختبار الفرضية   20الجدول رقم   
 

مستوى الداللة  Fاختبار  العممي ؤىلالم المحاور
(Sig) 

 مستوى بدون المحور االول 

7.547  
01002 

 ثانوي
 جامعي
 اخرتكوين 

 مستوى بدون المحور الثاني 
 
 

2.078 

 
01139 

 ثانوي
 جامعي

 اخر تكوين
 مستوى بدون المحور الثالث 

 
 

1.533 

 
01228 

 ثانوي
 جامعي

 اخر تكوين
 مستوى بدون جميع المحاور 

3.046 01059 
 ثانوي
 جامعي

 اخر تكوين
 2.447تساوي  0.05عند مستوى معنوية الجدولية  Fقيمة 

  spssالمصدر : من اعداد الطالب بناء عمى مخرجات برنامج 
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المحسوبة لممحور االوؿ )العوامؿ المؤثرة عمى انشاء   Fمف خلؿ الجدوؿ رقـ     اعله نجد اف قيمة 
ة المعنوية المحسوبة  في المؤسسة ( وجميع المحاور مجتمعة  اكبر مف قيمتيا الجدولية ,كما اف قيمة الدالل

( α= 0.05(  واكبر مف مستوى الداللة النظري )α= 0.05المحور الثاني اقؿ مف مستوى الداللة النظري )
 في جميع المحاور .وىو مايعني وجود فروؽ في إجابات المستجوبيف تعزى الى المتغير المستوى الدراسي.

الجدولية ,كما اف قيمة الداللة  Fحور الثثالث  اقؿ مف قيمة والم  الثاني لممحور المحسوبة F فيما بمغت  قيمة
التي تفترض  H0يعني قبوؿ الفرضية العدمية ىو ما و ( ،α= 0.05اكبر مف قيمة الداللة المعنوية النظري )

 في استجابات عينة الدراسة. 0.05عدـ وجود فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 مف الفرضية الرئيسية الثانية وىي  الثالثةالفرضية الفرعية ا عمى ذلؾ فإننا نؤكد صحة وبناء
 
 
 
 

)العوامؿ المؤثرة عمى انشاء المؤسسة ( وجميع المحاور مجتمعة بالنسبة لمدراسة في االوؿ  محورالحوؿ 
الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية  فرع والية ادرار تعزى الى تمغير المؤىؿ العممي. وترفض في 

 حوريف الثاني والثالث.الم
 

 -وفي األخير نؤكد صحة الفرضية الرئيسية الثانية والتي تنص عمى أنو 

 

 

 

 

 

بين استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى  (α=  0.05)ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق  ال
المؤىل العمميإلى متغير   

 تعزى الدراسة عينة أفراد استجابات بين( α=  0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال
 (.الدراسي المستوى السن، الجنس،)  الشخصية الخصائص إلى
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 خالصة الفصل الثالث

 ANADEمف خلؿ الدراسة التطبيقية التي اجرينيا في الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية  
ة الدراسة والتعرؼ عمى مدى مساىمة المرافقة اكتشفنا عدة نقاط سعينا في ىذا الفصؿ لإلجابة عمى إشكالي

عمى تحسيف اداء المؤسسات الناشئة خاصة في والية ادرار التي تعرؼ في اآلونة االخيرة تقدما نوعيا في 
 البيئة االقتصادية عمى المستوى المحمي.

المقاولتية حامؿ لممشروع عمى مستوى الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية  43ساىـ في الدراسة الميدانية  
ANADE  فرع والية ادرار ،مستخدميف االستبياف كأداة ، واستخدمنا البرامج االحصائية لمعالجة البينات

 لموصوؿ الى نتائج .

