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 الملخص
أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضة للزوال في السنوات األولى لنشأتها، مما أدى إلى خلق هيئات 
جديدة لدعم هذه المؤسسات الناشئة وضع آليات تدعم عملياتها على األقل في السنوات المبكرة من دورة حياتها، 

المؤسسات كوليد يحتاج للحضانة والرعاية  وكآلية من آليات الدعم جاءت فكرة حاضنات األعمال والتي تنظر إلى
بهدف زيادة حظوظها في النجاح فتعمل على حمايتها من خالل تقديم خدمات تقنية واستشارية كتسهيل األعمال 
الحكومية وأيضا استشارات قانونية بخصوص آليات اإلنشاء وأخرى تكوينية كتنظيم الدورات التدريبية للموارد 

اضنة وأخيرا خدمات محاسبية ومالية كتقديم المساعدة في الحصول على قروض مصرفية البشرية المنتسبين للح
بدون فائدة في بالشكل الذي قد يجعل هذه المؤسسات ترقى إلى مكانة المؤسسات الناجحة. من خالل هذه الورقة 

ترقية المؤسسات البحثية نهدف إلى التعرف على واقع حاضنات األعمال في الجزائر، ومدى مساهمتها في دعم و 
 الصغيرة والمتوسطة. 

 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حاضنات األعمال. الكلمات الدالة:  

Abstract 

Small and medium enterprises became vulnerable in the early years of their 

establishment. This led to the creation of new bodies to support these start-ups, and to find 

mechanisms to support their operations at least in the early years of their life cycle. As a 

mechanism of support came the idea of business incubators, which look to institutions as an 

infant that needs an incubation and care in order to increase its chances of success. These 

incubators work to protect the said enterprises through the provision of technical and 

advisory services such as facilitating government works and also the legal advice on the 

mechanisms of starting. It also includes other forms of training such as organizing training 

courses for human resources associate and finally accounting services Financial assistance, 

such as providing access to bank interest-free loans in a way that may make these 

institutions live up to the status of successful institutions. So, through this paper, our aim is 

to identify the status of business incubators in Algeria and their contribution to the support 

and promotion of small and medium companies. 
 

Keywords: small and medium companies, business incubators 
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 المقدمة
الماضي، حيث تزايد االهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ العقود الثالثة األخيرة من القرن 

ومع اتفاق ، أخذت جانبا كبيرا من االهتمام من قبل المهتمين بالقضايا االقتصادية واالجتماعية والتنموية
وفهم واضح بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور فعال ومؤثر في معظم الدول باختالف مستويات 

 .(484: ص،2016)بن عمان، النمو فيها
وفي الفترة الحالية تعد حاضنات األعمال آلية دعم تستهدف حضن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى 
تصبح لها القدرة على التماشي مع بيئتها الخارجية، وأيضا تعتبر من أكثر المنظومات تم ابتكارها في 

قتصادية والتكنولوجية. وفي السنوات األخيرة فاعلية واألكثر نجاحا في اإلسراع في تنفيذ برامج التنمية اال
األساس، أن حاضنات األعمال أقيمت لمواجهة االرتفاع الكبير في معدالت فشل وانهيار المؤسسات 

 .ب( : ص، أ،2015-2014الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة )زميت،
ي من خالل هذه الورقة البحثية التعرف على واقع حاضنات األعمال ف تأسيسا على ما سبق، نحاول 

الجزائر، وما مدى مساهمتها في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التطرق بالدراسة إلى 
 المحاور األساسية التالية:

 المبحث األول: مفهوم وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛
 المبحث الثاني: التحديات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛

 المبحث الثالث: مفهوم حاضنات األعمال والخدمات التي تقدمها؛ 
 المبحث الرابع: واقع حاضنات األعمال في الجزائر.

 المبحث األول: مفهوم وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 المطلب األول: مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سياسية السائدة بين الدول، وكذلك التكنولوجيا إن االختالف في األوضاع االقتصادية واالجتماعية وال
المستخدمة وتعدد المعايير واختالف تطبيقها؛ جعل من الصعوبة الوصول إلى تعريف موحد للمؤسسات 

 سنتطرق للتعريفات التالية: لذاالصغيرة والمتوسطة؛ 
 مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نشاطها  نوع على والمتوسطة الصغيرة لمؤسسات تعريفا الدولية والمنظمات الدول اعتمدت بعض
وعلى الرغم من  واالجتماعية. االقتصادية والظروف تنمويا أو مستوى  درجة على اآلخر والبعض االقتصادي
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وجود تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول العالم فإن وجود تعريف واضح ومحدد داخل 
 :(03، ص،2003ماي  28-25)لرقط، وذلك من أجلالبلد الواحد هو أمر ضروري، 

 لها. البرامج واالمتيازات المقدمة كفاءة زيادة  -
 .والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ومساندة دعم مجال في والمشاريع الجهات بين التنسيق تسهيل -

 الدول: بعض في والمستعملة إلى هنا سيتم التطرق إلى أهم التعريفات الشائعة
المفوضية األوربية  (.OLOSUTEAN MARTIN , 2011, p , 24)تعريف اإلتحاد األوربي:  – 1

تقترح التعريف التالي للتمييز بين المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة باالعتماد على عدد العمال أو 
 (: 2003ية لسنة عائداتها أو مجموع الميزانية السنوية الخاصة بها: )وذلك وفق توصية المفوضية األورب

يورو أو  مليون  2 قيمة مبيعاتها يتجاوز وال عمال 10 من توظف أقل التي هيالمؤسسة المصغرة:  -
 .يورو مليون  2 تتعدى ال السنوية مجموع الميزانية

 مبيعاتها أومجموع تتجاوز وال عامال، 50 عن يقل ما توظف التي المؤسسة هي :الصغيرة المؤسسة -
  .يورو سنويا ماليين 10 ميزانياتها

 مليون  50 من وقيمة المبيعات أقل عامال 250 من بها أقل يعمل التي هي :المتوسطة المؤسسة -
 .يورو سنويا مليون  43 يتجاوز ال السنوية يورو، أومجموع الميزانية

 مبيعاتها تتجاوز وال عامل 250 من توظف أقل التي المؤسسات" هيتعريف المشرع الفرنسي:  – 2
 , DANG , 2011)يورو"  مليون  43 ميزانيتها السنوية مجموع تتجاوز يورو أو التي ال مليون  50 السنوية
p, 65). 

