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ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي وأن أعمل صالحا ترضاه "
"وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

-صدق اهللا العظيم-

الحمد هللا وكفى والصالة والسالم على الحبيب المصطفى سّيدنا ونبينا محمد صلى اهللا 
.عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين

ونحمده حمدا كثيرا مباركا على هذه النعمة الطيبة والنافعة، نعمة العلم نشكر اهللا 
.والبصيرة

ا الفاضل المشرف على هذا العمليشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر واِالمتنان إلى أستاذن
الكريمة التي بذلها والتوجيهات التي قّدمها على مجهوداته"ولد محمد عيسى محمود محمد"

والثقة التي وضعها في شخصنا والتي كانت حافزا إلتمام هذا العمل المتواضع، وإلى كافة أساتذة 
.وإطارات المركز الجامعي بمستغانم

األستاذ مولود نورين كما ال يفوتنا التوجه بالشكر إلى 

.ن قريب أو من بعيدوإلى كّل من ساهم في ِانجاز هذا العمل م



اإلهداء
حنمدك ريب محدا يليق جبالل وجهك و عظيم سلطانك الذي قدرنا على إمتام هذا العمل املتواضع       

و أمتىن من اهللا عز و جل أن نكون قد وفقنا يف ذلك و أهديه
حبهما و إىل أعز من أملك يف هذا الوجود إىل من ربياين على مكارم األخالق و أحاطاين برعايتهما و 

الغاليني حفظهما اهللا و رعامها و أطال يف عمرمهاوالــديَّ 

احلبيبةأمي
مواصلة درب الدراسة    إىل من رعاين و انتعشت به أيامي يف الشدة و الرخاء وكان السند الوايف يل يف

إىل من حصد األشواك عن دريب ليمهد يل طريق العلم
أيب العزيز

إىل من ترعرعت يف وسطهم و تذوقت حلو احلياة و مرها جبانبهم
كل عائلة هراندي و خاصة أوالد الصادق اىل اعمامي و اخوايل و اىل كل اىلاخويت و اخوايت إىل 

سندا ن من وقف إىل جانيب و كا
يةالغاليتإىل زوج

واىل كل عمال و اخي بوعالم و مساعني هراندي و كل قسم بنوك و أسواق مالية ونوالاميانو إىل 
واىل كل من يعرفين871البنك الوطين اجلزائري وخاصة وكالة مستغامن
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مقدمة عامة



ةـة العامـالمقدم

أ

21شهد العامل منذ القرن 
املستقبلية ناجتة عن ظاهرة العوملة اليت أصبحت متثل حتديا كبريا يف وجه الدول املتقدمة و النامية على حد 

يف هيكلة القطاع املؤسسايت الذي كان يعتمد سواء،هذه الظاهرة دفعت مبتخذي القرارات إىل إعادة النظر 

الصغرية و املتوسطة املمثل الرئيسي له،ملا هلا من قدرة على التأقلم السريع مع التحوالت و التغريات اليت 
. تصادييشهدها النشاط اإلق

املشروعات الصغرية يف األعوام األوىل إلقامتها،و قد أثبتت جتارب احلاضنات يف الدول العامل مبا ال يدع جمال 
بشكل كبري،حيث ازداد عدد احلاضنات لشك،كفاءة و جناح احلاضنات يف رفع نسب جناح هذه املشروعات 

.حاضنة على املستوى العامل7000مرات ليبلغ 10يف العامل خالل العشرية األخرية و تضاعف ب 

متكاملة من اخلدمات،ختتلف حسب احتياجات املؤسسة مجلةاألفكار على األرض الواقع من خالل تقدمي 
.

و يف إطار سعي اجلزائر لتنويع القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الوطن الذي هيمنت عليه احملروقات فقد كرست 
 .

:  كالية الرئيسية على النحو التايلو بناءا مما سبق ميكن طرح اإلش

؟ ما هي مصادر تمويل حاضنات األعمال فيالجزائر

:التاليةو تتفرع عن هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية

اضنات األعمال ؟ماذا نقصدحب
 ؟ كيف يتم متويل حاصنات االعمال
؟  االعمالحاضناترب العاملية قبل إقدامها على فتح و متويل هل استفادت اجلزائر من التجا
لإلجابة على االشكالية نطرح التساؤالت التالية :الفرضيات



ةـة العامـالمقدم

ب

. يلعب التمويل الدور األساسي و األهم يف قيام و استمرارية حاضنات األعمال.1
األعمال .2

.الدول األخرى
الموصوعاختبار أسباب:

:تتمثل أهم األسباب اليت جعلت الباحث خيتار املوضوع يف ما يلي
.الرغبة الشخصية يف البحث عن هذا املوضوع.1
قناعيت اخلاصة مبا ميكن أن تؤديه حاضنات األعمال يف اجلزائر إذا ما تلقت االهتمام و الرعاية الكافيني .2

. و الدعم املناسب النطالقها بصورة سليمة
. زيادة رصيدي املعريف،و حماولة من الباحث إلثراء املكتبة اجلامعية.3
أهداف الدراسة :

:

توضيح أمهية حاضنات األعمال يف اقتصاديات الدول العامل و دفع عجلة التنمية و إبراز ما حتقق من .1
. خالهلا

.استمرارهاإبراز جوهرية التمويل هلذه احلاضنة كحاجة دائمة لقيامها  و .2
أهمية الدراسة :

ادية و االجتماعية السريعة اليت يعرفها العامل حاليا،أمهها االنفتاح االقتصادي نظرا لتحوالت االقتص.1
،فأن حاضنات األعمال تعترب أحد أهم العاملي و ما يرتتب عليه من آثار بالغة على املؤسسات

.



ةـة العامـالمقدم

ت

صعوبات البحث :

هي مصادر التمويل للحاضنات اجلزائرية الغري واضحة،و عدم هذه الدراسةأكثر الصعوبات اليت واجهتها خالل 
.إمكانية تطبيق دراسة ميدانية على حاضنة معينة

هيكل البحث:

:انطالقا من طبيعة املوضوع قسمنا البحث إىل ثالث فصول

.عموميات حول حاضنات األعمال:الفصل األول

.طرق متويل حاضنات األعمال:صل الثاينالف

الصندوق الوطين للتأمني على البطالةخصصناه لدراسة امليدانية حلالة متويل مشروع مصغر من قبل :الفصل الثالث



الفصل األول
عمومیات حول حاضنات األعمال



عموميات حول حاضنات األعمال:                                          الفصل األول

7

:تمهيد
خصصنافصلناهذالدراسةموجزةحوحلاضناتاألعمالبالتطرقإلىمفهومهاحسبعدةمنظمامتعاإلشارةإلىالتطوراالقتصاديلهاب

.األخذبعيناالعتبارخمتلفالتوجيهاتواإلرشاداتلقياحماضناتاألعمال
فياألخريوجباإلشارةإلىاملهامالتيتقدمهاهذهاحلاضناتلدفعأوزيادةالوتريةاالقتصاديةلبلدمعينمنخاللقياماملؤسساتواملنشآ

متعتوضيحاهلدفمنوراءهذااإلنشاء
التالية املباحثولدراسة هدا الفصل تطرقنا اىل 

نبذةعنحاضناتاألعمالاملبحث االول 
أنواعحاضناتاألعمالعواملوعوائقنجاحهااملبحث الثاين 
واقعوآفاقحاضناتاألعمالفياجلزائر املبحث الثالث
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.نبذة عن حاضنات األعمال:المبحث األول
.مفهوم حاضنات األعمال وألية عملها:المطلب األول

.عدة تعاريف حول حاضنات األعمالماء إىلتطرق الكثري من العل
:NBIAتعريف-1

:(NBIA)تعرفاجلمعيةالوطنيةحلاضناتاالعمال
محنشآتاألعمال،منخالملنظومةمنمصادروخدماتودعمومساندةاألالصأداةللتنميةاالقتصاديةمصممةلتسريعنمووإل

و النمعلىقادرةماليا)احلاضنة(الربنامجكرتكإنتامجؤسساتناجحةو فاألساسيلحاضناتاألعماهلدعمال،واهل
1.رواالستمرا

:اإلسكواتعريف- 2
توسطة،والسيماتلكالتيفيطوراةواملري الصغتحدةأحناضناتاالعمالتشكآللياتناجحةلدعمالدؤسساتاالمماملوجدتلقد

ت حاضناىإلالنشاء،واستنادا
ساندةواالستشارةالتيتوفرىالدرحلةلزددةمنالزمن،فهيبذلكمؤ 

،الصغريةل
2.شاريعهمى ممرحلةاالنطالقبالنسبةلد

:وهناك عدة تعاريف نذكر منها مايلي
)(" :تعرفحاضناتاألعمالبأنها

ييريةمجلةمناخلدماتوالتسهيالتللمستثمرينالصغارالذينيبادرونإلذإقامةمؤسساتصغري تعملعلىتوف
تكون ؤسساتذهامله،ويدكنل)سنتنيسنةمثالأو (أعباءمرحلةاالنطالقتجاوز كنهممنم

3."طةتلخأنتابعةللدولةأوأنتكومنؤسساختاصةأومؤسسامت

1Marina Lavrow and sherry sampler , business incubation m trend off ad ? OTTAWA- CANADA – MBA, August
2000 p 11

رت،علوم أمحد قطاف ،أمهية حاضنات األعمال التقنية يف دعم وترقية املؤسسات الصغرية و املتوسطة املبدعة يف اجلزائر،مذكرة لنيل شهادة املاجيس-2
.117،ص2006،2007التسيري ،جامعة املسيلة،

لوم التسيري،جامعة سطيف، حسني رحيم،نظم حاضنات األعمال كأية لدعم التجديدة التكنولوجي، جملة العلوم االقتصاد وع
.168ص02،2003العدد 3
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:نهاتعرفحاضنةاألعمالبأ
توفرجمموعةمناخلاإلعتباريةتتمتعبالشخصيةكآليةمناآللياتاملعتمدةلدعماملؤسساتالصغريةاملبتدئةفهيمؤسسةقائمةبذ 

قدتكوحناضنةاألعمال.دماتوالتسهيالتللمؤسساتالصغريةلتتجاوزأعباءمرحلةاالنطالق
1.وهذهاألخريةتعطيلهادعماأقوى)مؤسسةخاصةأوخمتلطةأوتابعةللدولة(

:
النشاطحتىتضمنبقاءهاومنوهاخاصةفيمرحلةبدايةالنشاطوذلكبتقدميمختلفاملساعداتاملاليةوالفنيةوغريهامنالتسهيال

.تأيأحناضنةاألعماهليعمليةوسيطةبينمرحلةبدءالنشاطومرحلةالنموللمؤسسات
تسامههذهالعمليةفيتقييمأوتزويداملبادرينباخلرباءواملعلوماتواألدواتالالزمةلنجاحاملشروعوبذلكفإحناضنةاألعمالتعترب 

كربناجمتنموييساعدفيتنويعالنشاطاالقتصاديوتكوينالثروةونشرالتكنولوجياوتسويقها،وخلقفرصعملباإلضافةإلىتخفي
ضأخطاراالستثمار
2.للمؤسساتالصغرية

:تطور حاضنات األعمال والتوجيهات إلنشائها:الثانيالمطلب
:تطور حاضنات األعمال-1

. فكرةاحلاضناتبدأتفيأمريكافيبدايةالثمانيناتوأخذتبهافيمابعددوألخرىفيأوروباكفرنساوأملانياوبريطانياوغريها
لىدولناميةمثلرتكياواوكذلكفيدولشرقأسياكاليابانوكوريااجلنوبية،وانتقلتهذهالفكرةإلىالعديدمندواللعاملمندوملتقدمةإ

20هلندالتيطبقتهامنذ
واحلاضنةعبارةعنأداةللتنميةاال.سنةوهناكعددمنالدواللعربيةأنشأمتثلهذهاحلاضنامتنهاتونس،البحرين،عمان،األردن

) أصحاباألفكاراخلالقة( قتصاديةتساعدعلىتسريعنجاحرجاالألعمال
منخاللتقدممنظومةمناخلدماتومصادرالدعماملتنوعة،

ضناتفيمجتمعاألعمالبالعديدمندواللعاملبهدفخلقبيئة

، جامعة فرحات عباس سطيف 02حسني رحيم،نظم حاضنات األعمال كألية لدعم التجديد التكنولوجي ، حملية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري،عدد
2003،164. 1

جامعة 02العوملة،جملةدوسكارا،العدد رنا أمحد ديب عيناين،حاضنات األعمال كألية لدعم منشأة األعمال الصغرية يف عصر
.*55،ص2004سكيكدة، 2
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لعمالملناسبةلصغاراملستثمرينواملبتكرينواملخرتعينواملبدعينمنخرجيياجلامعاتوالسيماذوياالختصاصاتالعلميةحيثتفتحا
ماحلاضناتأبوابومنافذ علىبيئةالعمل،وذلكبتهيئةظروفعملحقيقيةوواقعيةتعملعلىصقلهملالنطالق هل

1.منطلقينمنفلسفةعملمفادهاأمنشروعهممشروعاقتصاديناجح وتدارعلىهذااألساس. حنوجمتمعاألعمال

:أهم توجياتإلنشاءها-2
2:تمراحاللتيكنتلخيصاملمي

.فهوحماضناتاألعمالومشاكلهاوآفاقهاإطالقحملةتوعيةمب- 
.دافهاوتكاليفهاهحباضنةاألعمالومؤسسيهاوأاملعنيةإجراءدراسةجدوىلتحديداألطراف- 
املبىن الرئيسيةللحاضنات،وانتقاءةإعدادخطةمفصلةلتحديدالدعاي- 