توصمنا مف خلؿ الدراسة اف ىناؾ تطور وزيادة في عدد الشباب الذيف يتقدموف الى الوكالة مف اجؿ  
ؿ اف تبدء وال تسجؿ كمشاريع و اخرى  تعاني مف صعوبات انشاء المشاريع ولكف بعض المشاريع تتوقؼ قب

في المراحؿ االولى لإلنشاء ،وتوصمنا اف المرافقة ليا دور كبير في نجاح المؤسسات الناشئة وتعد كخط فارؽ 
 بيف نجاح المؤسسة وفشميا .
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 ذ

 الخاتمة 

 خالصة عامة

بيا اف المرافقة في عممية انشاء المؤسسة ليا الدور الحاسـ يمكننا القوؿ مف خلؿ الدراسة التي قمنا  
والفعاؿ في انجاح المؤسسة ,كما تقدـ الدعـ المعنوي والمعمومات اليامو لتوفر لممقاوؿ البيئة المناسبة ليقدـ 
كؿ امكانيتو وابداعاتو خلؿ عممية البدء ,كما اشرنا اف الصعوبات والمطبات التي يوججيا المقاولوف في 

لمرحمة الصعبة )مرحمة التخطيط ومرحمة االنطلؽ ( يمكف لممرافؽ الجيد اف يجعؿ المقاوؿ الراغب في ا
انشاء مؤسستو مف تفادي المخاطر المالية والقانونية وغيرىا لتحقيؽ  النتائج المرغوب فييا وكذلؾ تحقيؽ 

 التنمية االجتماعية ,االقتصادية عمى المستوى المحمي او حتى الوطني .

عممت الدولة الجزائرية جاىدة الى تقديـ كؿ وسائؿ الدعـ و المرافقة لتوفير المناخ المناسب لممقاوليف  
وخاصة الشباب مف انشاء مؤسسات ناشئة تعمؿ عمى خمؽ مصدر رزؽ ليـ ولعائمتيـ دوف االعتماد الكمي 

ية التي وضعتيا الدولة في او الجزئي عمى الوظيؼ العمومي .ومف وسائؿ الدعـ المرافقة ىي الييئات الوص
متناوؿ المواطف ليتمكف مف التقرب الييا الكتشاؼ مواىبو وتطمعاتو ,ىنا نشير الى اف مف ىده الييئات ىي 

التي اكدت الشاب الجزائري يحمؿ كؿ صفات والكفاءات   ANADEالوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاوالتية 
ؿ واف مثؿ ىذه الطاقات الشبانية خاصة الكفاءات واالطارات التي تأىمو لمدخوؿ الى عالـ ريادة االعما

الجامعية تستطيع استغلؿ مواىبيا لتطوير االقتصاد الوطني واالستغناء عف االعتماد الكمي عمى المحروقات 
التي فتحت ثغرة كادت تؤدي باختلؿ البنية االقتصادية واالجتماعية وذلؾ بزيادة في معدالت البطالة 

 لعممة وعدـ االستغلؿ لمموارد البشريةوضعؼ قوة ا

 النتائج المتوصل الييا

  تعتبر البطالة مف اليـ االسباب التي تحفز الشباب عمى المجوء الى الوكالة بغرض الحصوؿ عمى
تمويؿ لمشروعيـ الخاص، ويعد توجييـ الى الوكالة نتيجة لمفراغ الذي يحيط بيـ خاصة الشباب 

 خرجي الجامعات .
  اسة وبشكؿ كبير اف الداعـ االوؿ والمرافؽ االساسي لممقاوؿ قبؿ وبعد انشاء المؤسسة ىـ اثبتت الدر

 العائمة ،بحيث يستشيرىـ في كؿ شيء منذ دراسة جدوة المشروع الى اف يتـ بناء مشروعو بالكامؿ.  
  المراحؿ يتـ تزويد الراغبينفي انشاء مشاريعيـ بكافة المعمومات والوثائؽ االزمة واطلع عمى كافة

 التي يمر بيا المشروع. 
   ضعؼ في اليات المرافقة حيث تقتصر عمى التمويؿ وتقديـ نصائح بخصوص مشروع مف بعض

 النواحي واغفاؿ نواحي اخرى . 
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    يجد الكثير مف المستثمريف مشاكؿ في تحديد قطعة االرض وىذا راجع الى العراقيؿ االدارية
  في كثير مف االحياف الى افشاؿ المشروع . ممايطيؿ عممية انطلؽ المشروع ويؤدي

  الدورات التكوٌنٌة التً تقدم من طرف الوكالة تساهم بشكل كبٌر فً تحسٌن اداء

  .المؤسسات الناشئة وتقٌل المخاطر المتعلقة بالمشروع 
   تعمؿ الوكالة عمى مراقبة تقدـ المشاريع في مراحؿ االولى ولكف ال تستمر في المراقبة

 مما يعرض المشروع لمخطر او لمفشؿ . والمتابعة

  ولكف ما يعيب التمويؿ المقدـ ىو تقـو الوكالة بتقديـ التمويؿ اللـز في فترة قصير ،
عدـ توافؽ سياسة البنؾ التي تيدفالى تعظيـ االرباح وسياسة الوكالة التي تيدؼ الى 

 مساعدة الشباب لمحصوؿ عمى التمويؿ .
 توصيات الدراسة :

 ى المرافقة الدائمة والتوجيو بيدؼ ضماف احاطة المستثمر بكؿ المعمومات اللزمة لتحقيؽ التركيز عم
 اكبر قدر مف االنتاجية .