 الصغيرة المؤسسات تنمية بشأن 2004 لسنة 141 رقم القانون  صدور تاريخ حتىتعريف مصر:  – 3
المتوسطة،  الصغيرة للمؤسسات تعريف بمصر يوجد يكن لم 2004 يوليو في والمتوسطة والصادر

بأنها  جدا الصغيرة المؤسسات بعد فيما المصري  اتحاد الصناعات عرف وقد (،44، ص،2005)السالوس، 
وقيمة المبيعات  عمال 10 عن يزيد ال العاملين عدد جنيه ويكون  ألف 50 يزيد رأسمالها عن ال التي تلك"

 100 و 10 بين الصغيرة المؤسسة في يتراوح عدد العاملين حين في جنيه، ماليين 5 عن تقل السنوية
 و ألف  50بين  ما يتراوح رأس مال جنيه، وذات مليون  50و 5 وقيمة المبيعات السنوية بين وتحقق عامل،
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 وال عامل، 100 عن عمالها عدد ال يزيد التي تلك فهي الحجم المتوسطة المؤسسات جنيه، أما مليون  5
 (.169، ص، 2011)العايب،  "جنيه مليون  50 و قيمة مبيعاتها امن رأسماله كل يتعدى
 ظل في وخاصة والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعريف في لالنسجام تحقيقا تعريف الجزائر: – 4

 الصغيرة المؤسسات حول العالمي الميثاق على وتوقيعها اليورو متوسطي الجزائر إلى المشروع انضمام
األوروبي  عليه اإلتحاد اعتمد الذي الجزائري بالتعريف القانون  أخذ؛  2000سنة يونيو في والمتوسطة

تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر جاء حيث إن  .(،130، ص،2012)سالمي،مارس 
بموجب إقرار وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية بالقانون التوجيهي لتطوير 

الموافق  1438ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  02-17المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو القانون رقم 
(، الذي حمل جميع األطر التنظيمية 04، ص،2017، 02-17)القانون رقم  2017يناير سنة 10لـ

ار القانوني على التوالي اإلط 5/8/9/10والقانونية، والتي تنظم عمل هذه المؤسسات، حيث جاء في المواد 
، 2017، 02-17مرة تعرف المؤسسة الخاصة إطار قانوني في الجزائر )القانون رقم  وللتعريفها، وأل

 وتجدر حجمها، على بالتركيز وذلك والمتوسطة الصغيرة للمؤسسة اقتصاديا مفهوما تضمن ( وقد04ص،
 تختلف حيث موحدة غير المؤسسات هذه لتصنيف الدول مختلف في المعتمدة المعايير اإلشارة إلى أن

 (.40-24ص ،2009دولة )عبد المطلب،  كل اقتصاديات باختالف
مهما كانت طبيعتها القانونية، بأنها مؤسسة إنتاج  تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةالتعريف:  – 1

 السلع و/أو الخدمات:
 ( شخصا.250( إلى مائتين وخمسين )1تشغل من واحد ) -
دينار جزائري، أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها  ن( ماليي4مبيعاتها السنوية أربعة )ال يتجاوز قيمة  -

 ( دينار جزائري.1السنوية مليار )
 أدناه. 3تستوفي معيار االستقاللية كما هو محدد في النقطة  -
 يقصد في مفهوم هذا القانون، بما يأتي: 
وحدات العمل السنوية، بمعنى عدد العاملين عدد األشخاص الموافق لعدد  األشخاص المستخدمون:*

األجراء بصفة دائمة خالل سنة واحدة، أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي فيعتبران أجزاء من وحدات 
 العمل السنوي.



 
 2019سبتمرب  21 -مصراتة       مؤمتر دور رايدة األعمال يف تطوير املشروعات الصغرى واملتوسطة يف االقتصاد اللييب

  

269 

 

السنة التي يعتمد عليها: بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط هي تلك المتعلقة بأخر *
 نشاط محاسبي مقفل.

*الحدود المعتبرة لتحديد قيمة المبيعات أو مجموع الحصيلة: هي تلك المتعلقة بآخر نشاط مقفل مدة 
 ( شهرا.12) عشر

فما أكثر من قبل مؤسسة )أ(  % 25كل مؤسسة ال يملك رأسمالها بمقدار  *المؤسسة المستقلة:
، القانون رقم 05)المادة  مجموعة مؤسسات أخرى ال ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 (.06، ص، 2017، 17-02
( إلى 50تعرف المؤسسة المتوسطة بأنها مؤسسة تشغل ما بين خمسين )المؤسسة المتوسطة:  – 2

( مليون دينار جزائري إلى 400( شخصا، وقيمة مبيعاتها السنوية ما بين أربعمائة )250مائتين وخمسين )
( مليون دينار جزائري 200مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائتين )( مليارات دينار جزائري أو 4أربعة )

 (.06، ص 2017، 02-17، القانون رقم 08)المادة  ( دينار جزائري 1إلى مليار )
( إلى تسعة 10تعرف المؤسسة الصغيرة بأنها مؤسسة تشغل ما بين عشرة )المؤسسة الصغيرة:  – 3

( مليون دينار جزائري، أو مجموع 400ي ال يتجاوز أربعمائة )( شخصا، وقيمة مبيعاتها السنو 49وأربعين )
، 2017، 02-17، القانون رقم 09)المادة  ( مليون دينار جزائري 200حصيلتها السنوية ال يتجاوز مائتين )