.براجمهامفصلةلتنفيذاملؤهليينؤسساتالختيارأصحاباملاملقاييسووضعاملناسب
 -ممارسة والذي يبدأ من خالهلا: مرحلةالتنفيذ

شاريع،وبرددالدارساتالتشغيلية،ويستكمامل،ويتمتشكيلوتدريبفريقإلدارةاحلاضنةويتماالختيارالدقيقألصحابوظائفه
.يف معظم الدول الناميةشهرا12إىل 9وترتاوح مدة العمل ما بني عدات،ويبدأالتشغيلبانيوتوريداملالملهيلتأ
-يمكنها دخلذاتيتحقيق تبدأاحلاضنةفيينحسنواتإىل4و3: عومةدمرحلةالتشغيالمل

.
واإلهتمام على ؤسساتواألطرافذاتالعالقةذامناجلرفعمستوىأدائهاوربطهاباملهو : هاائدمراقبةعملياتاحلاضنةوعو - 

.الصعيد العاملي

.مهام حاضنات األعمال وفوائدها:المطلب الثالث
:مهام حاضنات األعمال-1

:تعتمد فاعلية اإلحتضان على أسسني رئيسيني 
للمجتمع اليت تعمل فيه عن طريق كفالة تتطلع احلاضنة إىل القيام بتأثري إجيايب على الصحة اإلقتصادية- 1

.درجة قصوى من النجاح للشركات الناشئة
.أن تكون احلاضنة نفسها منوذجا حيا ملؤسسة أعمال تواصل مهامتهابكفائة عالية- 2

ص 2010أمين علي عمر،حاضنات األعمال ، دار النشر والطباعة،األردن ، 1

.38، ص2002، أفريل49، العدد 4 2
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هحبرصاالحتضانيتميز 
:ع إدارة احلاضنات التجارية واملشرفني عليها إىلجيب أن تتطل

بمبدألني الرئيسيني لإلحتضان التجاري؛اإللتزام- 
 -

لتحقيق الرسالة؛
القائمني باإلدارة ومكافئتهم جمرية حىت متكن حتقيق جناح احلاضنة يف رسالتها وحىت احلرص يف إنتقاء- 

تتمكن احلاضنة من مساعدة الشركات يف النمو؛
تكليف جملس إدارة ميلك العزمية على حتقيق رسالة احلاضنة واإلصرار على أن تبذل اإلدارة قصارى اجلهد - 

يف العمل على إنشاء شركات جديدة ناجحة؛
حتقيق أولويات وقت اإلدارة حبيث تكرس أكرب وقت ممكن ملساعدة العمالء يف ذلك املبادرة باإلرشاد - 

.والتوجيه والنصيحة حرصا على إجناح الشركة وفتح فرص اإلثراء أمامها
الئم - 

.إحتياجات كل منها
 -

.لإلقتصادواإلسرتاتيجية املستقبلية
السعي إلكتساب مساندة أصحاب املصاحل مبا يف ذلك شكات الدعم اليت ميكن هلا مساعدة الشركات - 

.احلاضنة وأهدافهاالعملية ودعم أنشطة
 -

.حرصا على حتسني كفاءة الربامج وتطويرها وفق حاجات العمالء 
:ومن أهم مهام احلاضنات التجارية- 

:
ين وتنسيق األعمال التجارية وإمكانات التسويق واإلدارة اخلاصة بالشركة؛تكو - 
املشاركة يف توفري خدمات ومعدات مكاتب الشركة؛- 
تزويد الشركة بالتدريب واخلدمات واملعدات لدعم التقنية؛- 
إجياد عمالء للشركة الناشئة؛- 
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ة إعتمادها على نفسها وتأهيلها للتخرج؛التخطيط لعملية تعجيل الشركة ألهدافها واملساعدة على سرع
املساعدة يف حصول الشركات على التمويل الالزملتنميتها؛- 
ميكن للحاضنات (تسهيل إستئجار مكان يف مباين احلاضنات للشركة الناشئة بعقد مردا ومبعىن أخر- 

بانيها بعقد ال يلزم بتقدمي التسهيالت للشركة الناشئة لإلستجار مكان مالتجارية أة تزيد من قيمتها 
.طويلة ويتضمن تسهيالت يف الدفع املستأجر باإلستجار ملدة

:الفوائد-2
نشاط حاضنات األعمال بصورة مل يسبق هلا ىمثيل ولقد تعددت إستخدمات حملاولة حتقيق نطاق ينمو

:واسع من األهداف خاصة يف تطوير املشروعات الصغرية وترتكز أهم فوائد احلاضنات يف
تفعيل احلوافز على إنشاء الشركات وتنميتها مبا توفره للمغامرين يف جمال التجارة يف اخلربة واإلتصاالت - 

.والوسائل اليت حتتاجها للدخول يف جمازفات جتارية تنتهي بالنجاح
املساعدة على التنويع اإلقتصاديةوتتويق تقنيات جديدة وإجياد أعمال جمزية وبناء ثروات؛- 
رص عمل والدعم الالزم إلجناح املشاريع الفردية والشركات الصغرية؛توفري ف- 
املقدرة على تكويني شركات ناجحة والتقليل من حجم خماطر اإلستثمار؛- 
توفري أفكارمبتكرة خاصة يف جماالت التقنيات اجلديدة؛- 
تنويع جماالت النشاط يف اإلقتص احمللي؛- 
وتوزيع الثروة على نطاق واسع عن طريق إنشاء قطاع حيوي من الشركات توليد النشاط اإلقتصادي- 

الصغرية؛
تقليص إحتماالت فشل الشركات الصغرية؛- 

:وبالنظر إىل ما حققته احلاضنات التجارية يف أمريكا الشمالية من إجنازات تتضح لنا فوائدها العديد منها
حاضنة فقط يف عام 12بعد أن كان 800أكثر من بلغ عدد احلاضنات التجارية يف أمريكا الشمالية- 

1980.
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األعمال عوامل وعوائق نجاحها أنواع حاضنات :المبحثالثاني
.أنواع حاضنات األعمال:المطلباألول

1:التصنيفينالتالينيأخذنيوجداختالففيتصنيفاحلاضناتويرجعذلكإلىاهلدفالذيوجدمتنأجلهاحلاضنة،وقد

)19(يضممايلي: التصنيفاألول- 1
ت تدعماملؤسساتالتيتبنيمنتجا): احلاضناتالتقنيةاألساسية(حاضناتاجليالألول-

،أياملنتجاتالتيتفوقمجموعاملقوماتالتقنيةالداخليةفيصنعهاتكاليفاملوا...)احلواسيب(اعلىاملعرفةكرأمساهلااألكرب
.

): ذاتالقاعدةالتقليدية(حاضناتاجلياللثاين-
.إخل...كيةتضماملؤسساتالزراعةوالصناعيةوالغذائيةوالصناعاتاليدويةوامليكاني

.تدعممنطرفمراكزاألحباثواملدارسالفنيةترتبطباجلماعاتاحملليةواجلمعياتالتجاريةوالصناعيةوالغرفالتجارية
): مراكزالتجديد(حاضناتاجلياللثالث-

.تقدماخلدماتاملتخصصةكالدوراتالفنيةاالستشاريةإضافةإلىخدماختاصة
2:ويشملمايلي: التصنيفالثاين- 2

.متبمنطقةجغرافيةمعينةلتنميتهاواستغالملواردهااحمللية:احلاضنةاإلقليمية-
-

دفتحقيقاجلودةالعاليةوالقدرةعلىالتصديرللخارجبهمتباستقطابرأساملاالألجنبيونقاللتكنولوجيا:احلاضناتالدولية
.
-

تقامداخلمنطقةصناعيةحيثيتمربطاملؤسسةاحملتضنةباملصانعالكربىلتبادالملنافعوذلكبعدحت:الحاضناتالصناعية
.

دفخدمتهوتداربواسطةخرباءخمتصينبالنشاطاحملددبهتركزعلىقطاعأونشاطمحدد:حاضناتالقطاعالمحدد-
.(...املخرتعني،الربجميات،الصناعاتاهلندسية(

..62ذكره،صحسني رحيم،مرجع سبق  1

،جامعة ديب 97نبيل حممد شبلي،دور حاضنات املشروعات الصغرية يف دعم اإلبداع العريب ،جملة أفاق اإلقتصادية العدد
.123،124،ص،ص،2004، 2
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-
متربفعاملستوىالتكنولوجيللمؤسسةاحملتضنةواستثمارتصميماحتديثةملنتجاجتديدةوتوفريامل:الحاضناتالتكنولوجية
. عداتواألجهزةاحلديثة

.كماتساعدالباحثينعلىاالنتقالبنتائجأحباثهممنمرحلةاإلبداعاملخربيإلىمرحلةالرتوجيالتجاريلنتائجاألحباث
-

ور أوملراكزالبحث،لتطويرأفكاروأحباثوتصميماتأعضاءهذهاملراكزواالستفادةمنتنتميللجامعة:الحاضناتالبحثية
.مشعامالجلامعة

. تقدمكلخدماتاحلاضنةماعداتوفريالعقار:الحاضناتاالفتراضية-
.التجاريةالصناعيةمثلمراكزتنميةاملؤسساتالصغريةواملتوسطةبالغرف

-
احلاجإنتزايدعددمستخدمياإلنرتنتيدلعلىاستمرارتزايدحجمالتجارةعرباإلنرتنتممايؤديإلىزيادة:حاضنةاإلنترنت

.ةإلىحاضناتاألعمااللتيتساعدمؤسساتاإلنرتنتعلىالنموحتىالوصوللمرحلةالنضج
:ونبني ذلك يف هذا املخطط
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.يبين لنا أنواع الحاضنات1الجدول رقم
حاضنات األعمال ت

حسب األهداف
حاضنات األعمال حسب 

مجال النشاط
حاضنات األعمال حسب 

الخدمة المقدمة

شبكات املشاريعحاضنات التكنولوجيااألولوية1
مداخيل املشاريعحاضنة التنمية اإلقتصاديةاإلقليمية2
مسرعات املشاريعحاضنة املشروعات العامةالصناعية3
حاضنة املشروعالقطاع املتخصص4
التقنية 5
البحثية6
اإلفرتاضية7
اإلنترينيت8

دار الكتب الوطين ليبيا،،واملشروعات الصغرىاألعمالحاضنات واخرون،أندوبرمضان:المصدر
22.1،ص2003

.الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال:المطلب الثاني
2:تقدم حاضنات األعمال جمموعة من اخلدمات نتطرق إليها فيما يلي

؛تقدمياالستشاراتالفنيةفيمجالدراساتاجلدوىاالقتصادية،ودراساتالسوقوذلكحسباإلنتاجوحجمالسوقاملقدر-
؛دراساحتواللعمالة- 
وتوفراملواداألوليةالالزمةلبدءاإلنتاج؛- 
-

وضعخطةمتكاملةاملسامهةالفاعلةفيوضعخططالعماللتفصيلية،ويتمخالهلذهاملرحلةتقدمياالستشاراتالتيمنش
االتاملالية،والفنيةواالستشارية،والقانونيةوغريها؛

1-رمضان اندوب و اخرون،حاضنات االعمال و المشروعلتالصغرى،دار الكتب الوطين ليبيا،2003،ص:22.

168صسني رحيم ،مرجع سبق ذكره ح 2



عموميات حول حاضنات األعمال:                                          الفصل األول

16

-

قباجلوانباملاللية،وتوارخياحلاجةإلىمبالغاالستثمار،ووضعموازناتاإلنفاق،وتنظيمالقروضوطرقتسديده،وغريهافيمايتعل
ية؛
-

تعمالحلاضناتوبشكلرئيس،علىتطويرعالقامتتميزةمعاملؤسساتاحملليةوالعامليةذاتالعالقةبالتطويراإلداري،ونقاللتكنولو 
جياإلىاجلامعاتاحملليةوالعاملية،ومراكزالبحثوالتطوير،واملدنالصناعيةوالتجمعاتالصناعية،والبلديات،وغرفالتجارةوالص

أمينوغريهامناملؤسساتالتييمكناالستفادةمنمواردهاواملعلوماتالتيتتوفرلديهافيعمليةبناءمشاريناعة،والبنوك،وشركاتالت
عناجحة؛

.تقوماحلاضناتعادةبتنفيذدوراتتدريبيةمكثفةللمؤسساتاحملتضنةحولبعضالقضاياذاتالعالقةبنجاحاملشروع-

:شروط نجاح حاضنات األعمال ومعوقاتها وأهدافها:المطلب الثالث
:شروطنجاححاضناتاألعمال:األولالفرع 

:
-

يسامهفيخلقاملناخاحملفزواإلجيابيللمؤسساتاحملتضنةهلذاجيبتوفرفيهبعضمهاراتاإلدارة،التس:مستشارأومديرالحاضنة
.ويقواحملاسبةواكتشافالتغرياتاملفاجئةواملشاكلقبلوقوعها

دعم -
متعواملسامهةفيالتنميةاالقتصاديةكلمامتكنتمنكسبالدعماملعنويواللمجامهتاحلاضنةفيتحقيقأهدافاكلماس:المجتمع

عالقاتالتجاريةملنطقتهاوكسبدعماملؤسساتالكبريةواجلامعاتوحتىالدعماحلكومي؛
.جببتحديدوتوضيحمعايرياالختيارحتىتزيدفرصةاجتذاباألفكارالناجحة:انتقاءمشروعاتالحاضنة-

تقدميصاحباملشروعالخرتاعأوفكرةجديدة؛،القدرةعلىالنموالسريع،تقدميخطةعملتفصيليةوحمددة:فمنهذهاملعايري
:إمكانيةالحصولعلىالتمويل-