  العمؿ الى ادراج مستشاريف اقتصادييف وخبراء في ادارة االعماؿ مف اجؿ تأطير الشباب الراغبيف في
 انشاء مشاريعيـ الخاصة 

  الذي يعتبر اىـ عناصر المرافقة ، بيدؼ توجيو السباب نحو التركيز عمى الجانب االعلـ والتوجيو
 االستثمار في القطاعات التي تحتاجيا المنطقة 

  عمى الوكالة وضع رزنامة مسطرة بيف الجامعات ومراكز التكويف الميني مف اجؿ الوصوؿ الى اكبر
بالضافة الى فسح  عدد مف فئات الشبانية لقديـ معمومات ولمحة عف اعنات التي تقدميا الوكالة ،

المجاؿ اماـ المؤسسات الناشئة بصفة دورة لممشاركة في المعارض الوطنية والدولية لتشجيعيـ عمى 
 تسويؽ منتجاتيـ .

 آفاق الدراسة 

العمـ تراكمي يبدء الباحث مف حيث انتيى االخروف لذا نحف النزعـ اننا وصمنا الى حقيقة مطمقة  
منو اي جيد بشري ، ولكننا حوالنا االحاطة بمحتوى البحث مف كؿ وذالؾ بسبب ضعفنا الذي ال يخمو 

النواحي ونوجو ىذا الورقة البحثية الى المسؤوليف في القطاع ،والطمبة للستفادة منو في بحوثيـ ومذكراتيـ 
المستقبمية ،وعمى الطالب اف يبحث في مواضع التي لـ نحط بيا مف ىذه الجوانب ىي المؤسسات الناشئة 

STARUP . في قطاع االنترنت والتي ليا دور كبير في تقدـ العممي الذي وصمنا اليو 
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 قائمة المصادر والمراجع

 الكتب 

 (2006) .دار الشروؽ :االردف .ادارة المشروعات الصغيرة ..ح .ؼ ,الحسيف

د المؤسسات الجامعية لمدرسات مج :بيروت  .طبعة االولى ادارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .بيؿن,جواد
 .(2007) .والنشر والتوزيع

 (2009) .ديواف المطبوعات الجامعية :الجزائر طبعة االولى.اقتصاد وتسيير المؤسسة  ..ا .ع ,حبيب

 (1998) . .دار المحمدية العامة :مصر ..طبعة االولى اقتصاد المؤسسة . ناصردادي

 (2013) .دار ىومة :الجزائر  بدوف طبعة. اساسيات في االدارة المؤسسة .ي ,مسعداوي

 .دار المناىج لمنشر والتوزيع :االردف .التسويؽ في المشاريع الصغيرة مدخؿ استاتيجي . ؼ حمدطمميةا
(2009) 

 اطروحات الدكتوراء

 _دراسة حالة_واقع وافاؽ _برامج المرافقة المقاولتية في الجزائر  .(2017 2016) .اماؿ بعيط
ansej.angem.cnac 1جامعة باتنة  :باتنة .لوالية باتنة. 

استراتجية التاىيؿ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخيار لتدارؾ الفجوة (. 2017 2016حناف جودي. )
 الجزائر: جامعة محمد خيضر بسكرة. االستراتجية واالندماج في االقتصاد التنافسي دراسة حالة الجزائر.