 .(06ص،
( واحد 01تعرف المؤسسة الصغيرة جدا بأنها مؤسسة تشغل من شخص )المؤسسة الصغيرة جدا:  – 4

( مليون دينار جزائري، أو مجموع 40( أشخاص، وقيمة مبيعاتها السنوية أقل من أربعين )09)إلى تسعة 
، 2017، 02-17، القانون رقم 10)المادة  ( مليون دينار جزائري 20حصيلتها السنوية ال يتجاوز عشرين )

 (.06ص، 
 تعريف بشأن روبيةاألو  اللجنة توصية من المعايير هذه استمد الجزائري  المشرع اإلشارة أن وتجدر
 اتفاقية السوق بإبرام التوجه إلى اقتصاد العمومية يفسر إرادة السلطة مما والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات
، 2015-2014للتجارة )شلغوم،  العالمية االنضمام إلى المنظمة ومحاولة األوروبي االتحاد الشراكة مع

 (.29ص 
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( وذلك 1ويمكن توضيح مفهوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة طبقا لمعايير االتحاد األوربي الجدول رقم )
 كما يلي: 
 (guillaume , 2008,p,189) ( تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة طبقا لمعايير االتحاد األور1)جدول 

 رقم األعمال السنوي )باليورو( عدد العمال المؤسسة
السنوي  مجموع األصول

 )باليورو(

 ماليين 2ال يتجاوز  مليون 2أقل من  9الى1من المصغرة

 مليون 10ال تتجاوز  مليون 10أقل من  49الى 10من  الصغيرة

 مليون 43ال تتجاوز  مليون 50أقل من  250إلى  50من المتوسطة

مما سبق ذكره يتبين أن المشرع الجزائري اعتمد على المعايير الثالثة لتصنيف المؤسسة الصغيرة 
والمتوسطة والتي هي )عدد العمال، معيار رقم األعمال السنوي، معيار مجموع األصول(، ويمكن تلخيصها 

 (: 2في الجدول رقم )
 ( معايير تصنيف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة2)جدول 

 مجموع األصول رقم األعمال السنوي عدد العمال المؤسسة

 مليون دج20ال يتجاوز  مليون دج 40أقل من  9إلى  1من  المصغرة

 مليون دج 200ال يتجاوز  مليون دج 400ال يتجاوز  49إلى 10من  الصغيرة

 مليون دج 400 250إلى 50من المتوسطة
( 1مليون دج إلى )200ال يتجاوز 

 مليار دج

خالل ما سبق ذكره عرف البعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أنها: مجموعة من من 
المؤسسات توظف عددا معينا من األيدي العاملة وذات قيمة المبيعات السنوية وتتمتع ببساطة هيكلها 

ولوجية التنظيمي وتستعمل طرقا غير معقدة، فهي ال تستدعي توفير مجهودات إدارية وال أموال كبيرة وال تكن
 مكلفة.

نالحظ أن التعريف السابق ال يتسم بالدقة، مقارنة بالمعايير األساسية التي حددها القانون التوجيهي رقم 
لتعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة حيث نستخلص أن تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة  17-02

صغيرة والمتوسطة مهما كانت طبيعتها يضفي عليه مفهوما اقتصاديا يمكن توضيحه في اآلتي: "المؤسسة ال
عامل تصنف طبقا لمعيار الحجم  250إلى  1القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات تشغل من 

إلى مجموعات: مصغرة، صغيرة ومتوسطة على أساس المؤشرات التالية: عدد العمال، رقم األعمال، 
 (.32، ص، 2015 – 2014 شلغوم،)الحصيلة السنوية، وكذلك االستقاللية" 
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 تتجلى أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يلي: أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل للشباب والكوادر الفنية والحرفية  -

 %90والمتوسطة نسبة تجاوزت المتوسطة بكلفة استثمارية منخفضة، حيث تمثل المؤسسات الصغيرة 
من إجمالي قوة  %60و %50من عدد المشروعات االقتصادية الموجودة في العالم، وتشغل ما بين 

 من فرص العمل في دول االتحاد األوربي %70العمل وتوفر الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 

 (.169، ص، 2007)زياري، 
ة ندرة رأس المال في معظم الدول النامية، فهي تخفض تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حل مشكل -

التكلفة االستثمارية الالزمة في المتوسطة لخلق فرص العمل، حيث أتثبت الدراسات أن متوسط تكلفة 
فرصة العمل من االستثمار في الصناعات الصغيرة تقل ثالث مرات عن متوسطة تكلفة فرصة العمل 

 في الصناعات الكبيرة.
سسات الصغيرة والمتوسطة في دعم صادرات الدولة، حيث تلعب دورا مهما من خالل سد مساهمة المؤ  -

 جزء من حاجات الطلب المحلي، وبالتالي إتاحة فرصة أكبر لتصدير إنتاج المؤسسات الكبيرة.
مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية اإلقليمية كونها تتميز بالقدرة على االنتشار  -

ويرجع ذلك إلى تمتع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمرونة أكبر في اختيار أماكن توطنها الجغرافي، 
 (.57-53،54، ص، ص، 2010)بن ناصر، 

 المبحث الثاني: التحديات والمشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 : المشاكل التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطةولالمطلب األ 

 مشاكل متعلقة بالمحيط الداخلي: ❖
من بين أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة  : مشاكل تتعلق بالموارد البشرية:أوال

 والمتوسطة المتعلقة بالموارد البشرية نجد:
كون أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدار بواسطة صاحبها الذي يتخذ جميع عدم كفاءة اإلدارة:  -1

القرارات الهامة، وهذا االعتماد المباشر على صاحب المؤسسة هو في جميع النواحي اإلدارية، يعاب عليه 
أن قدرة الشخص الواحد محدودة غالبا، حيث يعتمد صاحب المؤسسة على الخبرة والفطرة، وهما عامالن 



عيسى وعائشة العريبضر خل        .....جتربة -حاضنات األعمال كآلية لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة  

 

272 

، ص، 2009)العطية،  صهما الكثير بالنسبة للنواحي اإلدارية، وبذلك ال تتوافر الخبرة اإلدارية الكافيةينق
19.) 