علىاحلاضنةأنتجمعكالملعلوماتعنمختلفمصادروأنواعالتموياللبنكيأواملؤسسيواملنحوصناديقالقروضوكباراملستثمرينو 
أنتكوحنلقةوصلبيناملؤسساتاحملتضنةواملمولني؛
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-
وجودعالقامتعاملؤسساتاحملليةالرئيسية،وصالتوطيدةبالصحافةواملديرالناجحواملؤسسامتتخرجةناإن:خلقفرصالنجاح

جحةكلهذايسامهفيتحسينصورةاحلاضنة؛
:التقييموالتحسينالمستمر-

جة،فوأدائهاباستمرارواليقتصرذلكعلىاملؤسساتاحملتضنةفقطوإمناحتىاملؤسساتاملتخر يتطلبنجاحاحلاضنةتقييمعمليا
.هذهاملعلوماتتسامهفيتخطيطوتقدميخدما

.معوقات حاضنات األعمال:الفرع الثاني

1:امتايلي

قديرتفعمستوىطموحاملؤسساتاحملتضنةفيحينتكونقدراتاحلاضنةاملاليةوالبشريةحمدودة؛- 
ملؤسسةاحملتضنة؛تتعلقاملشكلةالثانيةجبودةونوعيةاالتصاالتوردفعالألطرافالتيتستهدفهااحلاضنةلتسهلعمال-
االت؛لمجأياعتماداملؤسساتاحملتضنةعلىاحلاضناتفيمختلفا:اإلعتمادية-
-

ؤسسةاحملتضنةواحلاضنةخاصةفيمايتعلقبدرجةاخلطرالتيستتحملهاحلاضنةعندتقدمياملساعداتاملاليةأو اختالفأهدافامل
؛أماماملؤسساتاملاليةالتيتمنحالقروضضماناتحتى
قلة النصوص التشريعية والقانونية املسهلة لنشاط اإلبتكارىاإلخرتاع والبحث والتكوين؛- 
صناعية؛ضعف مستوى العالقة بني اجلامعة والشركة ال- 
نقص الكافئة العلمية والتكنولوجية ذات التأهيل العايل؛- 
هجرة األدمغة حنوى اخلارج؛- 
إنعدام اهليئات املدعمة واملساعدة ماليا للنشاط اإلبداع واإلبتكار؛- 
؛ضعف ميزانيات البحث والتطوير واإلبتكار داخل الشركات الصناعية وبالنسبة إىل ميزانيات الدولة أيضا- 
عدم مشاركة القطاع اخلاص يف عمليات التمويل بشكل فعال؛- 
وجود فجوة كبرية بني القطاعت التصنيع ومؤسسات البحث العلمي؛- 

.6364رنا أمحد ديب عتياين، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 -.
.أهداف حاضنات األعمال:الفرعالثالث

اإلقتصادية وخلق الوظائف اجلديدة؛املسامهة يف التنمية - 
-
 -

العمليبهدف اإلنتاج التجاري؛
تكنولوجيااملستوردة واملساعدةيف نقل التكنولوجيا من الدول املتقدمة واملتطورة املسامهة يف توطني ال- 

املستفيدة من مواقع للمؤسساتتقوم احلاضنات عدة يف مراحل الحقة بتقدمي اخلدمات األستثمارية-
؛عملامل
.تعمل احلاضنة على ربط املؤسسات املختصة بالقطاعات الصناعية والتجارية يف الدول الصناعية املتقدمة- 

آفاق حاضنات األعمال في الجزائرواقع و: المبحث الثالث
حاضناتاألعمالوفقالمشرعالجزائريالمطلب األول.1

دعماملؤسساتالصغرية يف الدول اليت نتيجةالنجاحالكبريوامللموسالذحيققته حاضنات األعمالفي 
، أخذتبمفهوحماضناتاألعمال

. ترقيةقطاعاملؤسساتالصغريةواملتوسطةالذييمثألمهيةإسرتاتيجية قصوىفيظل الظروفاحلالية
.نيةوالتشريعيةوالتنظيميةالالزمةإلنشاءحاضنات األعمالوفيهذااإلطارسعتاجلزائرإلىوضعاألطرالقانو 

وفقا هذه األخرية مت تعريفها . فياملشاتل)احلاضنات(بناءاعلىاملشرعالفرنسي، ضّم املشرعاجلزائري مفهوماحملاضن 
م املتضمن القانون 2003فيفري 25هـ املوافق لـ 1423ذي احلجة عام 24املؤرخ يف 78-03التنفيذي لمرسومل

مؤسساتعموميةذاتطابعصناعيوجتاري، تتمتعبالشخصيةاملعنويةواالستقالل 1األساسي ملشاتل املؤسسات
و . 

:تتخذاملشاتإلحدىاألشكااللتالية

13م، ص 2003فيفري سنة 26هـ املوافق لـ 1423ذو احلجة عام 25الصادر يف 13اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد 1



عموميات حول حاضنات األعمال:                                          الفصل األول

19

هيهيكلدعميتكفلبحاملياملشاريعفيقطاعاخلدمات؛: احملضنة-
وهيهيكلدعميتكفلبحاملياملشاريعفيقطاعالصناعة الصغريةواملهناحلرفية؛: ورشةالربط-
.هيهيكلدعميتكفلبحاملياملشاريعاملنتمينإلىميدان البحث:نزالملؤسسات-

) احلاضنات(يع،فاحملاضن يالحظ أن املشرع اجلزائريقّسمأشكاالملشاتلحسبنوع القطاعالذيتنتميإليه املشار 
ختتصباملؤسساتالعاملةبقطاعاخلدمات،بينمانزالملؤسساتتتكفل باملؤسسات العاملةمبيدان 
البحث،األمرالذييختلفعناملفاهيم املعمولبهافيالدوالملتقدمةوالدواللنامية،حيثنجدأنتسميةاحلاضنات التقتصرفقطعلى 

.ثربقطاعالبحث والتكنولوجياوختتصبشكألك، قطاع اخلدماتبلتشملجميعأنواعالقطاعات
كمابيناملشرعاجلزائريأشكالوأنواعحاضناتاألعمال،واهليئاتالعامةواملنظماتالتيتديرهافقد 

تكوحناضنةاألعمالعامةأوخاصة،مؤسسةصناعيةأوجتارية،مؤسسةغريهادفةللربح أو هادفة للربح، حيث 
لعددكلماتعقدت اإلدارة لكن مؤسسة،فكلمازادا50إىل 20حيددعدداملؤسساتالصغريةداخالحلاضنةمابني

.فينفسالوقتيسامهفريفعمردوديةاحلاضنة

أسباب تأخر االنطالق و عوائق االنتشار : المطلب الثاني.2
ترجعأسبابتأخرانطالقمشاريعحاضناتاألعمالفياجلزائرإلىالظروفاالقتصاديةو االجتماعيةالسيئة 

التيلمتكنتسمحبربوزوعيسياسيو اقتصاديألمهيةمثلهذه األدوات التيمرتبهااجلزائرفيالسنواتاملاضيةو 
اجلديدةفيتحقيقالتنميةاالقتصاديةو االجتماعية،و إمجاالميكنحصرالعواملو األسبابالتيأدتإىل تأخر انطالق 

:مثلهذهاملشاريعفيالنقاطالتالية
؛2003اسيمفيسنة تأخرصدورالقوانني واملراسيماملنظمةلنشاطحاضناتاملؤسساحتيثكانصدورأوىل املر -
ضعفالوعيالسياسيو االقتصاديبأمهيةحاضناتاألعمالفيتنمية املؤسساتالصغريةواملتوسطة؛-
املشاكلو العقباتالتييعانيمنهاقطاعاملؤسساتالصغريةو املتوسطةيف اجلزائر،و التيدفعتاهليئات -

املتوسطة،دوناالهتماماجلديبآليةحاضنات األعمال؛
اإلطاراتوالكفاءاتالالزمةإلدارةو تسيرياحلاضنات،نقص-
العقباتو العراقياللبريوقراطيةالتيال تزالتعانيمنهااإلداراتواهليئات العموميةفياجلزائر،و التيتشكل -

.أمهعائقفيإنشاءاحلاضنات
:اضنات األعمالفياجلزائرأمههامن جهة أخرى هناكعدةعوائقتؤثرفيانتشارمفهوحم
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ضعفالتنسيقبينمختلفهيئاتالتنميةمبافيذلكبيناجلامعاتومؤسساتالبحثمنجهةوقطاع -
اإلنتامجنجهةأخرى،وكذلكفيمابينمؤسساتالتمويلواألحباثواالستشارات؛

ضعفمشاريعتنميةروحالريادةحيثأناملهاراتالرياديةالتزاخلاملةوغريمستغلةبينماتنتشر ذهنية -
ستثمارسريعاملردود؛الريعواال

احلاضنة كأميؤسسةاقتصاديةحتتاجإلىالعقارإلقامتهاوفيظل الوضعية احلاليةللعقار، :مشكاللعقار-

مباأناحلاضنةليستجهةمتويليةوإمناتعملعلىالربطبيناملؤسساتالتيتنتسبلها : التمويل-
تاملاليةواملصرفية،وفيظاللوضعيةاحلاليةللمؤسساتاملصرفيةاجلزائرية،وكونتمويل واملؤسسا

.املؤسساتاحملتضنةيلعبدوراهامافينجاحاحلاضنة،سيؤثرذلكسلباعلىنجاحاحلاضناتفياجلزائر

شروط نجاح حاضنات األعمال في الجزائرالمطلب الثالث.3
املواردإلقامةحاضناتنموذجيةيف عدةمناطقمنالوطن،و يتطلبضماننجاححاضناتاألعمالفياجلزائرتعبئةشاملةللجهودو 

:ذلك بأخذاألمورالتاليةبعيناالعتبار
وجودوانتشارثقافةالعمالحلرو روح املقاولتية،فتنميةاملشروعاتالصغريةالميكنأن تزدهرإالفيمجتمع تتوفر -

فيهروحالريادةوحبالعمالحلر،و تتواجدجمموعةمن رجاالألعماألصحاباملواهب
اخلاصة، واالستعدادللمخاطرة،وتبنيأفكار جديدة؛اإلدارية -
العملعلىأنتكوناحلاضنامتحلمشاركةبينمؤسساتالدولةومؤسساتالقطاعاخلاصألنالدعماملعنويواملادياملطلوبي-

1صبحأيسروأكثرفاعلية؛

البدمن الدقةفياختياراملديراملناسب،والبدمنإعطائهالصالحياتواحلريةالتييحتاجهالتأميننجاح احلاضنة و -
لمؤسساتاحملتضنة؛ل

-

إمكاناتتوسعهااملستقبليةمبافيذلكزيادةالقيمةاملضافةاحمللية،و حتسينالقدرة على التصدير،و 
حتقيقفرصأكربللعمالة،و التطويرو التحديثو مراعاةالظروفالبيئية؛

التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، ، جملة العلوم االقتصادية و علوم نظم حاضنات األعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجيحسني رحيم، 1
.171ص ،2العدد
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جيبأنتتوافق اخلدماتو التسهيالتاليت تقدمها احلاضنة معاالحتياجاتاحلقيقيةللمؤسسات،كما -
قريبة من جمتمعاألعمال و تكونأناختيارموقعاملؤسسات هلدورهامفينجاحاحلاضنة،حبيث جيبأن

تتوفرعلى اهلياكاللقاعديةمنطرقاتو وسائاللنقل واخلطوط مبنطقةاجلامعاتو مراكزالبحوث و 
اخل؛...اهلاتفية

-

جديدةللتمويألمامالصناعاتالصغرية واملتوسطة،مثلمشروعاتشركاتتوظيف األموال وشركات 
1؛رأساملاالملخاطروشركاتالتأجريوالبنوكاإلسالمية

اليقتصرعلىإدخالطرقإنتاج جديدة أومنتجات توافرروحاإلبداعواالبتكار،فالتغريالتكنولوجي-
جديدةفقط،ولكنيمكنأنيحدمثنخاللسلسلةمنالتحسينات واإلضافاتالصغريةوالكبريةفياملنتج 

.

:خالصة
ارتئينا أن جناح أي منظمة اقتصادية يبىن على أسس مثنية من أهم ما من خالل دراستنا للفصل األول 

ساهم يف قيام االقتصاديات احلالية هو االعتماد على احلاضنات الصغرية و التصنيف يف قيامها و بدراستنا 
.هذه نستطيع القول أن للحاضنة األثر الفعال على قيام االقتصاديات نظرا الخنفاض مستوى املخاطر فيها

1 ،"المؤسساتالحاضنةوشركاترأسالمااللمخاطركآليتينلدعموتنميةالصناعاتوالمؤسساتالصغيرةوالمتوسطةفيالجزائر"يم مداخلة بعنوانححسني ر 1
30-29،امللتقىالدوليحولتأهيالملؤسسةاالقتصاديةوتعظيممكاسباالندماجفي احلركيةاالقتصاديةالدولية،كليةالعلوماالقتصادية،جامعةفرحاتعباس،سطيف

2001أكتوبر
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الفصل الثاني
طرق تمویل حاضنات االعمال
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:تمهيد

لكن هذه املؤسسة و املنظمات حتتاج ملصدر ،مبنية على عدة قواعد و مؤشرات حتكمها إن أية مؤسسة قائمة
.فهي حتتاج ملصادر متويل،....)صناعي- خدمايت- جتاري(من مباشرة نشاطها أي كان نوعهميكنها مايل 

حالة عدم كفايته تلجا للتمويل اخلارجي و فقد تعتمد املؤسسة على التمويل الداخلي و يف،تمويل عدة أنواع لو ل
.حاضنات األعمال هو نفس املبدأ الذي ينطبق على

:وسنتناول هذا الفصل من خالل املباحث التالية

متويلحاضناتاألعمال:املبحث األول

التجاربالعامليةالناجحةفيحاضناتاالعمال:املبحث الثاين

طرقالتمویلفیالجزائر:المبحث الثالث
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.تمويل حاضنات األعمال :المبحث األول

تمويل عن طريق المؤسسات العامة والمنظمات الخيرية الخاصة والمؤسسة :المطلب األول
.األكاديمية

ختتلف طريقة متويل احلاضنات بإختالف نوعيتها وكذلك مراحل بدايتها وحنتاج اخلاصة لإلستثمارات ضخمة 
.ال تكاد تغطي تكاليف إستئجار أماكن العمل يف أغلب األحوالعادة،نظرا ألن مدفوعات املنشأة 

.المؤسسات العامة والمنظمات الخيرية الخاصة:الفرع األول

من حاضنات أمريكا الشمالية ومرافقها يلقي دعما من احلكومة واملنظمات اخلريية وتوجد هذه احلاضنات 52%
وتنويع األنشطة اإلقتصادية .مل فتح فرص جديدة للحلنشاطها أساسا للتنمية اإلقتصادية حيث أن رسالتها تش

.وتوسعة القاعدة الدافعة للضرائب

.المؤسسات األكاديمية: الفرع الثاني

حاضنات أمريكا الشمالية ومرافقيها تدخل ضمن تكوين اجلامعات والكليات وتشارك احلاضنات من%19

.