 .جامعة المنتوري :قسنطينة .شباب في اشاء مؤسسة انتاجية مصغرةمرافقة ال .(2008 2009) .غ ,نسريف

 

 مذكرات الماستر اكادمي

الجزائر  .دور المرافقة المقاولتية في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .(2017_2018) .ؾ ,الزىراء
 جامعة احمد دراية ادرار :ادرار_

 المقاالت والمجالت العممية
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مجمة البحوث االقتصادية والمالية  .المؤسسات الصغيرة والمتوصطة في الجزائر واقع  .(2020) .ـ ,امينة
 .المركز الجامعي نور البشير  :البيض .عدد االوؿ مجمد السابع

 .ديواف المطبوعات الجامعية  :الجزائر  .تقييـ واختيار المشاريع االستثمارية  .(2013) .ح ,بمعجوز

دراسة حالة  start upعماؿ في دعـ تنمية المؤسسات الناشئة دورحاضنات اال .(2018) .ش ,بوالشعور
 . 1955اوت  20جامعة  :سكسكدة .(p. 417) 2مجمة البشائر االقتصادية عدد  .الجزائر

المجمة االردنية  .دور المرافقة في دعـ انشاء المؤسسات الصغير .(الجزائر ,2011) .ا .ع ,صندرة سايبي
 .3دد الع 7الدارة االعملؿ المجمد 

 Entrepreneurial accompaniment as a mechanism to support .(2020) .ا .ع ,سمير
small and medium enterprises in Algeria"Institutional incubator - Batna incubator 

model". Journal of Economic Growth and Entrepreneurship, 58. 

 القوانين والمراسيم

 ,جريدة الرسمية الجميورية الجزائرية  . "200فبراير25لمشاتؿ المؤسسات  .ـ ,78_03اسيالقانوف االس
 .13ص 13العدد 

 .المتضمف انشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (2004-01-22) .  14-04المرسـو التنفيذي 
  6العدد  ,الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية 

 المواقع االلكترونية

 Récupéré sur .الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية .(04 04 ,2021) .ا .ـ ,لةلموكا
http://www.ansej.org.dz: http://www.ansej.org.dz 

 

 

 

 



 

 
85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلحؽ



 

 
86 

  العممي والبحث العالي التعميم وزارة
 ادرار دراية احمد جامعة

  سييرالت وعموم والتجارية االقتصادية العموم كمية
  التسيير عموم قسم

 
 

 

   طيبة تحية معميك السالم

 : بعنوان والموسومة  اكاديميي الماستر شيادة نيل متطمبات ضمن مقدمة دراسة عمى البحث ىذا يقوم

 الناشئة المؤسسات ادء تحسين في المرافقة سياسة دور"

  راراد فرع ANADE  المقاولتية وتنمية لدعم الوطنية الوكالة حالة دراسة 

 

 

 مـن المرافقـة اثـر   معرفـة خاللـو مـن يـدفن حيـث 1 البحـث فـي اليامـة الجوانـب أحد االستبيان ىذا يمثل

 مـن الشباب وتمكين المؤسسات لدى االنتاجية زيادة عمى  المقاولتية وتنمية لدعم الوطنية الوكالة طرف

 واإلجابـة التكرم  منكم نرجو لذا 1  الوطني االقتصاد لتطوير في تساىم عالية كفاءة ذات مؤسسات انشاء

 التـي اإلجابـة عمـى (X  ) إشـارة وضـع خـالل مـن القيمـة بـررائكم الباحـث وتزويـد المطروحـة األسئمة عمى

  البحث. ليذا العممي المستوى من وترفع إجاباتكم تساىم ان أملن كما . مالئمة ترونيا

ــم يرجــى ــاتكم وأن العممــي البحــث ألغــراض االســتبيان ىــذا ضــمن المطروحــة األســئمة جميــع أن العم  إجاب

   الفائقة. العممية والعناية الكاممة بالسرية محاطة ستكون

   استجابتكم.... وحسن لتعاونكم شكرا

 
                                                                                                

 الباحث

                                                                                            

 بركاوً اسالم
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 انقظى االٔل : انجٛبَبد انشخصٛخ 

 

 : الجنس -1
 ىثانذكر    ,     

 
 :  سن -2

       28_23                       23_19                                   28_33             
 
 : الدرجة عمميال لمؤىل -3

 
  اخر تكوين                        جامعي                   ثانوي                                 مستوى بدون

 

 

 

 

 

 

 القسم الثاني
 

 انًحٕر االٔل :  انعٕايم انًؤثزح عهٗ اَشبء يؤطظخ 

يٕافق  انعجبرح  انزقى 

 ثشذح

يعبرض  يعبرض  يحبٚذ  يٕافق 

 ثشذح 

انجطبنخ ٔعذو اٚجبد ٔظٛفخ كبَذ حبفش   .1

 يؤطظخ ءنٙ نإلَشب

     

نى ٚكٍ نذ٘ صٕرح ٔاضحخ نًشزٔعٙ   .2

 قجم دفع يهف فٙ انٕكبنخ.