ضعف التسيير وعدم فعاليته في مختلف المستويات يرجع باألساس إلى حيث إن  نقص التسيير: -2
مناسب باستخدام األساليب افتقار معظم المسيرين للتفكير الديناميكي، الذي ُيمكن من احداث التغيير ال

 (.242، ص 2012)برحومة ومهديد،  والمناهج اإلدارية الحديثة
من بين أهم المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة  ية:ولثانيا: مشاكل تتعلق بالمواد األ 

 ية نجد:ولوالمتوسطة المتعلقة بالمواد األ
ازات والخصومات التي تمنح عند شراء بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التستفيد من االمتي -1

 ية الحتياجاتها المحدودة.ولالمواد األ
 ية نتيجة لقصور في التمويل.ولوجود مشاكل تتعلق بالحصول على المواد األ -2
 عدم وجود أجهزة مختصة تتولى القيام بعمليات االستيراد لصالح هذا النوع من المؤسسات. -3

 والتي تتمثل أهمها فيما يلي:ثالثا: مشاكل فنية واستشارية: 
حيث تعتبر عملية اختيار الموقع المالئم للمؤسسة مزيجا من العلم والفن الموقع غير المالئم:  -1

وغالبا ما يتم اختيار مواقع العمل دون دراسة جيدة ودون بحث وتخطيط فعملية اختيار الموقع من األمور 
 الهامة.
ه بعد بداية العمل بفترة ونموه؛ فإن ذلك يتطلب أسلوبا إداريا حيث إن القدرة على التحول: عدم -2

مختلفا، فالسياسات التي كانت مناسبة وأدت إلى تحقيق األرباح في بداية العمل تصبح غير مناسبة بتوسيع 
ا يرفضه العديد من العمل ونموه أو تصبح اإلدارة غير فعالة، فالنمو يتطلب تفويضا للصالحيات وهذا م

 ( .20، ص 2009)العطية،  أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 مشاكل متعلقة بالمحيط الخارجي: ❖
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشاكل كبيرة في إيجاد : المشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي: أوال

بعض هذه النشاطات في مناطق معينة،  األرض الالزمة إلقامة ورشات العمل أو المصنع نظرا لحظر إقامة
وأيضا ال تكون هناك رغبة لصاحب المشروع بإقامة مشروعه في مناطق جديدة نظرا الفتقارها للخدمات 

 والمرافق العامة.
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تلجأ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مؤخرا وبشكل كبير ثانيا: المشاكل المتعلقة بالجانب التمويلي: 
دية، أو بفعل الحاجة إلى التطور؛ لمصادر التمويل الخارجية، حيث أدى هذا بفعل ضغوط األزمة االقتصا

إلى ارتفاع حاد في ديونها مما ضاعف األخطار والتهديدات عليها، وعموما يمكن اختصار المشاكل 
 التمويلية المتعلقة بها فيما يلي:

 مشروع.مشاكل تتعلق بتمويل التوسعات االستثمارية في مرحلة النمو السريع لل -1
مشاكل تتعلق بالضمانات الكبيرة التي تطلبها الجهات الممولة أو المانحة لالئتمان، فضال عن عبئ  -2

الفوائد، حيث تشترط البنوك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من القروض ضمانات تتجاوز 
 (.58، ص 2010)بن ناصر،  % من قيمة القرض150قيمتها نسبة 

 ثالثا: المشاكل اإلدارية: 
 والتي تتركز في:

غياب الهياكل التنظيمية واإلدارية واللوائح الداخلية المنظمة لعمل كافة المفاصل الوظيفية وعدم  -1
 تحديد المسؤوليات، وهذا راجع إلى جهل أصحاب هذه المؤسسات بأسس التنظيم بشكل عام.

ا لضعف اإلمكانيات المادية، وعدم قناعة اإلدارات نظر  ؛صعوبة توفير برامج التدريب المناسبة -2
 (.494-493، ص،2016)بن نعمان،  بجدوى التدريب

 المطلب الثاني: التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
يمكن أن نحصر أهم التحديات التي يمكن أن تواجه قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عصرنا 

 (:108، ص، 2002الية )شبوطي، هذا في النقاط الت
تعتبر المعلومات المورد الرئيسي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالبد من تحدي االتصاالت:  -1

وجود نظام فعال لالتصاالت، والمقصود به السماح للمعلومات بالمرور من المرسل إلى المستقبل من خالل 
استخدام هذه المؤسسات لهذه الوسائل نوعا من التحدي وسيلة اتصال وفي أسرع وقت ممكن، ويمثل عدم 

بحيث في ظل غياب هذه الوسائل تضيع الفرص التسويقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لغياب 
 االتصال بين العاملين الداخلي والخارجي.

يعرف نظام المعلومات بأنه النظام الذي يجمع البيانات من المصادر تحدي ثورة المعلومات:  -2
المختلفة ويحولها حسب احتياجات المستفيدين منها، لذلك تصمم نظم المعلومات من أجل تزويد اإلدارة 
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بالمعلومات الفورية التي تساعدها على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، بحيث أصبحت هذه التقنية من 
ن عدم محاولة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة االستفادة من مزاياها المتطلب ات األساسية في هذا العصر، وا 

ال يرجع للبعد المادي بقدر ما يرجع للبعد الثقافي والمعرفي، ألن تكلفة االستفادة من هذه التقنية تتجه إلى 
 لمعنية. االنخفاض بشكل ملحوظ مع زيادة انتشارها، وهذا يعتبر تحديا للمؤسسات ا

تشير اإلحصاءات إلى أن مستخدمي شبكة اإلنترنت في زيادة كبيرة، تحدي التجارة اإللكترونية:  -3
ية عن العمالء وزيادة مصادر المعلومات، والتسويق ولوينعكس ذلك على إمكانية جمع المعلومات األ

 المحلي والدولي من خالل اإلعالن والتعرف على الرغبات. 
تؤكد الدراسات أن معظم الصناعات أقيمت في مواقعها دون اعتبار البيئة: تحدي متطلبات  -4

لمقتضيات التخطيط البيئي بصفة عامة، كذلك لم تتخذ مسبقا اإلجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه 
الحاالت، خاصة فيما يتعلق بتقدير حجم خدمات البنية األساسية الالزمة للمؤسسة الصناعية وتوفيرها في 

ت والمكان المناسبين، مما يشكل ضغطا على المرافق العامة، وهو ما يؤدي إلى خلق مشكالت التلوث الوق
 خاصة في المناطق العشوائية التي ال تتمتع بخدمات مثل هذه المرافق. 