.تمويل عن طريق الحاضنات المختلطة والحاضنات األخرى:انيالمطلب الث

:طةالحاضنات المختل-

من حاضنات أمريكا الشمالية ومرافقها لتكوين بالتعاون بني احلكومة واملؤسسات غري الساعية للربح16 %

اإلستفادة من 
ى إستفادة من عائد اإلستثمار للشركات اليت تقدم هلا 2

ونقل تقنيات األخرى،وإضافة قيمة املؤسسات التجارية والصناعية اليت تساهم .العون وتطبيقات تقنيات جديدة
.فيها
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:حاضنات أخرى-

إخل......ومرافقها مدعومة من مصادر متنوعة منها الغرف التجارية واملوانئمن حاضنات أمريكا الشمالية  5%

وقد حصلت بعض احلاضنات من الواليات املتحدة األمريكية إىل مرحلة البداية على متويل حكومي فيديرايل 
غري أن بعض إضافة إىل متويل من حكومات 

احلاضنات حتتاج إىل نوع من املعونة أو الكفالة املستمرة،وهناك حاضنات ميكنها أن حتقق التمويل الذايت،أما إذا مل 
تصل احلاضنة إىل نقطة التعادل،حيث تتساوى اإليرادات والنفاقات فيمكن أن يقف التمويل عائقا كبريا طريق 

ة بالوصول إىل نقطة التعادل،فقد يبدو مناسبا أن حتضى تطورها ،وإذا كانت فرتة سنوات قليلة كفيل
.احلاضنةبالكفالة أو املعروفة خالل تلك الفرتة

لكن الصراع بني أهداف وتطوير املشاريع وأهداف التمويل الذايت قد يؤثر على إختيار العمالء،وعلى جودة وتنوع 
رج، والنتيجة النهائية هي أن أهداف إنشاء اخلدمات املقدمة هلم أثناء وجودهم باحلاضنة،وعلى سياسات التخ

.املشاريع تنتج أهداف التعمري يف كثري من احلاالت

.المبتكريناألعمالتمويل أصحاب:المطلب الثالث

تشمل مصادر متويل أصحاب األعمال املبكرين الدعم اخلاص الذي يسعى لتحقيق أرباح إىل جانب التمويل 
.بالتصاعداحلكومي واخلريي الذي بدأ 

:حاضنات خاصة:الفرع األول

حاضنات ساعية للربح هي مؤسسة متوهلا وتديرها الشركات اخلاصة وهي تقوم بتوفري املكاتب ورأس املال واإلرشاد 
واملسادات األخرى للشركات اليت تقع عليها اإلختيار وتشمل أهدافها تعديل الوقت الالزم لنقل منتجات الشركة 

أشهر عادة كما تشمل أهداف 3أشهر أو مال يزيد على 6وق رمبا يف وقت اليزيد على 
.خاصة بالطبع احلصول على ربح معقل

واحلاضنات اخلاصة يؤسسها رأس املال املخاطر املبتكر لألعمال،الشركات الكربى وبعض احلاضنات اخلاصة تلزم 
حاضنات اخلاصة فتشمل رسوما شهرية للهواتف وإستخدام مبتكر العمل لإلنتقال إىل موقعها زمكاتبها،أما رسوم

املهنية وعادة ما تتملك اخلاصة الكمبيوتري وإستئجار اماكن املكاتب واخلدمات اإلدارية إىل جانب رسوم املساعدة 
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جزءا من ملكيات الشركة اليت ختتصها ومن مزايا حاضنات اخلاصة أن الشركات املشرتكة فيها ،ميكن اإلستفادة 
من

لقاء رسوم خمفضة أو مقابل ملكية جزئية من أسهم الشركات اإلنشائية ومزايا أخرى هي أن الشركة الناشئة قد 
ناجحة أي أن بإمكان الشركة اجلديدة أن تتهيأ تستفيد من شهرة احلاضنة اليت هلا تاريخ طويل يف ختريج شركات

يف طرع أسهمها يف السوق املالية مما جيلب هلا قدرا هائال من رأس املال باإلستفادة من جناح الشركات اليت سبقتها 
.بالتخرج من احلاضنة اخلاصة اليت رعتها

.شبيهات الحاضنات:الفرع الثاني

اضنة تقوم بتوفري خدمات متنوعة ملبتكري األعمال لصورة شبه حكاتباك مكاتب إستشارية تقدم نفسها كمهن
تكاد تضاهي خدمات احلاضنات املعيقة إذ أن تلك املكاتب تسعى إلحتساب التمويل وتقدمي املساعدة القانونية 
وخدمات احلسابات ورمبا وضع خطته للعمل وتشمل رسوم تلك املكاتب عادة رسوما تدفع مقدما وقد تقبل إىل 

.إىل جانب تنقيب من ملكية الشركة وكذلك نسبة من رأس املال الذي توفره للشركة.أالف من الدوالرات عدة 

.وليس هناك من خري يف أن تقدم املكاتب اإلستثمارية تلك اخلدمات لقاء رسوم

التجارب العالمية الناجحة في حاضنات االعمال :المبحث الثاني

.التجربة األمريكية:المطلب األول

األمريكيةمنخاللتعتربمنأقدمالتجارحبيثأمنفهوحماضناتاألعمالتمتطويرهبشكألساسيفي:التجربةاألمريكية-1
Batavia لكنانتشرمفهوماحلاضناتبشكلكبري1959تحدةسنةالوالياتامل

1984عام  SBA التجربةاألولىفيمركزاألعمالباالهتمامبرباجماقامةاحلاضناتوتنميتهاوإعدادها

20تحدةحينئذسوىحوايلالوالياتامليكنيعملفيمحيثلالصغريةاألمريكيةللمشروعاتةاهليئقامتنحي
دف رجالاقامتهامنخاللبعضتمت،والتي1985اجلمعيةاألمريكيةعامنيحاضنة،مثارتفعالعددعندتب

،هناك تنشيطصناعةاحلاضناتإلى NBIA فيصورةمؤسسةخاصةيينالصناعةاألمريك
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1.تعملفيالوقتاحلاضرفيأمريكاالشمالية حاضناتاألعمال1200أكثر من  

2: أنواعوتخصصاتالحاضنات-2

من جمموع حاضنات األعمال داخل الواليات املتحدة األمريكية هي حاضنات تكنولوجية ترتبط  27 %

داف،همعبعضحاضناتاألعمااللعامةواخلاصةفياألتشرتكالتعليمية،و باجلامعات واملعاهد 

تكنولوجيهذاتتوج%9والتخصص،يادةأىدافتصنيعيةلز من هذه النسبة متثل حاضنات  10%

......)علوماتالتكنولوجيااحليوية،تكنولوجياامل(متخصص،

نظماتويلهااملتمفيرتك،حيثيشرتكشتحدةاألمريكيةتعتربمنالنوعاملحاضناتاألعمالبالوالياتاملجمموعمن

اجلهاتاحلكومية،بينمايقومالقطاعاخلاصبتو ىاحلاضناتإلالتمويلوإقامةيرتكذهاحلاضناتهاحلكوميةواجلهاتاخلاصة،وفيمعظمغري 

.شروعاتويالملىتماالستشاراتواخلربات،باإلضافةإلري ف

3:طرقتمويلحاضناتاألعماالألمريكية-3

.وهياحلاضناتمن جمموع % 51مولةمناحلكومةحوايلبلغعدداحلاضناتامل- 

اىل اصةومستثمرينولرموعاتشركاتصناعيةحيثتهدفمناحلاضنامتنطرفجهاخت% 08وحلوايلمت- 
.تطويرهانقاللتكنولوجياو ىاستثماراالموالباإلضافةال

 -05 %
دعمالىخلقفرصعمالضافةىري يئاختاصةمثاللغرفةالتجاريةوبعضاجلالياتذاتاالصواللغتموهلاهمناحلاضناتفقط

.الصناعاتالتقليدية

رسالة ماجستري غري - دراسة حالة اجلزائر- األورو متوسطية يف تأهيل م ص م وانعكاسها إىل التجارة اخلارجيةغنية العيد شيخي،دور الشراكة 1
.62- 61،ص2009منشورة،جامعة دمشق،كلية االقتصاد،

37ص،،مرجع سبق ذكرهحسني رحيم 2

.64عاطف الشرباوي ابراهيم، واخرون،مرجع سبق ذكره ص3
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1.للمؤسساتالمتابعةمنطرفالحاضناتفيالوالياتالمتحدةتقريرحولتقدماألعمالبالنسبة-4

.%44 املؤسساتالتيقطعتأشواطافيأدائها- 

. %  42دافهؤسساتالتيحققتكالألنسبةامل- 

-نسبةاملؤسساتالتياستهلكتكاللوقتاحملدد%24.

.ؤسساتمنامل%   19دةبنسبةياالتوجدسياسةلز  -

5:كاأمريموقع الحاضنات في -

45%؛ تقع يف املدن الكربىمن احلاضنات - 

؛ %19 من حاضنات األعمال تقع يف املناطق احلضرية؛- 

؛ %36 من حاضنات االعمال تقع يف املناطق الريفية- 

:اسهاماتحاضناتاالعماالالمريكية-6

؛84%ليةمحعملصخلقفر - 

؛77%تعزيزمناخاالعماالحلرة- 

؛54%تسويقالتكنولوجيا- 

؛%48- 

؛48%تسريعنمونلعةاحمللية- 

؛%45- 

؛30%النساءأواالقليةىادرةلدبتشجيعروحامل- 

املقاوالتية دعم : حاضناث األعمال يف اجلزائر وسبل تغيريه علي ضوء التجارب العاملية، امللتقى الدويل حول عبد احلميد برحوم، واقع 1
.9،ص2011ماي 3، 4، 5ومساعدةإنشاءشاء املؤسساث يف اجلزائر، الفرص و العوائق، جامعة بسكرة 
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؛28%توليدالدخل- 

؛19%ؤساتاجلديدةنافعورعايةاملامل- 

؛18%عثرةتناطقاملتنشيطامل- 

؛19%الرفاىيةعنطريقالعملنحوىيكالناسحتر - 

1.التجربة الصينية:المطلب الثاني 

1988سنةينتبنتالص- 1

عنطريقحاضناتاالعمالواحلدائقالتكنولو هالعلميوتعظيمنتائجثالنهوضبالبحىوالذييهدفالTorchبرناجمقوميمركزييعرفباسم

:وريةمحجية،حيثريكزعلىثالثنقاط

؛كيزعلىتسويقاالحباثالرت - 

تطوير التصنيع؛- 

اإلجتاه حنوى العوملة؛- 

:الحاضنات الصینیةخصائص -2

تتميزمعظماحلاضناتالصينيةبطابعهاالتكنولوجيودعمهاللمؤسساتالتيتستثمريف:التخصصالتكنولوجي-

لتكنولوجياخاصةاالستثماراخلارجي؛جماال

:وتنقسماىل:الشكاللقانوني-

ادفةللربح؛ريهحاضناتغ-

حاضناتتابعةللدولة؛- 

حاضناتتابعةلشركاختاصة؛- 

.15عبد احلميد برحومة، مرجع سبق ذكره، ص1
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اطر؛خشركاترأمسامللحاضنةملك- 

:يكون عن طريق:تمويل الحاضنات الصينية-3

؛التمويالحلكوميالكامل- 

اطر؛ملخالاوياللشركاتاخلاصةاوشركاترأساملمت- 

1:نقاطقوةبرنامجالحاضناتالصينية-4

سنة؛12حاضنةخالل465رباجمالصينيةضخمجدالحجما- 

ألفموظف؛300جديدةتشغلآالفشركة8منالوظائفوالشركاتاجلديدةري خلقعددكب- 

منخاللتنميةحبالعمالحلروالرغبةفيخلقمشروعاجتديدة؛ري ثقافيكبري سامهتاحلاضناتفياحداثتغي- 

سامهةفينقلوتبادالخلرباتوالتكنولوجياتاحلديثة؛امل- 

:خصائصالتجربةاالمريكيةوالصينية- 

حاضناتاالعمال؛مجال اخلربةالطويلةفي-

ذهاحلاضنات؛هقدمةمنجودةاخلدماتالكميةوالنوعيةامل- 

االدولية؛هاضناتاالعمالوايعادمخرجاحتتنوع- 

2.التجربة الجزائرية: المطلب الثالث

يتمصدورأيقانو ماضناتاألعمااللتقنيةمتأخرةنوعامامقارنةبالدواللناميةوالدواللعربيةخصوصا،حيثلمجاحلتعدبذربةاجلزائرفي