     

فٙ    كُذ اطزح االطئهخ عهٗ اطبرذح  .3

حٕل يشزٔعٙ  ٔارهقٗ  رخصصٙ 

 اجبثبد كبفٛخ

     

اَشبء صذٚق يقزة نٙ نًؤطظخ انًُٓٙ   .4

 نإلَشبء يؤطظخ

     

بٌ نذ٘ شخص اطزشٛزِ  يُذ دراطخ ك  .5

 جٕدح يشزٔعٙ.
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كبٌ ُْبك فزد يٍ عبئهزٙ ٚظبعذَٙ فٙ   .6

 ٔضع خطخ عًم

     

رى رشٔٚذ٘ ثكبفخ انًعهٕيبد ٔانٕثبئق   .7

االسيخ ٔاطالعٙ عهٗ كبفخ انًزاحم 

 انزٙ ًٚز ثٓب انًشزٔع قجم اٌ اخزبرِ .

     

 بنخ عهٗ اشبء انًؤطظخ ٔاطزًزارٚزٓب انًحٕر انثبَٙ قٛبص اثز انًزافقخ يٍ طزف انٕك

رحصهذ عهٗ اطزقجبل جٛذ يُذ دخٕنٙ   .1

 نهٕكبنخ انٕطُٛخ نذعى ٔرًُٛخ يقبٔنزّٛ

     

 دطبعذرُٙ انٕكبنخ فٙ آَبء اإلجزاءا  .2

 االدارٚخ إلَشبء انًؤطظخ ثظالطخ

     

كبٌ ُْبك خجزاء فٙ انٕكبنخ رافقَٕٙ   .3

 ٔٔجَٕٓٙ إلَشبء يؤطظزٙ

     

ٕكبنخ عًهٛخ انحصٕل عهٗ طٓهذ ان  .4

انزًٕٚم االسو ٔاخزصزد االجزاءاد 

 االدارٚخ

     

عًهذ انٕكبنخ عهٗ يزاقجخ يذٖ رقذو   .5

 يشزٔعٙ

     

اطزفذد يٍ عذح دٔراد ركُٕٚٛخ فٙ   .6

 يجبل ادارح يؤطظخ

     

 انًحٕر انثبنث : قٛبص ادء  يؤطظخ ٔرحقٛق َزبئج انًزجٕح 

خ طبًْذ انًزافقخ يٍ طزف انٕكبن  .1

ثشكم ثبرس فٙ رقهٛم انًخبطز  انًزعهقخ 

 ثبنًشزٔع

     

 انعًم ثظٛزٔرح جٛذا أرحكى ثأَُٙحض أ  .2

 ثبنًؤطظخ  ٔفق انخطخ انًظطزح

     

      رًكُذ يٍ انجٕاَت انقبََٕٛخ ٔ انججبئٛخ  .3

ٔاجٓزُٙ عذح يشبكم فٙ انجحث عٍ   .4

 قطعخ ارض

     

انًزافقخ انزٙ رحصهذ عهٛٓب يٍ طزف   .5

 سادد يٍ حجى حصزٙ انظٕقٛخ انٕكبنخ

     

اجذ اٌ انًزافقخ نعجذ دٔرا كجٛزا فٙ   .6

 اَشبء ٔرطٕٚز يؤطظزٙ
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 SPSSمخرجات برنامج 

  

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,596 19 

 

 

 

 

 

 العمر

 
Fréquenc

e 
Pourcenta

ge 
Pourcentag

e valide 
Pourcentag

e cumulé 

Valide 23_19 11 25,6 25,6 25,6 

28_23 29 67,4 67,4 93,0 

28_33 3 67,4 7,0 100,0 

Total 43 100,0 100,0  

 

 

 درجةعمم

 Fréquence Pourcentage 

Valide 23_19 11 25,6 

28_23 29 67,4 

28_33 3 7,0 

Total 43 100,0 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 
Cronbach 

Nombre 
d'éléments 

,631 18 
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Fréquenc

e 
Pourcenta

ge 
Pourcentag

e valide 
Pourcentag

e cumulé 

Valide 14,0 14,0 14,0 6 ثانوي 

 69,8 55,8 55,8 24 جامعي

 100,0 30,2 30,2 13 تكوين

Total 43 100,0 100,0  

 