أصبح من الصعب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تجد مكانا تحدي المنافسة الحادة:  -6
الحادة لتسويق منتجاتها على المستوى العالمي، وعليه وجب عليها القيام بدراسة شاملة  أمنا في ظل المنافسة

ودقيقة للمنافسين عن طريق توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات، حتى يسهل التعامل معهم في السوق، 
، 2002حيث تجاهل المنافسة يمثل نقطة ضعف إستراتيجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. )شبوطي، 

 (.110ص، 
 المبحث الثالث: مفهوم حاضنات األعمال والخدمات التي تقدمها

 المطلب األول: مفهوم حاضنات األعمال
يمكن تعريف حاضنات األعمال على أنها "منظمة قائمة بذاتها لها كيانها  تعريف حاضنات األعمال:

القانوني، تعمل على توفير جملة من الخدمات والتسهيالت للمستثمرين الصغار الذين يبادرون بإقامة 
ي يمكنهم من تجاوز أعباء مرحلة االنطالق، وقد تكون هذه أولمنظمات صغيرة بهدف شحنهم بدفع 

(. 76، ص، 2013للدولة أو تكون منظمات خاصة أو منظمات مختلطة" )سلطاني،  المنظمات تابعة
وتعرفها الجمعية الوطنية األمريكية لحاضنات األعمال بأنها "هيئات تهدف إلى مساعدة المؤسسات الناشئة 
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أعباء ورجال األعمال الجدد حيث توفر لهم الوسائل والدعم الالزمين والخبرات والدعم المالي وهذا لتخطي 
 (.10، ص، 2012ومراحل االنطالق والتأسيس" )ريحان وهوام، 

 أنواع حاضنات األعمال وأهميتها:
تمثل حاضنات المشاريع أحد أهم أنواع الدعم التي يتم تصميمها لمساندة أصحاب األفكار الخالقة 

لى التكوين والنمو، ومن واالبتكارية الجديدة من أجل إقامة المشاريع الجديدة بمختلف أنواعها، ومساعدتها ع
 هذه األنواع نذكر:

حاضنة المشاريع العامة "غير التكنولوجية ": وهي تلك الحاضنة التي تتعامل مع المشاريع الصغيرة  -1
ذات التخصصات المختلفة والمتنوعة في كل المجاالت اإلنتاجية والصناعية والخدمية دون تحديد مستوى 

في جذب مشاريع األعمال الزراعية أو الصناعات الهندسية الخفيفة أو  تكنولوجي لهذه المشاريع، وترتكز
 ى.ولذات المهارات الحرفية المتميزة من أجل األسواق اإلقليمية بالدرجة األ

حاضنات تكنولوجية: وهي تمثل الحاضنات ذات وحدات الدعم المالي العلمي والتكنولوجي التي تقام  -2
وتهدف إلى االستفادة من األبحاث العلمية واالبتكارات التكنولوجية داخل الجامعات ومراكز األبحاث، 

وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، من خالل اإلعتماد على البنية األساسية لهذه الجامعات من معامل وورش 
 وأجهزة وبحوث، باإلضافة إلى هيئة التدريس والباحثين والعاملين كالخبراء في مجاالتهم.

األعمال الدولية: ترتكز هذه الحاضنات على التعاون الدولي والمالي والتكنولوجي بهدف حاضنات  -3
تسهيل دخول الشركات األجنبية إلى هذه الدول من ناحية تطوير وتأهيل الشركات القومية للتوسع واالتجاه 

 (.128، ص، 2012إلى األسواق الخارجية )عبد هللا والوادي، 
: وهي الحاضنات التي تقوم من أجل تنمية وتطوير )الحاضنات المفتوحة( الحاضنات اإلفتراضية: -4

المشاريع والصناعات القائمة بالفعل، وتقام في أماكن التجمعات الصناعية لتعمل كمركز متكامل لخدمة 
ودعم المشاريع المحيطة، حيث تقوم بكافة أنشطة الحاضنات التقليدية من حيث العمل كجهة وسيطة بين 

، والمراكز البحثية والجامعات، ومعامل البحث، وتوفير الدعم التسويقي واإلداري والفني وتقديم المشروعات
 االستشارات الالزمة لنمو المشاريع.
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 أهمية حاضنات األعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
 لحاضنات األعمال أهمية كبيرة نوجزها فيما يلي:
نافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير الحماية تعمل حاضنات األعمال على تعزيز القدرة الت

الالزمة لها والبحث عن مجاالت دعمها وضمان استمراريتها لتكون قادرة على التطور واإلبداع، وخلق 
المنفعة االقتصادية، والقدرة على اإلنتاج، وتوفير فرص العمل لألفراد العاطلين عن العمل وخلق الدخول إلى 

رها من األمور، والسيما في البلدان التي هي أصال تعاني من نقص حاد في البنى التحتية االستثمار وغي
والتي تعد األساس إلنطالق التنمية الحقيقية بمختلف جوانبها، لذا نجد دور الحاضنات يغطي الجزء األكبر 

 من النقص في بنية هذه البلدان.
االقتصادي بتزويد الخدمات والموارد إلى المشاريع أيضا تعد حاضنات األعمال أداة فعالة لتحقيق النمو 