18/01القانونرقم،باستثناء2003غايةسنةإلىنأومرسومينظمنشاطاحلاضنات

2001ؤسساتصومالصادرفيسنةقيةامللرت تضمنالقانونالتوجيهيامل

.14،مرجع سبق ذكري ،صقاسم كرمي ، مريزق عدمان 1
2عاطف الشرباوي ، أمحد دروش، مناذج عربية ناجحة حلاضنات األعمال حاضنة التبني للمشروعات التكنولوجية ، الندوة العربية األوىل

.23، ص2003للحاضنات الصناعية، القاهرة ، 
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تقتصراحينسساتومراكزالتسهيل،فيؤ فهوممشاتالملاجلزائريقدأخذمبوعشر ؤسسات،كماأننانالحظأناملمشاتالملىوالذيأشارإل

تمفهوماحلاضناتفيالدوالملشاريعالقائمةعلىتقدمياخلدماتفقط،بينمايشملشاتلعلىدعمومساعدةاملحملضنةكشكلمنأشكاالمل

.تميزةبادراتالتكنولوجيةاملشاريعالقائمةعلىاملشاريع،وخصوصااملقدمةوالناميةكألنواعامل

اعلىاملهيدان،منحيثرتكيز ربفياملجتافيالدواللتيلديهاهاعمولبمفهوحماضناتاألعمااللتقنيةاملىؤسساتالنموذجاألقربإلوتعتربنزالمل

.اللبحثوالتطويرمجاؤسساتالعاملةفي

جتسيد و 

إنشاءىتوسطةوالصناعةالتقليديةإلواملغريةؤسساتالصكزالتسهيلفياجلزائرسعتوزارةاملومرا ؤسساتاملحماضنشروعإقامةمشاتلو مل

ان،الوادي،تيزيوزو،اجلزائرهر األغواط،باتنة،البليدة،تلمسان،سطيف،عنابة،قسنطينة،و :نةفيكلمنالوالياتالتاليةحض11

.رانهاجلزائر،سطيف،قسنطينة،وو :ورشاتربطفيكلمن04باإلضافةإىل.

- 2005لفرتة ملياردينارلدعمقطاعالنموخالال04صيصمبلغختؤسساتصومتموفيإطارالربناجمالتكميليلدعمامل

.ضنةحم20حيثسيتمزيادةعدداحملاضنليبلغ2009

14توسطةوالصناعاتالتقليديةةواملغري ؤسساتالصأمافيماخيصمراكزالتسهيلفقدأنشأتوزارةامل

14علىمستوىىتسهيلكمرحلةأولمركز 

ران،تيزيوزو،سطيف،قسنطينة،الوادي،جيجل،االغواط،سيديبلعباس،هواليةىياجلزائر،بومرداس،تيبازة،البليدة،الشلف،و 

.35راكزمركزفيمرحلةثانيةليبلغعددامل21مثإنشاء.غرداية

ولوجيةبالنسبةلواليةورقلةنكظريةتمشتلةومركزتسهيلوح2012وسنة



طرق التمويل في الجزائر :المبجث الثالث

.الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالتمويل عن طريق :المطلب االول
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الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

وتعد من األجهزة اليت اعتمدت عليها اجلزائر كثريا يف ترسيخ 1996سنة الوكالة أنشئت .التعريف بالجهاز.أ
الوكالة بالتنسيق مع البنوك واملؤسسات املالية على إنشاء املشاريع الصغرية يف فكرة املقاولة لدى الشباب ،وتعمل 

وجبائية وتتمثل مهمتها األساسية يف املرافقة التامة ،وتسهيالت إدارية،
:لصاحب املشروع يف كل مراحله تكوينه قبل التمويل بغية دعم قدراته يف –إعداد،إنشاء،متويل واجناز مشروعه -

.متابعة مشروعه بعد االجناز وضمان استمراريته ودميومته–جمال تسيري وإدارة مؤسسته 

ويتأهل لالستفادة من خدمات هذه اهليئة من يستويف الشروط التالية : 40إىل 19أن يرتاوح سن الشاب من -

أن يقدم مسامهة شخصية –أن يكون بدون عمل –باملشروع أن يكون ذو مؤهالت مهنية هلا عالقة –سنة 
.مبستوى يتطابق مع احلد األدىن احملدد حسب قيمة املشروع

يتوفر هذا اجلهاز على صيغتني للتمويل مها:يل بالجهاز و صيغ التم:ب 

:ويكون بني الوكالة وصاحب املشروع كما هو موضح يف اجلدول:التمويل الثنائي-

مستويات التمويل الثنائي لدى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب:)2( اجلدول رقم

القروض بدون فائدةاملسامهة الشخصيةالبيان
%25%75مليون دينار2أقل أو يساوي :املستوى األول
%20%80مليون دينار10و2مابني :املستوى الثاين

:www.ansej.org.dzاملرسوم التنفيذي إلنشاء الوكالة الوطنية :صدرامل

:ويكون بني الوكالة والبنك وصاحب املشروع كما هو موضح يف اجلدول:التمويل الثالثي-

مستويات التمويل الثالثي لدى الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب:)3(اجلدول رقم
املسامهة 

الشخصية
القروض بدون 

فائدة
القرض بنكي

املناطق 
العادية

املناطق 
اخلاصة

2أقل أو يساوي :)1(املستوى 
مليون دينار

5%25%70%70%

%72%70%20%8أو %10مليون 10و 2مابني :)2(املستوى
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دينار
:www.ansej.org.dz:صدرامل

:1وقد كانت هذه الرتتيبات حمل تعديل يف الفرتة األخرية كما يلي

%1مليون دينار واخنفضت املسامهة الشخصية إىل )05(بالنسبة للمستوى األول من التمويل ارتفع سقفه إىل - 

.%29وارتفعت نسبة القروض بدون فوائد إىل 

مليون دينار واخنفضت 10و05بالنسبة للمستوى الثاين من التمويل أصبح سقف االستثمار فيه يرتاوح بني - 
.%28وارتفعت القروض بدون فوائد إىل %2املسامهة الشخصية إىل 

:ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل:اإلعانات والتحفيزات الممنوحة للمشاريع.ج

.لتحفيزات املمنوحة للمشاريع املعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتشغيل الشباباإلعانات وا:)4( اجلدول رقم

مرحلة االستغاللمرحلة االنجاز
إلنشاء أو شراء التجهيزات اليت تدخل tvaاإلعفاء من - 

.مباشرة يف اجناز املشروع
خبصوص احلقوق اجلمركية %5تطبيق املعدل املخفض - 

على التجهيزات املستوردة اليت تدخل مباشرة يف اجناز 
.املشروع

اإلعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس - 
.املؤسسات

قرض بدون فائدة مينح من الوكالة حسب مستوى - 
.التمويل

يف املناطق %50ختفيض نسب فوائد القروض البنكية بـ- 
يف املناطق النائية وترفع نسب التخفيض %75العادية و
على التوايل بالنسبة للمشاريع %80و%75هذه إىل 

.املنجزة يف قطاعات الفالحة،الري،والصيد البحري
ميكن للمؤسسة الراغبة يف توسيع نشاطها ابتداء من السنة - 

اإلعفاء من الرسم العقاري على البنايات - 
.سنوات)03(والبنايات اإلضافية ملدة 

اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل - 
والضريبة على أرباح الشركات حسب احلالة ملدة 

سنوات يف املناطق )06(سنوات ترفع إىل)03(
عند ) 02(لتني بسنتنياملراد ترقيتها ومتدد يف احلا

عمال على األقل ملدة غري ) 03(االلتزام بتوظيف 
.حمدودة

اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين ملدة - 
.سنوات) 03(

ميكن للمؤسسة الراغبة يف توسيع نشاطها ابتداء - 
من السنة الثالثة االستفادة مرة ثانية من كل 

االمتيازات املذكورة بعد تسديد نسبة من دي
.واثبات مردوديتها

.2011لسنة 14واملنشور يف اجلريدة الرمسية رقم 2011مارس 6والصادر يف 11/103اجلزائر،املرسوم التنفيذي رقم 1
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الثالثة االستفادة مرة ثانية من كل االمتيازات املذكورة بعد 
تسديد نسبة من
www.ansej.org.dzاملراسيم التنفيذية ومنشورات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب يف:املصدر

:1وقد تعززت هذه التحفيزات مؤخرا ببعض االمتيازات األخرى هي

دج500.000منح عند الضرورة قرض إضايف بدون فائدة للشباب حاملي شهادات التكوين املهين مببلغ - 
القتناء عربة ورشة ملمارسة نشاط الرتصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتكييف والزجاج ودهن العمارات 

.شريطة جلوء صاحب املشروع إىل متويل بنكي يف مرحلة إحداث النشاط.ومكانيك السيارات 

جيار احملل املوجه منح عند الضرورة قرض إضايف بدون فائدة للشباب حاملي الشهادات اجلامعية للتكفل بإ- 
إلحداث مكاتب مجاعية طبية وملساعدي القضاء واحملاسبني املعتمدين واملتابعة التابعة لقطاعات البناء واألشغال 

.دج 1.000.000العمومية والري دون جتاوز القرض مبلغ 

إلحداث دج للتكفل بإجيار احملل املخصص500.000مينح قرض إضايف بدون فوائد ألصحاب املشاريع ب - 
.أنشطة إنتاج السلع واخلدمات شريطة جلوء صاحب املشروع إىل متويل بنكي يف مرحلة إحداث النشاط

80االستفادة من ختفيض يف نسب الفوائد بـ -  بالنسبة لالستثمارات املنجزة يف قطاع الفالحة والصيد %
60البحري والبناء واألشغال العمومية والري والصناعة التحويلية،و % النسبة لالستثمارات يف كل قطاعات ب

95النشاط األخرى،و % 80و % .بالنسبة لالستثمارات يف اجلنوب واهلضاب العليا

.واحدة لدفع الفوائد)01(سنوات لتسديد القرض البنكي األصلي وسنة) 03(تأجيل ملدة- 

.الصندوق الوطني للتأمين عن البطالةالتمويل عن طريق :المطلب الثاني

الوطني للتأمين عن البطالةلصندوق ا-1

.6-5نفس املرجع، املواد  1
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هو جهاز مت إحداثه يف إطار برامج ترقية الشغل وحماربة البطالة وأسندت له مهمة :التعريف بالجهاز- أ
سنة، وقد مر بعد 50–35التكفل بدعم أحداث املشاريع من طرف البطالني البالغني من العمر بني 

:مراحل

الجتماعي تعمل على ختفيف اآلثار االجتماعية كمؤسسة عمومية للضمان ا1994مت إنشاؤه سنة - 
النامجة عن تسريح العمال األجراء يف القطاع االقتصادي وفقا ملخطط التعديل اهليكلي،حيث شرع يف تطبيق 
نظام تعويض البطالة لفائدة العمال األجراء الذين فقدوا مناصب شغلهم بصفة ال إرادية وألسباب 

مسرحا من جمموع 198.830ما يقارب 2006ات إىل غاية أواخر اقتصادية،وقد استفاد من التعويض
).%94(مسجال201.505

قام الصندوق بتنفيذ إجراءات احتياطية بإعادة إدماج 2004إىل غاية سنة 1998بداية من سنة - 
البطالني املستفردين عن طريق املرافقة يف البحث عن الشغل واملساعدة على العمل احلر حتت رعاية 

خدمني مث توظيفهم وتكوينهم خصيصا ليصبحوا مستشارين ومنشطني على مستوى مراكز مزودة مست
2.311بطاال ومتت مرافقة 11.583بتجهيزات ومعدات خمصصة هلذا الشأن وقد متكنوا من تدريب 

.
عن البطالة مت تسطري تكوين إلعادة ونتيجة تقلص عدد املسجلني يف نظام التأمني2004بداية من سنة - 

تأهيل البطالني ذوي املشاريع واملؤسسات املدجمة يف إجراءات ترقية الشغل وعمل الصندوق  على تنفيذ جهاز 
سنة ولغاية جوان 50- 35دعم إحداث النشاط لفائدة البطالني ذوي املشاريع البالغني من العمر ما بني 

2010.
عمل الصندوق وبناء على اإلجراءات اجلديدة املتخذة لرتقية الشغل بتنفيذ جهاز 2010بداية من سنة - 

. سنة 50–30دعم إحداث وتوسيع النشاطات لصاحل البطالني ذوي املشاريع البالغني من العمر 

:ويتأهل لالستفادة من خدمات هذا اجلهاز حاليا من يستوفون الشروط التالية وح عمر صاحب املشروع أن يرتا-
أشهر )06(التسجيل لدى الوكالة احمللية للتشغيل املتواجدة مبقر السكن للحصول بعد –سنة 50- 30مابني 

عدم ممارسة عمل مأجور أثناء إيداع –إثبات اإلقامة باجلزائر - .من تاريخ التسجيل على بطاقة طالب عمل
اكتساب مؤهالت أو ملكات –ص بأحداث النشاط املهين عدم ممارسة أي نشاط مهين للحساب اخلا–امللف 

القدرة على تقدمي مسامهة مالية شخصية الستكمال متويل املشروع –معرفية ذات العالقة بالنشاط املراد القيام به 
–
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ويتوىل ةسعرفية ذات العالقة املباشرة بالنشاط املراد القيام به إىل اهليئات املكونة بغية املصادقة على مكتم
.الوطين للتأمني عن البطالة تنظيم هذه العملية ومتويلهاالصندوق 

:التاليةوهو متويل ثالثي بني الصندوق والبنك وصاحب املشروع وبالكيفية .صيغ التمويل بالجهاز-أ