 الجنس

 
Fréquenc

e 
Pourcenta

ge 
Pourcentag

e valide 
Pourcentag

e cumulé 

Valide 81,4 81,4 81,4 35 ذكر 

 100,0 18,6 18,6 8 انثى

Total 43 100,0 100,0  

 

 

 

 

Statistiques descriptives 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m 
Moyenn

e 
الترتيب 
 حسب 

x1 43 3,00 5,00 4,0698 ,73664 

x3 43 2,00 5,00 3,6977 ,91378 
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x4 43 1,00 5,00 3,7209 ,98381 

x5 43 1,00 5,00 3,5581 ,90770 

x6 43 1,00 5,00 3,9302 1,00937 

x7 43 2,00 5,00 3,8605 ,88859 

m1 43 2,57 4,43 3,6512 ,37448 

N valide 
(liste) 43     

 

 

 

Statistiques descriptives 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m 
Moyenn

e 
Ecart 
type 

y1 43 1,00 5,00 3,4884 1,18265 

y2 43 2,00 5,00 3,7209 ,82594 

y3 43 1,00 5,00 2,9302 1,31648 

y4 43 1,00 5,00 3,9302 ,73664 

y5 43 2,00 5,00 3,9767 ,73964 

y6 43 3,00 5,00 4,2093 ,70906 

m2 43 2,17 5,00 3,7093 ,54928 

N valide 
(liste) 43     
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Statistiques descriptives 

 N 
Minimu

m 
Maximu

m 
Moyenn

e 
Ecart 
type 

z1 43 1,00 5,00 3,9070 ,86778 

z2 43 3,00 5,00 4,1163 ,76249 

z3 43 1,00 5,00 3,7442 1,07111 

z4 43 2,00 5,00 4,0233 ,85880 

z5 43 1,00 5,00 3,1628 ,87097 

z6 43 1,00 5,00 3,9070 ,78115 

m3 43 2,67 4,67 3,8101 ,48466 

N valide 
(liste) 43     
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Corrélations 

 x1 x3 x4 x5 x6 x7 m1 

Rho de 
Spearman 

x1 Coefficient de 
corrélation 1,000 ,195 -,014 ,013 -,188 -,334* ,193 

Sig. (bilatéral) . ,210 ,927 ,935 ,227 ,029 ,214 

N 43 43 43 43 43 43 43 

x3 Coefficient de 
corrélation ,195 1,000 ,128 -,164 ,332* -,069 ,413** 

Sig. (bilatéral) ,210 . ,412 ,295 ,029 ,662 ,006 

N 43 43 43 43 43 43 43 

x4 Coefficient de 
corrélation -,014 ,128 1,000 ,045 ,250 ,234 ,514** 

Sig. (bilatéral) ,927 ,412 . ,777 ,106 ,130 ,000 
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N 43 43 43 43 43 43 43 

x5 Coefficient de 
corrélation ,013 -,164 ,045 1,000 -,053 ,050 ,254 

Sig. (bilatéral) ,935 ,295 ,777 . ,735 ,751 ,100 

N 43 43 43 43 43 43 43 

x6 Coefficient de 
corrélation -,188 ,332* ,250 -,053 1,000 ,164 ,543** 

Sig. (bilatéral) ,227 ,029 ,106 ,735 . ,292 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 

x7 Coefficient de 
corrélation -,334* -,069 ,234 ,050 ,164 1,000 ,432** 

Sig. (bilatéral) ,029 ,662 ,130 ,751 ,292 . ,004 

N 43 43 43 43 43 43 43 

m1 Coefficient de 
corrélation ,193 ,413** ,514** ,254 ,543** ,432** 1,000 

Sig. (bilatéral) ,214 ,006 ,000 ,100 ,000 ,004 . 