المحتضنة وبكلفة رخيصة، وألن هذه المشاريع تقوم بعد ذلك بدفع الضرائب والرسوم وتنشيط عمليات اإلنتاج 
والتصدير، وكل ذلك من شأنه أن يساعد على توليد موارد مالية للموازنات الحكومية ودعم مسيرة التنمية 

 الفوائد التي تحصل عليها المشاريع المحتضنة من خالل النقاط التالية:ويمكن إجمال أبرز 
 حاضنات األعمال تحفز وتدعم إنشاء ونمو المشاريع الصغيرة، وخلق فرص العمل في المجتمع. -1
توفر حاضنات األعمال مناخًا مالئمًا الجتذاب الصناعات والخدمات المطلوبة أو تشجيع صغار  -2

 .(58،59، ص، 2013ار بها وجذب االستثمارات األجنبية ونقل التكنولوجيا )سلطاني، المستثمرين لالستثم
 المطلب الثاني: الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال

تساهم حاضنات األعمال في تقديم الكثير من الخدمات والتي تساعد على دعم وتطوير المشاريع 
ات االستشارية وخدمات تسويقية وأخرى مالية إلى جانب الصغيرة والمتوسطة منها الخدمات اإلدارية والخدم

 خدمات أخرى كتنمية الموارد البشرية.
 سنقتصر على دراسة الخدمات اإلدارية والخدمات المالية والمحاسبية: 

، 2002)بن عبد العزيز مازي،  من بين أهم الخدمات اإلدارية هي: الخدمات اإلدارية واالستشارية: أوال
19): 

 توفير المعلومات واإلحصاءات فيما يتعلق بالمؤسسات المنافسة. -1
 تقديم معلومات عن المنشآت األخرى التي تعمل في نشاطات مساعدة لنشاط المنشأة. -2
 توفير برامج لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -3
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 ومن بين أهم الخدمات االستشارية هي:
 الجدوى االقتصادية والفنية. تقديم استشارات خاصة بأعداد دراسات -1
 استشارات قانونية بخصوص آلية إنشاء المشروع. -2
 استشارات حول آلية الحصول على المعدات الالزمة للمشروع. -3

تقوم الحاضنات بمساعدة المؤسسات المنتسبة لها في أعداد خطط  ثانيا: الخدمات المالية والمحاسبية:
ي االستثمار فيها وهي في طور النمو، كما يمكن لهذه الحاضنات إقامة العمل الالزمة لالتصال بالراغبين ف

ندوات لالستثمار تستقطب من خاللها المستثمرين الراغبين، بل ويمكن للحاضنات نفسها المشاركة في ملكية 
 هذه المنشآت، موفرة بذلك مصادر دخل مستقبلية كنتيجة لنمو المؤسسات التي تشارك فيها.

 مات المالية هي:من بين أهم الخد
 المساعدة في الحصول على قروض مصرفية بأسعار فائدة منخفضة. -1
 تصميم كافة الخدمات التي تحافظ على إتباع أفضل الطرق من أجل توفير المال. -2
 العمل مع البنوك من أجل التقليل من الضمانات المطلوبة. -3
 وع.المساعدة في الحصول على التكلفة االستثمارية للمشر  -4

 ومن بين أهم الخدمات المحاسبية هي:
تحرص الحاضنة على تعليم أصحاب المشاريع المنضمين للحاضنة على أسس المحاسبة وكيفية  -1

 .أعداد الميزانية وأعداد الفواتير
 تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المالي والمحاسبي. -2
)محمد  المحاسبية الناتجة عن عدم اإللمام بالقواعد واإلجراءات المحاسبيةالمساعدة في حل المشاكل  -3

 (.153- 141، ص،2010القواسمة، 
 المبحث الرابع: واقع حاضنات األعمال في الجزائر:

في إطار البحث عن سبل جديدة ومستحدثة لتنمية وتطوير شبكة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
هذا المجال؛ ونظرا للنجاح الكبير والملموس الذي حققته فكرة حاضنات األعمال  واقتداء بالدول الرائدة في

كأحد آليات وسبل دعم هذه المؤسسات في العالم؛ باإلضافة إلى النجاح الذي حققته الحاضنات في بعض 
 الدول النامية، فقد ارتأت الجزائر أن تأخذ أيضًا بهذا المفهوم الجديد.
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 ات األعمال في الجزائر: مفهوم حاضنولالمطلب األ 
سنتطرق في هذا المطلب إلى اإلطار القانون والتنظيمي لحاضنات األعمال، إضافة إلى مفهومها في 

 الجزائر:
ُعِرفت حاضنات األعمال في الجزائر تحت مسمى )مشاتل ماهية حاضنات األعمال في الجزائر: 

لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  المتضمن القانون التوجيهي 17/02المؤسسات( في القانون رقم 
 ( كما يلي: "تنشأ هياكل محلية تابعة للوكالة تتكون من:20حيث جاء ذكرها في نص المادة )

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مهمتها األساسية دعم ( مراكز التسهيل سابقا(مراكز دعم واستشارة  - 
 إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانماؤها وديمومتها ومرافقتها.

، 02-17، القانون رقم 20)المادة  مشاتل المؤسسات المكلفة بدعم المؤسسات الناشئة واحتضانها" -
 (.07ص

ل المؤسسات ومراكز تسهيل ودعم هذه وعليه تجسدت حاضنات األعمال في الجزائر في شكل مشات
 المؤسسات.