)05:(رقماجلدول  : .مستويات التمويل لدى الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة
القرض بنكيالقروض بدون فائدةاحلد األدىن للمسامهة الشخصيةالبيان

)1(املستوى  : مليون 2أقل أو يساوي 
)مجيع املناطق(دج 

5%25%70%

)2(املستوى : 2مابني 
مليون د ج 5و

%70%20%10املناطق العادية
مناطق خاصة 

واليات اجلنوب 
واهلضاب العليا

8%22%70%

www.cnac.dzمنشورات الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة يف :املصدر

1:وقد كانت هذه الرتتيبات حمل تعديل مؤخرا وبالكيفية التالية

واخنفضت %29مليون دينار والقرض بدون فائدة إىل 5بالنسبة للمستوى األول ارتفع سقف االستثمار إىل - 
.%1املسامهة الشخصية إىل 

مليون دينار وارتفعت نسبة القرض )10(و) 5(بالنسبة للمستوى الثاين أصبح سقف االستثمار يرتاوح مابني - 
.%2واخنفضت املسامهة الشخصية إىل %28بدون فائدة إىل 

:ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل:للمشاريعاإلعانات والتحفيزات الممنوحة .ج

)06( اجلدول رقم التحفيزات واإلعانة املمنوحة للمشاريع املعتمدة من طرف صندوق التامني عن :
.البطالة

2011لسنة 14واملنشور يف اجلريد الرمسية رقم 2011مارس 6والصادر يف 11/104اجلزائر،املرسوم التنفيذي  .1
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مرحلة االستغاللمرحلة االجناز
اإلعفاء من -  tva إلنشاء أو شراء التجهيزات اليت

.تدخل مباشرة يف اجناز املشروع
5املعدل املخفض تطبيق -  خبصوص احلقوق اجلمركية %

على التجهيزات املستوردة اليت تدخل مباشرة يف اجناز 
.املشروع

.اإلعفاء من حقوق حتويل امللكية العقارية- 
قرض بدون فائدة مينح من الصندوق حسب مستوى - 

–قرض بنكي بنسبة فائدة مدروسة وخمفضة –التمويل 
.مسامهة مالية شخصية ضئيلة

50ختفيض نسب فوائد القروض البنكية بـ-  يف %
90املناطق العادية و % 75يف املناطق اخلاصة و  %

75لواليات اجلنوب واهلضاب العليا و بالنسبة %
للمشاريع املنجزة يف قطاعات الفالحة،الري،والصيد 

.البحري
مرافقة تتكيف مع –تثمني املكتسبات املهنية - 

توجيه –لقرض البنكي ضمان ل–االستعدادات الفردية 
- ودعم ومتابعة بعد انطالق املشروع 

اإلعفاء من الرسم العقاري على البنايات - 
.سنوات)03(والبنايات اإلضافية ملدة 

اإلعفاء الكلي من الضريبة على الدخل اإلمجايل - 
والضريبة على أرباح الشركات حسب احلالة ملدة 

.سنوات )03(
لنشاط املهين ملدة اإلعفاء من الرسم على ا- 
.سنوات) 03(

: www.cnac.dzاملراسيم التنفيذية ومنشورات الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة يف:املصدر

وقد تعززت هذه التحفيزات بامتيازات جديدة وهي نفسها واليت مت ذكرها لدى التطرق الوكالة الوطنية تشغيل 
1الشباب 

ANDIالتمويل عن طريق :المطلب الثالث

.2وكالة تطوير االستثمار-

.نفس املرجع 1

).andi(منشورات ومطبوعات وكالة تطوير االستثمار1
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اليت أنشئت سنة )apsi(لقد حلت هذه اهليئة حمل وكالة ترقية ودعم ومتابعة االستثمار:التعربف بالجهاز-أ
إىل الوكالة 19932001

عملية التحول هذه إحداث العديد من التعديالت طالت وعرفت ) andi(الوطنية لتطوير االستثمار
- :اإلطار املؤسسايت والتنظيمي للهيئة األوىل أبرزها

إنشاء هياكل جهوية للوكالة تساهم بالتشاور مع الفاعلني احملليني يف –وأولويات التطوير االستثماري  
إنشاء جلنة طعن وزارية مشرتكة –ئل البشرية واملادية لتسهيل وتبسيط عملية االستثمار  توفري الوسا

تبسيط إجراءات احلصول على –مراجعة نظام التحفيز على االستثمار –للفصل يف طلبات املستثمرين 
–املزايا د التمويل الذايت املطلوب من أجل احلصول علىحإلغاء –ختفيف ملفات طلب املزايا –املزايا 

.توضيح مهام خمتلف املتدخلني يف العملية االستثمارية–ختفيض آجال الرد على املستثمرين 

استقبال،وتوجيه ومرافقة املستثمرين على - :وقد أسندت هلذه اهليئة اجلديدة مهمة تقدمي اخلدمات التالية جمانا
–تزويد املستثمرين باملعطيات حول التظاهرات االقتصادية احمللية واخلارجية –مستوى هياكلها املركزية واجلهوية 

احلرص على تنفيذ قرارات تشجيع االستثمار –إضفاء الطابع الرمسي على املزايا اليت ينص عليها نظام التشجيع 
املسامهة يف تنفيذ سياسات واسرتاجتيات –) اخل...اجلمارك،الضرائب(املتفق عليها مع خمتلف اإلدارات املعنية

.التنمية بالتعاون مع القطاعات االقتصادية املعنية

تستفيد املشاريع املعتمدة من قبل الوكالة  من إعفاءات ومزايا .اإلعانات والتحفيزات المنوحة للمشاريع- ب
:ني للتحفز مهاجبائية تتماشى مع موقع وتأثري املشاريع على التنمية االقتصادية وفق نظام

.يطبق على االستثمارات املنجزة خارج املناطق املراد تطويرها:نظام عام- 
يطبق على االستثمارات املنجزة يف املناطق الواجب تطويرها وتلك اليت تكتسي أمهية خاصة :نظام استثنائي- 

.للدولة ولالقتصاد الوطين
:مزايا هذين النظامني  يف اجلدول التايلميكن تلخيص

التحفيزات املمنوحة للمشاريع املعتمدة من قبل وكالة تطوير :)07(اجلدول رقم
.االستثمار

النظام االستثنائيالنظام العام 
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تستفيد فيها املشاريع من:مرحلة االنجاز:
اإلعفاء من -  tva بالنسبة للسلع واخلدمات غري

املستثناة املستوردة أو اليت يتم اقتنائها حمليا واليت تدخل 
).االستثمار(مباشرة يف اجناز املشروع

اإلعفاء من احلقوق اجلمركية على السلع غري املستثناة - 
.املستوردة واليت تدخل مباشرة يف اجناز املشروع

سبة لكل عمليات اإلعفاء من رسم حتويل امللكية بالن- 
.اقتناء األمالك العقارية اليت تتم يف إطار االستثمار املعين

تستفيد فيها املشاريع من. مرحلة االستغالل:
اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم املهين - 

سنوات بعد معاينة )03(سنة إىل)1(ملدة ترتاوح من 
بناء على طلب الشروع يف النشاط من قبل املصاحل اجلبائية

سنوات )05(إىل )03(املستثمر وميكن متديد الفرتة من 
بالنسبة لالستثمارات اليت تسمح باستحداث أزيد من 

منصب شغل عند انطالق النشاط علما أن هذا )100(
الشرط ال يطبق على االستثمارات اليت تنجز يف املناطق 
القابلة لالستفادة من الصندوق اخلاص للجنوب واهلضاب 

.لعلياا

اليت تتطلب المناطق الواجب تطويرها أو.ا
.تنميتها مسامهة خاصة من الدولة

تستفيد فيها املشاريع من.مرحلة االنجاز:
اإلعفاء من رسم حتويل امللكية لكل عمليات - 

.اقتناء األمالك العقارية اليت تتم يف إطار االستثمار
2(تطبيق رسم التسجيل بالنسبة املخفضة- 
خبصوص العقود التأسيسية للشركات باأللف)

تكفل الدولة جزئيا أو  -.والزيادات يف رأس املال
كليا بعد تقييم الوكالة باملصاريف املتعلقة بأشغال 

.املنشآت األساسية الضرورية الجناز املشروع
اإلعفاء من -  tva بالنسبة للسلع واخلدمات غري

ار املستثناة اليت تدخل مباشرة يف اجناز االستثم
.سواء املستوردة أو املقتناة حمليا

اإلعفاء من احلقوق اجلمركية على السلع غري - 
املستثناة املستوردة اليت تدخل مباشرة يف اجناز 

).االستثمار(املشروع
تستفيد فيها املشاريع من.مرحلة االستغالل:

سنوات من النشاط الفعلي )10(اإلعفاء ملدة - 
ت والرسم على من الضريبة على أرباح الشركا

النشاط املهين بعد معاينة انطالق املشروع من 
.طرف املصاحل اجلبائية بناء على طلب املستثمر

االستثمارات التي تكتسي أهمية خاصة -ب
).االتفاقيات(لالقتصاد الوطني أو للدولة

تستفيد فيها املشاريع وملدة .مرحلة االنجاز
سنوات من إعفاء كلي ) 05(أقصاها مخسة

:من
احلقوق والرسوم والضرائب واالقتطاعات األخرى - 

ذات الطابع اجلبائي املطبقة على السلع واخلدمات 
الضرورية الجناز االستثمار املستوردة أو املقتناة من 
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.السوق احمللية
حقوق التسجيل املتعلقة بعمليات حتويل امللكية - 

العقارية املخصصة لإلنتاج، وكذا اإلشهار القانوين 
.الذي 

رسوم التسجيل على العقود التأسيسية للشركات - 
.والزيادات يف رأس املال 

الرسم العقاري على امللكيات العقارية املخصصة - 
.لإلنتاج

املرسوم التنفيذي إلنشاء وكالة تطوير االستثمار واملراسيم املعدلة له ومنشورات الوكالة        :املصدر
www.andi.dzيف

:خالصة
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يعد التمويل العامل األساسي و اجلوهري لقيام أي نشاط اقتصادي معني باإلضافة إىل عدة عوامل أخرى كما مت 

ى العوامل البشرية و املادية و كما وضحنا يف أساسي للدفع بعجلة التنمية االقتصادية حنو املستقبل مع االعتماد عل
). التمويل(دراسة االعتماد على اجلانب املايل 

غري أن حاضنات األعمال يف اجلزائر تفتقر إىل هذا الدعم املايل و االهتمام الكبري الذي مل جيعل منها مستوى 
.االستثمارات(و املخرجات) القاعدة اهليكلية(



لثالفصل الثا
دراسة تمویل مشروع مشترك 
من طرف الصندوق الوطني 
للتأمین على البطالة و البنك 

الوطني الجزائري
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:تمهيد

أمهية طرق متويل حاضنات االعمال و اهيمة هذا التمويل يف دراستنا هلذا الفصل تطرقنا إىل الدراسة النظرية حول
.بالنسبة للمشاريع القائمة و الدفع بالنتمية االقتصادية

تعريف البنك الوطين اجلزائري املركزي بالتطرق إىل الوظائف و العراقيل اليت يواجهها،و و يف الدراسة تطرقنا إىل 
.خصصنا جزء للبنك الوطين حمل الرتبص وهو وكالة مستغامن 

و لدراسة هذه احلالة اخدنا مبشروع ممول من طرف الصندوق الوطين للتمويل على البطالة ااملمثل يف مشروع 
.مصغر لكهربائي متنقل

:على هذا األساس مت التطرق إىل الفصل من خالل تقسيم الفصل إىل املباحث التالية كما يليو 

.عريف بالصندوق الوطين لتمويل على البطالةت:املبحث األول

BNA تكوين و دراسة ملف قرض استثماري على مستوى: املبحث الثاين
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.البطالةالتعريف بالصندوق الوطني للتامين على :المبحث االول
:)CNAC(الصندوق الوطني للتأمين على البطالة :المطلب االول 

ملساعدة الفئة اليت 1994ت يف ئالبطالة هيئة حكومية جزائرية أنشلىالصندوق الوطين للتأمني ع
وذلك عرب طرق البحث ,تسهيل إعادة اإلدماج اقتصادية أو بشكل ال إرادي لسباب ألفقدت مناصب عملها 

إذا فقد . )8(جراءات إلنشاء مؤسسة أو عن طريق التكوين أو التحويلاإلساعدة يف املمناصب العمل و عن الفعلي 
, تطور دور الصندوق من جمرد تقدمي اإلعانات إىل جهاز حكومي لدعم االستثمار والتقليص من حجم البطالة

:)وهو ما يتضح من مهامه، واملتمثلة يف
.املساعدة على البحث عن الشغل.1
.العمل احلرّ دعم .2
.التكوين بإعادة التأهيل.3

:شروط التأهيل
:)10(ميكن االستفادة من خدمات الصندوق إذا توفرت الشروط التالية

اجلنسية اجلزائرية.
 سنة50و30أن يكون السن بني.
أال يكون شاغال ألي منصب عمل مأجور أو ممارسا لنشاط حلسابه اخلاص عند إيداعه طلب اإلعانة.
 مسجال لدى مصاحل الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب ملنصب عمل أو يكون مستفيد من تعويض أن يكون

.الصندوق الوطين للتأمني على البطالة
أن يتمتع مبؤهل مهين أو ميتلك ملكات معرفية ذات صلة بالنشاط املراد القيام به.
أن قادرا على توفري إمكانيات مالية كافية للمسامهة يف متويل مشروعه.
أال يكون قد استفاد من تدبري إعانة بعنوان إحداث النشاطات .