N 43 43 43 43 43 43 43 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
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Corrélations 

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 m2 

Rho de 
Spearman 

y1 Coefficient de 
corrélation 1,000 ,124 ,430** ,158 ,123 ,061 ,599** 

Sig. (bilatéral) . ,427 ,004 ,310 ,433 ,696 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 

y2 Coefficient de 
corrélation ,124 1,000 ,316* ,032 ,475** ,279 ,576** 

Sig. (bilatéral) ,427 . ,039 ,839 ,001 ,070 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 

y3 Coefficient de 
corrélation ,430** ,316* 1,000 ,120 ,334* -,003 ,799** 

Sig. (bilatéral) ,004 ,039 . ,443 ,029 ,983 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 

y4 Coefficient de 
corrélation ,158 ,032 ,120 1,000 ,316* ,019 ,306* 

Sig. (bilatéral) ,310 ,839 ,443 . ,039 ,905 ,046 

N 43 43 43 43 43 43 43 

y5 Coefficient de 
corrélation ,123 ,475** ,334* ,316* 1,000 ,283 ,567** 

Sig. (bilatéral) ,433 ,001 ,029 ,039 . ,066 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 
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y6 Coefficient de 
corrélation ,061 ,279 -,003 ,019 ,283 1,000 ,293 

Sig. (bilatéral) ,696 ,070 ,983 ,905 ,066 . ,057 

N 43 43 43 43 43 43 43 

m2 Coefficient de 
corrélation ,599** ,576** ,799** ,306* ,567** ,293 1,000 

Sig. (bilatéral) ,000 ,000 ,000 ,046 ,000 ,057 . 

N 43 43 43 43 43 43 43 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

 

Corrélations 

 z1 z2 z3 z4 z5 z6 m3 

Rho de 
Spearman 

z1 Coefficient de 
corrélation 1,000 ,318* ,181 ,076 ,154 ,064 ,491** 

Sig. (bilatéral) . ,038 ,245 ,629 ,325 ,685 ,001 

N 43 43 43 43 43 43 43 

z2 Coefficient de 
corrélation ,318* 1,000 ,165 ,276 ,085 ,275 ,544** 

Sig. (bilatéral) ,038 . ,290 ,073 ,590 ,074 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 



 

 
97 

z3 Coefficient de 
corrélation ,181 ,165 1,000 ,216 ,315* ,139 ,660** 

Sig. (bilatéral) ,245 ,290 . ,164 ,040 ,375 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 

z4 Coefficient de 
corrélation ,076 ,276 ,216 1,000 ,101 ,055 ,464** 

Sig. (bilatéral) ,629 ,073 ,164 . ,521 ,728 ,002 

N 43 43 43 43 43 43 43 

z5 Coefficient de 
corrélation ,154 ,085 ,315* ,101 1,000 ,192 ,602** 

Sig. (bilatéral) ,325 ,590 ,040 ,521 . ,218 ,000 

N 43 43 43 43 43 43 43 

z6 Coefficient de 
corrélation ,064 ,275 ,139 ,055 ,192 1,000 ,489** 

Sig. (bilatéral) ,685 ,074 ,375 ,728 ,218 . ,001 

N 43 43 43 43 43 43 43 

m3 Coefficient de 
corrélation ,491** ,544** ,660** ,464** ,602** ,489** 1,000 

Sig. (bilatéral) ,001 ,000 ,000 ,002 ,000 ,001 . 

N 43 43 43 43 43 43 43 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
 



 

 
98 

Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

m1 .113 43 .196 .972 43 .356 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

m2 .136 43 .046 .956 43 .101 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 

 

Tests de normalité 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 

m3 .128 43 .075 .969 43 .288 

a. Correction de signification de Lilliefors 

 
 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

1 .339
a
 .115 .093 .46145 

a. Prédicteurs : (Constante), m2 

 

 

ANOVAa 

Modèle 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 1.135 1 1.135 5.331 .026
b
 

de Student 8.731 41 .213   

Total 9.866 42    

a. Variable dépendante : m3 

b. Prédicteurs : (Constante), m2 

 

 

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés t Sig. 
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B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2.700 .486  5.556 .000 

m2 .299 .130 .339 2.309 .026 

a. Variable dépendante : m3 

 

 tر تباخا

 
Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type الجنس

Moyenne erreur 

standard 

m1 06727. 39799. 3.6204 35 ذكر 

 07636. 21598. 3.7857 8 انثى

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence erreur 

standard 

Intervalle de confiance de la différence 

à 95 % 

Inférieur Supérieur 

m1 Hypothèse de variances égales 2.496 .122 -1.130- 41 .265 -.16531- .14627 -.46070- .13009 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

-1.624- 19.646 .120 -.16531- .10177 -.37783- .04722 

 