 ماهية مشاتل المؤسسات ومراكز الدعم واالستشارة:
 78-03تقرر إنشاء مشاتل المؤسسات مع صدور المرسوم التنفيذي رقم مشاتل المؤسسات:  :أوال

المرسوم في المادة المتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات، وعرفت بموجب هذا  2003المؤرخ في 
الثانية بأنها "مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي" 

 ( .13، ص، 2003، 78-03)المرسوم التنفيذي رقم 
 وتتخذ مشاتل المؤسسات أحد األشكال التالية: 
 قطاع الخدمات. هي عبارة عن هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في المحضنة: -1
ورشة الربط: هي عبارة عن هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في قطاع الصناعة الصغيرة والمهن  -2

 الحرفية.
هي عبارة عن هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع المنتمين إلى ميدان البحث )المادة  نزل المؤسسات: -3

 (.14، ص، 2003، 78-03، المرسوم رقم 02
ة إلى أن وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد سعت إلى إنشاء إحدى عشرة حاضنة وتجدر اإلشار  

في كل من الواليات التالية: )األغواط، باتنة، البليدة، تلمسان، سطيف، عنابة، قسنطينة، وهران، الوادي، 
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قسنطينة،  تيزي وزو، الجزائر العاصمة(، باإلضافة إلى أربع ورشات في كل من: الجزائر العاصمة، سطيف
 (.164، ص،2015-2014)زميت،  ووهران

تقرر إنشاء مراكز الدعم واالستشارة  ثانيا: مراكز الدعم واالستشارة )مراكز تسهيل المؤسسات سابقا(:
( المؤرخ في 18، ص، 2003، 79-03)المرسوم التنفيذي رقم  03/79مع صدور المرسوم التنفيذي رقم 

، وهي )مراكز التسهيل سابقا(ن األساسي لمراكز الدعم واالستشارة والذي يتضمن القانو  2003فيفري  25
مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وتهدف إلى 

، المرسوم التنفيذي رقم 02)المادة  دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانماؤها وديمومتها ومرافقتها
 (.18ص، ، 03-79

بأنه قد إنشأت وزارة  )مراكز التسهيل سابقا(وتجدر اإلشارة فيما يخص مراكز الدعم واالستشارة 
ى على أولالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية أربعة عشر مركزا للدعم واالستشارة كمرحلة 

ليدة، وكذا الشلف، تيزي وزو، مستوى أربعة عشر والية هي: )الجزائر العاصمة، بومرداس، تيبازة، الب
سطيف، قسنطينة، الوادي، جيجل، األغواط، سيدي بلعباس، غرداية(، وتم إنشاء واحد وعشرين مركزا في 

 (.165، ص،2015-2014مرحلة ثانية ليبلغ عدد المراكز خمسة وثالثين مركزا )زميت، 
 واالستشارة المهام واألهدافالمطلب الثاني: مشاتل المؤسسات ومراكز الدعم 

 أهداف ومهام مشاتل المؤسسات:  •
 تتمثل أهداف مشاتل المؤسسات فيما يلي : أهداف مشاتل المؤسسات: :أوال
 تقديم الدعم لمنشئي المؤسسات الجدد.  -1
 ضمان ديمومة المؤسسات المرافقة.  -2
 تشجيع المؤسسات على تنظيم أفضل.  -3

 : ت: تتمثل مهام مشاتل المؤسسات فيما يليمهام مشاتل المؤسساثانيا: 
 استقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات الحديثة التأسيس لمدة معينة. -1
المحالت، حيث تقوم المشاتل بوضع محالت تحت تصرف المشاريع تتناسب مساحتها  تسيير وايجار -2

 مع طبيعة المشتلة واحتياجات نشاط المشروع.
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تقديم إرشادات خاصة، حيث تتولى المشتلة مرافقة ومتابعة أصحاب المشاريع قبل إنشاء مؤسساتهم  -3
 وبعدها.

 أهداف ومهام مراكز الدعم واالستشارة:  •
 اف مراكز الدعم واالستشارة: تتمثل أهداف مراكز الدعم واالستشارة فيما يلي:أهد: أوال
ضمان تسيير الملفات التي تخص بمساعدات الصناديق المنشأة لدى وزارة الصناعة والمؤسسات  -1

 الصغيرة. 
 تقليص آجال إنشاء المؤسسات وتوسيعها واستردادها.  -2
انية لنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحول تطور إنشاء قاعدة معطيات حول الكثافة المك -3

 التكنولوجيا. 
 مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لالندماج في االقتصاد الوطني والدولي.  -4

 مهام مراكز الدعم واالستشارة: تتمثل مهام مراكز الدعم واالستشارة فيما يلي:ثانيا: 
 التي تواجههم أثناء مرحلة تأسيس اإلجراءات اإلدارية.مساعدة المستثمرين على تخطي العراقيل  -1
 تجسيد اهتمامات أصحاب المؤسسات في أهداف عملية، وذلك بتوجيههم حسب مسارهم المهني.  -2
تقديم خدمات في مجال االستشارة في وظائف التسيير والتسويق واستهداف األسواق وتسيير الموارد  -3

 ددة في سياسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.البشرية وكل األشكال األخرى المح
مرافقة أصحاب المشاريع والمقاولين في ميداني التكوين والتسيير )مدرية الصناعة والمناجم والية المسيلة  -4

 (.2019الجزائر،
 الخاتمـــة

تماشيا على ما سبق ذكره يمكن القول بأن حاضنات األعمال ُتعّد من اآلليات الهامة والمتطورة في عالم 
اليوم، والتي تستطيع المساهمة الفعالة في القضاء على المشكالت االقتصادية واإلجتماعية التي تواجه 

ومن  الث ومنها الجزائر.المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل دول العالم وبالخصوص دول العالم الث
 خالل ورقتنا البحثية خلصنا ألهم النتائج التالية:

على الرغم من كافة اإلجراءات التي وضعتها الجزائر لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ إال أنها  .1
 ال تزال هذه األخيرة تواجه العديد من المشاكل والعراقيل التي تعيق تطورها.
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األعمال مجرد تجربة حديثة العهد في الجزائر تحتاج إلى المزيد من التحسين حتى تعتبر حاضنات  .2
 تلعب دورها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تعتبر مشاتل المؤسسات ومراكز الدعم واالستشارة مثال حي عن واقع حاضنات األعمال في  .3
 قبال وتوجيه..الخ.ها تقدم العديد من الخدمات لمنتسبيها من استحيث إن الجزائر،

 وأخيرًا نطرح بعض التوصيات التالية:
 التحسيس والتوعية بأهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة عند الشباب. .1
التوسع في إقامة حاضنات األعمال بالقرب من المناطق الصناعية والتجمعات الصناعية، بحيث  .2

لهذه المؤسسات والتجمعات، ومكملة لها ومستفيدة تكون المشاريع المحتضنة بمثابة المشاريع المغذية 
 منها.