.االمتيازات الممنوحنة من قبل الصندوق الوطني للنامين على البطالة: المطلب الثاني
:بتوفر الشروط الالزمة ووفقا لألحكام التنظيمية للصندوق ميكن االستفادة من عدة امتيازات هي

:تتلخص يف:االمتيازات المالية.1
يغطي اجلزء األكرب منه اليت, ثالثية األطرافالصيغة هي حسب الصندوق الصيغة الوحيدة للتمويل 

.إقتناء العتاد واملعّدات اجلديدةمصاريف
القرض بدون فائدة الذي متنحه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
الصندوقالقرض البنكي الذي خيفض جزء من فوائده من طرف.
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:االمتيازات الجبائية .1
:تتحدد كما يلي, يتمتع الشباب النشطون فيإطار الوكالة من إعفاءات ضريبية وختفيضات جبائية

:تتمثل االمتيازات يف: مرحلة اإلنجاز.أ
 اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة للحصول على معدات التجهيز واخلدمات اليت تدخل مباشرة يف

.إجناز االستثمار
من احلقوق اجلمركية على معدات التجهيز املستوردة، واليت تدخل مباشرة يف إجناز %05فيض بنسبة خت

.االستثمارات
اإلعفاء من حقوق حتويل امللكية يف احلصول علىالعقارات املخصصة ملمارسة النشاط.
اإلعفاء من حقوق التسجيل على العقود املنشئة للمؤسسات املصغرة.

:مرحلة االستغالل .ب
سنوات 06سنوات بداية من انطالق النشاط، أو 03تشمل اإلمتيازات اجلبائية للمؤسسة املصغرة ملدة 

:بالنسبة للمناطق اخلاصة و تتمثل يف
 اإلعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل اإلمجايل والرسم على النشاطات

.املهنية
البنايات واملنشآت اإلضافية املخصصة لنشاطات املؤسساتاإلعفاء من الرسم العقاري على.

من املالحظ أن كال من الوكالة والصندوق يقدمان نفس االمتيازات تقريبا حىت تلك املتعلقة بالتكوين واملرافقة 
.واملتابعة وإن مل يتم ذكرها كلها، وما تعلق منها باملناطق والقطاعات ذات األولوية

.التمويلطريقة:المطلب الثالث

:ماليني دج كحد أقصي ويكون التمويل على النحو التايل 10تقدرالتكلفة اإلمجالية للمشروع ب 

من املبلغ اإلمجايل لالستثمار، %1ماليني دج تكون املسامهة الشخصية بنسبة 5إذا كانت قيمة القرض أقل من 
%70املبلغ اإلمجايل لالستثمار، أما القرض البنكي فال يتجاوز نسبة %29ويقدر القرض الذي مينحه البنك 

.املبلغ اإلمجايل لالستثمار

املبلغ %2ماليني دج، تكون املسامهة الشخصية بنسبة 10ماليني دج إىل 5وإذا كانت قيمة القرض ما بني 
ايل لالستثمار، أما القرض البنكي فال املبلغ اإلمج%28اإلمجايل لالستثمار، ويقدر القرض الذي مينحه البنك 

باملنطقة اليت يتم فيها املبلغ اإلمجايل لالستثمار، باإلضافة إىل أن هناك اعتبارات خاصة %70يتجاوز نسبة 
راالستثما
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.وكالة مستغانمBNAتقديم البنك الوطني الجزائري :المبحث الثاني

تقديم الوكالة:المطلب األول

وكالة ثانوية تابعة للمديرية اجلهوية لالستغالل لوالية مستغامن اليت تراقب الوكالة وتشرف عليها و 871:الوكالة رقم
. على األعمال،تضم موظفني موزعني على خمتلف املصاحل

ؤساء األقسام،و مكلفون يسهرون على السري احلسن للوكالة و جند إطارات منهم املدير و املساعد،ر 
. كل من عمال النظافة و األمن ،باإلضافة إىل  بالدراسية

وظائف الوكالة و العراقيل التي تواجهها :طلب الثانيمال

:الوكالة بعدة نشاطات و تواجه خمتلف العراقيل اليت نوجزها يف ما يليم تقو 

:وظائف الوكالة/أ
. دور البنك الوسيط يف عمليات االكتتاب، الشراء، بيع املستندات العمومية و األسهم.1
. متويل القطاع العام الصناعي و التجاري و كذا القطاع اخلاص.2
. استقبال التسديدات نقدا عن طريق الشبكات.3
4. .
.  التصرف كليا أو جزئيا يف ائتمانات الزبائن و دائينيهم.5
.ضمان تكوين اجلمعيات و الشركات.6

: التي يواجهها البنك الوطنيالعراقيل /ب

يظهر اخلطر عن توقف الزبون عن السداد اجتاه البنك لتدهور حصته املالية أو عن سوء نية :عدم التسديد-
. االمتناع عن التسديد و لكل خطر درجة معينة من اخلطورة

تتخذ اإلجراءات القانونية صارمة بعد االستدعاء و االعذار،و لتفادي هذا جيب دراسة الطلبات و يف احلالتني
.على القروض بشكل دقيق و حتديد الوضعية املالية للمقرض
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يظهر هذا اخلطر جليا عندما يصبح القرض غري قابل للخصم، هذا يدفع البنك لتغطية اخلصم من :التجميد-
. اخلزينة، و هذا يؤدي لضعف مردودية البنك

ميثل هذا اخلطر عندما يكون هناك استقرار أو تزايد يف حجم القروض، و قد حيدث أن يصاحب : فراغ الخزينة-
.  ذلك سحب مجاعي للودائع بسبب حدث معني، هذا ما جيعل البنك أمام خطر فراغ اخلزينة

أسعار الفائدة مستقبال،فاذا مت التعاقد بني البنك و العميل على سعر يقصد به احتمال تقلب :معدل الفائدة-
معني على القرض،مث ارتفعت األسعار على مستوى السوق و بالتايل ارتفاع أسعار الفائدة القروض هذا األمر 

.يشكل خطر على البنك قد ال تتحمله اخلزينة من الفوائد املرتتبة عليها حنو زبائنها و العمالء

: كل الوكالةمشا /ج

تواجه وكالة مستغامن كغريها من الوكاالت األخرى عدة مشاكل كانت تعرقل نوعا ما مسارها حنو حتقيق أهدافها 
: املسطرة و تتلخص هذه املشاكل كاأليت

.كاتب الالزمة الستقبال الزبائن و توجيههم و اإلجابة عن عدم وجود امل- 

. لسري احلسن للمصاحل و الوظائفصغر حجم الوكالة و هذا يعيق ا- 

مصلحة أو حىت وعة من املوظفني و العاملني يف التداخل على مستوى املصاحل و اخلدمات، حيث جند جمم- 
. مكتب واحد

جهزة الذكية املستعملة مع عصر قلة األ:افتقار الوكالة إىل التكنولوجيا و التقنية املتطورة مما يعطل العمل- 
. التكنولوجيا

.باإلضافة إىل وجود أجهزة قدمية فهي متوفرة فقط للموظفني و املشرفني على املصاحل األساسية داخل الوكالة
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الهيكل التنظيمي لوكالة مستغانم :المطلب الثالث

يهدف البنك الوطين إىل زيادة رأمساله و حتقيق موارد أكرب، كما أنه يسعى دائما إىل جلب عدد من الزبائن و 
احلفاظ عليهم أو طاليب القروض، لذلك وضع البنك الوطين اجلزائري عدد من املصاحل لتلبية حاجيات زبائنه و 

باألمر اجلديد حبيث هي األهداف الطبيعية توفري خدمات أكثر و هذا ما تسعى إليه وكالة مستغامن وهو ليس
ألي بنك و هذا إن دل فهو يدل على ضعف قطاع البنوك اجلزائري بصورة كارثية ال ميكن وصفها باعتبار اجلزائر 

زري و جيب عليها كبداية بعث ثقافة التعامل مع البنوك و الثقة يف القطاع لدى الشعب مع املصريف اجلزائري م
:  حتسني املنتجات البنكية للقطاع البنكي

:للبنك الوطين اجلزائري لوكالة مستغامن و يف ما يلي عرض للهيكل التنظيمي 
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: شرح الهيكل التنظيمي

: المصلحة اإلدارية.1
تتمثل هذه املصلحة يف الطاقم اإلداري املشرف على كل أعمال الوكالة، و املنسق بني خمتلف مصاحلها حيث 

. يسهر على السري احلسن للوكالة و جند يف هذه املصلحة كل من املدير و املساعد و األمانة العامة

: مدير الوكالة/أ
 :

. مجيع القرارات التنظيمية و القانونية و السهر على تطبيقها على مستوى الوكالةاختاذ- 

.الوكالةالتدابري اليت يراها مالئمة خلدمة اختاذ- 

. متابعة ضبط التسيري على ممتلكات البنك- 

. ستقبال طلبات القروض و مناقشتها و املوافقة النهائية عليهاا- 

.املوافقة على فتح احلسابات يف لبنك- 

: المدير المساعد/ب
. ب عن املدير مبمارسة الرقابة على كل األقسام و املصاحلمكلف بالشؤون اإلدارية و ينو 

:  األمانة العامة/ ج
   :

. تسجيل وتكوين املعلومات الالزمة عن هذه الطرود يف سجالت خاصة- 

. كتابة خمتلف الوثائق و املطبوعات اليت حتتاج إليها الوكالة- 

.الوكالةإليهاإرسال و استقبال املراسالت اليت حتتاج - 

. يد و الطرود املرسلة للوكالة أو اليت ترسلها الوكالة تسليم الرب - 

. تنظيم مواعيد للزبائن ملقابلة املدير- 
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: مصلحة القروض و االلتزامات.2

: مصلحة القروض/أ

تعترب هذه املصلحة من أهم املصاحل املوجودة يف الوكالة نظرا للدور الذي تقوم به من خالل منح القروض، باعتبار 
. القروض هي االستثمار الرئيسي للبنوك

متثل العائدات املتولدة عن فوائد القروض اجلانب األكرب من األصول املصرفية و تربط هذه املصلحة هيكليا 
. ة و القانونية على عدة مستوياتباملصلحة التجاري

: المتابعةفروع االلتزامات/ب

هذا الفرع مكلف مبتابعة امللفات بعد منح القروض، هذه العملية مهمة جدا ألن البنك يتابع بصفة منتظمة الجناز 
. املشاريع و ضمان التسديد يف اآلجال احملددة مع تسجيل الفوائد

: مصلحة الصندوق و المحفظة.3

هذه املصلحة منتعترب
جند فيها عدد من الشبابيك اليت تقدم هذه اخلدمات و نالحظ أن )التحويالتالسحب،اإليداع،الستعالمات،(

. "اللباقة،الصرب،سالسة التعامل"هذه املصلحة حتتاج إىل 

: مصلحة العمليات مع الخارج.4

ن التحويالت و صرف 
.و التجارة اخلارجية 

: التعامالت بالعملة األجنبية/أ
يتم على مستوى هذه املصلحة تبديل العمالت الصعبة،فشراء العملة الصعبة يكون وفق السعر الوارد يف اجلدول 

: األسبوعي و يتم الشراء من الشخص مثبت اهلوية أما البيع فيتم فقط يف احلاالت التالية
صرف السعر -
حالة الطلبة املستفيدين من املنحة الدراسية -
حالة العالج يف اخلارج -
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. لبنك ال يقدم للزبون مبلغا بالعملة الصعبةاو يتم أيضا منح قدام احملاربني و املتقاعدين الذين عملوا يف فرنسا،و 

.بالعملة الصعبة بواسطة شيك بنكييف حاالت تقدمي املنح السياحية أو على شيكات سياحية، و يتم السحب 

: التعامالت الخارجية/ب

يتحكم بكل ما يتصل باخلارج  من تعامالت ذات طابع جتاري،حيث أن كل شخص له سجل جتاري له احلق يف 
االسترياد و التصدير شرط أن يكون له حساب لدى الوكالة،حيث يفتح له ملف خاص لتسديد مبلغ البضاعة 

. بنك بتسديدها عنه بالعملة الصعبة و يتم ذلك بعملتنيبالدينار و يقوم ال

حيث يتفاهم املتعامل مع الشخص األجنيب لريسل له الوثائق على طريق بنكه الذي يتعامل :التسليم السندي-
. معه عند تسليم الوثائق للبنك الوطين عدم تسليمها له إال بعد تسديد البنك الوطين و تبقى املسألة داخلية 

اعتماد بأمر من املستورد و يدفع بإرسالحيث يقوم بنك املستورد بإعالم بنك املصدر و ذلك :لقرض السنديا-
.القرض مقابل تسليم الوثائق

:فرع المحفظة-

: هي أنواع

الشيك المؤشر                                                                                          :

خيضع هذا الشيك لتأشرية املسئول األول للوكالة األصلية كإثبات على وجود رصيد ليصبح يف مقدور الزبون 
. ليةالسحب من أي وكالة أخرى على أن يعاد الصك إىل الوكالة األص

شيك الشباك    :

.يقدم إىل اللذين ال ميلكون شيكات أو اللذين استنفدوها
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BNA مستوىدراسة ملف قرض استثماري على تكوين و :المبحث الثالث

استثماريملف قرض: المطلب األول

:التاليةجيب على طالب القرض سواء كان فردا عاديا أو مؤسسة تقدمي ملف يتضمن الوثائق و العناصر 

: االستثماريطلب القرض-1

:القانونية و اإلدارية الوثائق- 2
:الوثائق احملاسبية و الضريبية- 3
:الوثائق االقتصادية و املالية- 4
:الوثائق التقنية- 5

باإلضافة إىل هذه الوثائق يستوجب على البنكي القيام بدراسة املشروع و تقييمه و حتليل األخطار و يقوم هذا 
:أساسا على