 

 

 

 

Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type الجنس

Moyenne erreur 

standard 

m2 08911. 52718. 3.7286 35 ذكر 

 23728. 67112. 3.6250 8 انثى

 

 

 

Test des échantillons indépendants 
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Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence erreur 

standard 

Intervalle de confiance de la différence 

à 95 % 

Inférieur Supérieur 

m2 Hypothèse de variances égales 1.421 .240 .477 41 .636 .10357 .21726 -.33520- .54234 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

.409 9.077 .692 .10357 .25346 -.46905- .67619 

 
 

 

Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type الجنس

Moyenne erreur 

standard 

m3 08532. 50479. 3.7762 35 ذكر 

 13270. 37533. 3.9583 8 انثى

 
 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence erreur 

standard 

Intervalle de confiance de la différence 

à 95 % 

Inférieur Supérieur 

m3 Hypothèse de variances égales .554 .461 -.958- 41 .344 -.18214- .19012 -.56609- .20180 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

-1.155- 13.509 .268 -.18214- .15776 -.52167- .15738 

 

 

Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type الجنس

Moyenne erreur 

standard 

wa 06050. 35791. 3.7619 35 ذكر 

 08594. 24307. 3.8333 8 انثى

 

 

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence erreur 

standard 

Intervalle de confiance de la différence 

à 95 % 

Inférieur Supérieur 
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wa Hypothèse de variances égales .636 .430 -.534- 41 .596 -.07143- .13365 -.34134- .19849 

Hypothèse de variances 

inégales 
  

-.680- 14.904 .507 -.07143- .10510 -.29556- .15271 

 

 عمرfاختبار  

  

ANOVA 

m1   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .256 2 .128 .910 .411 

Intragroupes 5.634 40 .141   

Total 5.890 42    

 

 

ANOVA 

m2   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .543 2 .271 .895 .417 

Intragroupes 12.129 40 .303   

Total 12.672 42    

 

 

ANOVA 

m3   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 1.404 2 .702 3.319 .046 

Intragroupes 8.461 40 .212   

Total 9.866 42    

 

 

ANOVA 

wa   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .630 2 .315 3.018 .060 

Intragroupes 4.173 40 .104   

Total 4.802 42    
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 مستوى تعلٌمً

 

ANOVA 

m1   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 1.614 2 .807 7.547 .002 

Intragroupes 4.276 40 .107   

Total 5.890 42    

 

 

ANOVA 

m2   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes 1.193 2 .596 2.078 .138 

Intragroupes 11.479 40 .287   

Total 12.672 42    

 

 

ANOVA 

m3   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .702 2 .351 1.533 .228 

Intragroupes 9.163 40 .229   

Total 9.866 42    

 

 

ANOVA 

wa   

 

Somme des 

carrés ddl Carré moyen F Sig. 

Intergroupes .635 2 .317 3.046 .059 

Intragroupes 4.167 40 .104   

Total 4.802 42    

 

 



 

 

 

 الممخص 

وضيح وبياف دور واىمية المؤسسات الناشئة في بناء االقتصاد  ، نيدؼ مف خلؿ ىذه الدراسة الى ت 
ألنيا تعتبر المحرؾ االساسي والفعاؿ لعجمة النمو ،حيث  تركز اغمب الدوؿ المتطورة عمى توفير الدعـ 
والمرافقة و التمويؿ االـز لضماف بقاء واستمرارية ىذه المؤسسات الناشئة خاصة في المراحؿ االولى مف 

ولدراسة واقع المؤسسات الناشئة في الجزائر قمنا بجمب المعمومات االساسية مف الوكالة الوطنية  االنجاز،
 .ANADEلدعـ وتنمية المقاولتية 

Through this study, we aim to clarify and indicate the role and importance of 
emerging institutions in the construction of the economy, because they are 
considered the main and effective engine of growth, where most of the developed 
countries focus on providing the support, accompaniment and financing necessary 
to ensure the survival and continuity of these emerging institutions, especially in 
the early stages of ANADE 

 الكممات الدالة :

 المؤسسات الناشئة ,المرافقة ,الوكالة الوطنية لدعـ وتنمية المقاولتية  ,ادء المؤسسة االقتصادية

Keywords: startups, accompaniment, the National Agency for Entrepreneurship 
Support and Development, the performance of the economic institution 

 

 