 نشر الوعي في أواسط المستثمرين ورجال األعمال، للمبادرة في االستثمار بهذه الحاضنات.  .3
ضرورة متابعة المؤسسات المحتضنة بعد الخروج بمشاريعهم، ومحاولة مساعدتهم للنهوض بأعمالهم  .4

 احب المشروع اإلعتماد على نفسه بشكل تام.ولو لفترة زمنية محدودة؛ حتى يستطيع ص
 

 المراجع
 : المراجع العربيةأوال

، 2003فبراير سنة  25الموافق ـ 1423ذي الحجة عام  24المؤرخ في  ،03/78المرسوم التنفيذي رقم 
فبراير  26المؤرخة في  13المتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات، الجردية الرسمية العدد 

2003. 
يحدد  2003فبراير سنة  25الموافق  1423ذي الحجة عام  24، المؤرخ في 03/79المرسوم التنفيذي رقم 

وتنظيمها، الجريدة  الطبيعة القانونية لمراكز التسهيل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها
 .2003فبراير  26المؤرخة في  ،13الرسمية العدد 

 دار النهضة العربية. :لبنان ، حاضنات األعمال، بيروت،(2005) عبدالسالمالسالوس، طارق محمود 
دار المسيرة للنشر والتوزيع  ، عمان:، األردن(3)ط، إدارة المشروعات الصغيرة، (2009) العطية، ماجد

 والطباعة.
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والمتوسطة في  المؤسسات االقتصادية دراسة حالة المؤسسات الصغيرة إشكالية، (2011) العايب، ياسين
 جامعة منثوري قسنطينة. ،(دكتوراه )غير منشورة رسالة الجزائر،

، المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة ودورها في (2012) الوادي، بالل محمود ،القهيوي، ليث عبدهللا
 نشر والتوزيع. دار حامد لل، عمان: األردن .عملية التنمية

، يتضمن القانون 2017يناير  10الموافق ـ 1438ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  02-17القانون رقم 
ربيع الثاني عام  12الصادر في  02التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج. ر.ع 

 .2017يناير  11الموافق لـ  1438
دور حاضنات األعمال في دعم المنشآت الصغيرة، ورقة (. 2002) بن عبد العزيز مازي، عبد الرحمن
ندوة واقع ومشكالت المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسبل دعمها وقائع عمل مقدمة ضمن فعاليات 

 غرفة التجارية والصناعية بالرياض، المملكة السعودية.وتنميتها، ال
مجلة العلوم رة والمتوسطة، ، حاضنات األعمال كآلية لدعم المؤسسات الصغي(2010) بن ناصر، عيسى
 .قسنطينة، الجزائر جامعة ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير،54- 53، (18)، اإلنسانية

تحقيق التنمية  ، دور المقاولة الصغيرة والمتوسطة في(2012) برحومة، عبد الحمدي؛ مهديد، فاطمة الزهراء
العلوم االقتصادية وعلوم  مجلةببرج بوعريرج،  POLYBENعرض تجربة مؤسسة  -في الجزائر

 .سطيف، الجزائر جامعة فرحات عباس،، 242 -2012، (07)، التسيير والعلوم التجارية
 مع)والمتوسطة  ، حاضنات األعمال ودورها في تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة2016بن نعمان، جمال،

، جامعة (6)، مجلة أبعاد اقتصادية، (اإلشارة إلى النظام القانوني لحاضنات األعمال في الجزائر
 محمد بوقرة بومرداس، الجزائر.

، العناقيد الصناعية كاستراتيجية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في (2007)زياري، بلقاسم 
، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، (07)، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسييرالجزائر، 

 جامعة فرحات عباس، سطيف الجزائر. 
واقع  –مساهمة حاضنات األعمال في دعم وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، (2015) زميت، الخير

االقتصادية وعلوم التسيير،  ماجستير في علوم التسيير، كلية العلومرسالة ، -التجربة الجزائرية
 الجزائر. امعة آكلي محند اولحاج، البويرة،ج

، دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في االقتصاديات (2003) بروبة، كاتية ،بوقاعة، زينب ،لرقط، فريدة
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة : النامية ومعوقات تنميتها، الدورة التدريبية الدولية حول

 فرحات عباس، سطيف، الجزائر. ، جامعةةوتطويرها في االقتصاديات المغاربي
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واقع حاضنات األعمال ودورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، (2010)محمد القواسمة، ميسون 
، رسالة ماجستير في إدارة األعمال، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة في الضفة الغربية

  .الخليل
 :2019-09-11:بتاريخ ، الموقع الكتروني(2019) والمناجم لوالية المسلية الجزائرمدرية الصناعة 

 http://dim-msila.dz/?p=75 

ومنطق تعظيم الريح  ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية بين االلتزام البيئي(2012)سالمي، رشيد، 
 جامعة يحيى فارس، المدية، الجزائر.( 6)، مجلة البحوث والدراسات العلمية، -دراسة ميدانية –

، الطبعة الثالثة، اإلدارة االستراتيجية في المنظمات الصغيرة والمتوسطة ،(2013)سلطاني، محمد رشدي، 
 األردن. دار جليس الزمان،
 الدار الجامعية. ،اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة، (2009)عبدالمطلب، عبد المجيد، 

الملتقى الوطني حول إستراتيجيات التنظيم ومرافقة المؤسسات  ،(2012)ريحان، الشريف؛ هوام، لمياء، 
، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة قاصدي الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 .ائرالجز  مرباح ورقلة
ماجستير تحليل  رسالة، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التشغيل، (2003)شبوطي، حكيم 
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