تعريف و تقدمي املشروع بدقة* 
تقييم املردودية التقديرية* 
استخراج بنية التمويل* 

ض و دراسة طلبات القر : المطلب الثاني
:يتم دراسة و اختاذ قرار منح القرض حسب القانون الداخلي للبنك و ذلك على املستويات التالية

على مستوى الوكالة:
فور وصول امللف إىل كاتب مديرية الوكالة الذي يسلمه إىل مدير الوكالة و الذي حيوله بدوره إىل مصلحة القروض 

أين يقوم املكلف بالدراسات االطالع على امللف و دراسته و حتليله بشكل دقيق و دراسة معمقة ملردودية 
يوم15إىل املدير، وتتم الدراسة يف أجل أقصاه املشروع، و بعد املكلف بالدراسات رأيه يعاد امللف مرة ثانية 

على مستوى المديرية الجهوية:
تقوم هذه األخرية بدراسة امللف مرة ثانية و استنادا إىل املعلومات السابقة، و على مستوى املديرية اجلهوية يعاجل 

روض و يعطي كذلك رأيه امللف على يد املكلف بالدراسات و يعطي هذا األخري رأيه مث على يد رئيس قسم الق
مث أخريا على يد املدير و يعطي رأيه مث جيتمعون على شكل جلنة و القرار و يعود إىل اللجنة و ذلك على أساس 
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التصويت فيؤخذ برأي األغلبية عكس على مستوى الوكالة فالقرار يعود إىل مدير الوكالة، و إذا كان املبلغ يفوق 
.و ترسله إىل املديرية املركزية للقرض

على مستوى المديرية المركزية للقرض:

منها
على مستوى اللجنة المركزية للقرض:

ما جاء من املستويات السابقة، و هذه اللجنة هلا صالحيات غري تقتصر مهمتها على اختاذ القرار استنادا إىل 
حمدودة و تتكون من مديري خمتلف القطاعات يف البنك يرأسها املدير العام للبنك و األمني العام للبنك و يتخذ 

.القرار فيها بالتصويت، و يف حالة تعادل األصوات فإن القرار يرجع للرئيس
:يكون إماقرار منح القرض االستثماري 

و يكون عادة بسبب عدم كفاية الضمانات، أو عدم توفر الشروط اخلاصة بسمعة الزبون يف السوق أو :بالرفض*
.لعدة أسباب أخرى ففي هذه احلالة يرفض الطلب و يعاد امللف إىل الزبون

الزبون و سيحصل على وثيقة منح القرض و ذلك بعد أن يقدم مجيع إذا اتفقت اللجنة على قبول طلب: بالقبول*
:الضمانات، و من بني الضمانات جند

الرهن العقاري ألراضي املشروع و البنايات املنجزة من قبل املستثمر، و قد يتم رهن وسائل النقل بعد تأمينها- 
.من كل األخطار

.رهن احملل التجاري باإلضافة إىل إحصاء العتاد- 
رهن احليازي للصفقات العموميةال- 
.وثيقة التأمني ألنواع متعددة من األخطار- 

.التمويل الثالثي للمشروع: المطلب الثالث
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على اساس االتفاقية املربمة بني البنك الوطين اجلزائري و الصندوق الوطين للتامني على البطالة يتم التمويل الثالثي 
:سفلهو هو املوضح أالشخصية لصاحب املشروعللمشروع باالضافة اىل املسامهة 

: بني
و املسماة فيما بعد , مليار دينار جزائري41.6ذات رأس مال قدره , شركة مسامهة, البنك الوطين اجلزائري

مدير وكالة ،ممثلة من طرف السيد, باجلزائر العاصمة************* و الكائن مقرها االجتماعي بـــــــ, "البنك"
.املخول له مجيع السلطات من اجل إبرام االتفاقية احلاليةبالنيابة871مستغامن 

 من جهة
**************بــــ **/**/**** ،املولود بتاريخ '' املقرتض'' املسمى فيما بعد ،00000:السيد

08/01/2014بتاريخ ************ سجل التجاريبمستغامن حتت رقم لامستغامن،املقيد بوالية/

،من جهة أخرى
: يعرض مايلي

:وصف و ثمن المشروع ):08(الجدول-1
:    موزع كمايلي دج3.122.712.62الثمن اإلمجايل للمشروع حمدد مببلغ كهربائي متنقليتمثل املشروع يف 

المجموع% )بالعملة الصعبة(الثمن )بالدينار(الثمن  الوصف
100.000.00 مصاريف إعدادية

38.553.88 اشتراكات صندوق ضمان 
القروض

129.099.77 تأمينات
90.000.00 مصاريف اخرى

2.074.358.97 معدات النقل
610.700.00 تجهيزات اإلنتاج

80.000.00 اموال متداولة
/ 3.122.712.62 الثمن اإلجمالي للمشروع

:موارد التموين-2
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:نقسم كما يلي دج3.122.712.62ـــربفاالستثمارات  الضرورية  الجناز املشروع تقدحسب املخطط املايل، 
)باملائة70.......................... (دج1.835.898.83: القرض البنكي- 

)باملائة01............................ (دج26.227.13:   التمويل الذايت- 
)باملائة29(دج    1.260.586.66):ب.ت.و.ص(قرض بدون فوائد- 

)باملائة100................. (دج   3.122.712.62: التمويل اإلمجايل- 
بالتايل ،اتفقت األطراف على مايلي:

مبلغ وموضوع القرض:
الذي قبل، حسب الشروط املنصوص عليها يف االتفاقية احلالية، قرضا متوسط " املقرتض"لفائدة " البنك"مينح - 

دج1.835.898.83..    ، ذو مبلغ إمجايل"القرض"يسمى فيما بعد ) م.م.ق(املدى 
مويل  خمصص لتدج3.122.712.62إلمجايلامن املشروع، يف الديباجة، ويقدر مبلغه %70القرض البنكي 
عملية استثمار

)باملائة01(ما متثل ، دج26.227.13حصة التمويل الذايت للمشروع، اليت يقدمها املقرتض، تبلغ - 
ما دج1.260.586.66بــــاملشروع تقدرلة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ااملقدمة من طرف الوكحصة التمويل- 

)باملائة29(ميثل 
مدة وتاريخ قفل القرض:
.سنوات تأجيل03سنوات منها 08: أجل تسديد القرض حمدد ب- 
سنوات ابتداء من تاريخ توقيع االتفاقية احلالية، بعد هذا 03ال يتجاوز30/09/2017تاريخ القفل حمدد ب - 

عن " املقرتض"و" البنك"وميكن تعديل تاريخ القفل باتفاق مشرتك بني. التاريخ، ال ميكن أن يتم أي استعمال
تبليغ كتايبطريق

سنوات بعد وضع تلك االتفاقية 03التاريخ احملدود لالستعمال األول جيب أن يكون على أقصى حد ثالثة - 
.حيز التنفيذ

العموالت–الفوائد:
الفوائد:

نسبة الفائدة املطبقة على . فائدة عن املبلغ املستعمل من القرض والذي مل يتم تسديده بعد" املقرتض"يدفع - 
%100الت القرض هي نسبةخمفضة بــ استعما

أو خالل فرتة ، بارتفاع أو باخنفاض، سواء خالل فرتة االستعمال،"النسبة القاعدية البنكية"أي تعديل يف -
.يؤدي ايل تعديل نسبة الفائدة املطبقة ملبلغ القرض املستعمل و الذي مل يتم تسديده بعد، بنفس احلصة،التسديد
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برسالة عليها مع إشعار باالستالم، بكل تعديل يف نسبة الفائدة و يف تاريخ دخوهلا حيز " املقرتض" يشعر" البنك"
.التنفيذ

أو تسديد القرض، تكون الفوائد مستحقة و تدفع كل ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ /خالل فرتة استعمال و- 
االستعمال األول

تحق، العدد الصحيح لأليام و علي أساس سنة عدد أيامها حساب الفوائد يتم علي أساس املبلغ األصلي املس- 
.يوما360

املستوطنة لعملياته البنكية، .871مستغامنةالانه ميلك يف دفاتر البنك الوطين اجلزائري وكيصرح املقرتض- 
الصرف و العموالت املتعلقة لقيدأرباح)ة(خمصص*************************. رقم) ة(جاري)ات(حساب
بالقرض
العموالت:

:عمولة االلتزام-
سنويا حتسب علي مبلغ القرض الغري مستعمل و الذي ةبالمائ0,50للبنك عمولة االلتزام قدرها " املقرتض"يدفع 

حيسب أبديو كل ثالثي , الثالثي األول يبدأ عند تاريخ االستعمال األول. هو واجب الدفع يف بداية الثالثة أشهر
.                                         على انه ثالثة أشهر كاملة

سوف يتم دفع عمولة التسيري من طرف املقرتض على أساس تقدمي كشف حساب حيرر من طرف البنك
:عمولة التسيير-
ض مبجرد توقيع اتفاقية عن مبلغ القر ة باملائ01إىل ةباملائ0,50عمولة تسيري قدرها من " للبنك"يدفع " املقرتض"

القرض و على أساس تقدمي كشف حساب حمرر من طرف البنك
تسديد القرض:

تسديد القرضكيفيات:
القرض موضوع االتفاقية احلالية جيب أن يكون موضوع تعبئة عن طريق سلسلة سندات ألمر مبا يعادل املبلغ - 

.املمنوح، تدعم برسالة سقوط األجل املتعلق به

أشهر، عند حلول تاريخ كل اجل، املبلغ األصلي لسندات األمر، التسديد 06كل " للبنك"يسدد " املقرتض"- 
n+4/01/12و التسديد األخري يتم بتاريخn/01/06األول يتم بتاريخ

،يتم تاريخ االستحقاق ليس يوم عملمن دينه يف مكان توطني السندات ألمر،إذا كان أي" املقرتض"يتربأ - 
من تربئة  السندات ألمر املدفوعة  مث يرجعها للمقرتض" البنك"ع يف يوم العمل الذي يسبقه،و يقوم الدف

يضمن التزويد املنتظم حلسابه اجلاري بتموين هذا األخري باملؤونات الضرورية ملختلف الدفعات " املقرتض"- 
)األصل والفوائد(والتسديدات املستحقة 

.توضيح طريق التسديد:9اجلدول
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)اشهر6كل (مبلغ القسطتاريخ التسديد
01/06/n183598،88
01/12/n183598،88
01/06/n+1183598،88
01/12/n+1183598،88
01/06/n+2183598،88
01/12/n+2183598،88
01/06/n+3183598،88
01/12/n+3183598،88
01/06/n+4183598،88
01/12/n+4183598،88

.الوطين اجلزائريالبنك :املصدر
تخصيص تسديدات القرض:

:يف إطار القرض سوف ختصص حسب األولوية التالية" املقرتض"- 
جرت واليت أصبحت مستحقة األداءلتسديد الفوائد اليت(*) 

أصل مبلغ القرض الذي حل أجل دفعهلتسديد (**) 
.للتسديد املسبق للقرض(***) 
التسديد المسبق للقرض:

إمكانية تسديد القرض مسبقا، جزئيا أو كليا وبدون تعويض، مقابل إشعار مسبق حيدد " للمقرتض"- 
يف ) رسالة موصى عليها مع طلب إشعار االستالم(عن طريق التبليغ " للبنك"أشهر مينح /أيام................ ــــــب

مبلغ ذلك التسديد اجلزئي سوف خيصص آلجال تسديد القرض األكثر بعدا، حسب حالة تسديد جزئي، 
:الرتتيب التايل

فياملرتبة األول، لتسديد عموالت االلتزام
يف املرتبة الثانية، للفوائد اليت جرت عن القرض واليت أصبحت مستحقة
يف املرتبة الثالثة، للمبلغ األصلي املستحق
فتح حسابات ا لغير مدفوعات-التأخيرفوائد -تأخير في دفع القرض:

كل مبلغ مستحق، أصال أو فوائد، أو بأي صفة واجب األداء مبوجب اتفاقية القرض احلالية، مل يتم دفعه يف - 
األجل احملدد، ألي سبب كان، سوف ينتج فوائد تأخري بقوة القانون، ابتداء من تاريخ استحقاقه، إىل غاية يوم 

سنوياةئابامل01دفعه الفعلي، بنسبة ال
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ال متكن تسديد املبلغ األصلي، عند تاريخ " للمقرتض"يف حالة ما إذا كانت وضعية احلساب اجلاري - 
استحقاقه، سوف يتم قيد هذا املبلغ يف حساب الغري مدفوعات الذي ينتج فوائد حمسوبة بالنسبة مع زيادة طبقا 

املشار إليها أعاله1.4.6ادة للم
فوائد التأخري تؤدي إىل حترير فاتورة خاصة على أساس عدد أيام التأخري الفعلية احملسوبة، واليت مت تبليغها - 
".للمقرتض"
أو الفوائد، لن تعترب أجال للدفع وسوف يتم اإلبقاء /الفرتة اليت يتم خالهلا معاينة قصر يف دفع املبلغ األصلي، و- 

.شروط االستحقاق املسبقعلى
:لتامين على البطالةوطنيللصندوق اللتسديد القرض

بعد قيام صاحب املشروع بتسديد القرض املمنوح من طرف البنك يقوم بتسديد الشطر املتبقي و املمثل يف 
.سنوات 5القرض املمنوح من طرف الصنوق الوطين لتامني على البطالة و يكون التسديد على مدة 

اشهر بعد آخر تسديد له مع البنك و يكون التسديد على النحو 3تتم عملية التسديد لفائدة الصندوق و 
:التايل

توضيح طرق التسديد:10اجلدول
مبلغ القسط تاريخ التسديد

126058،66 01/06/n+5
126058،66 01/12/n+5
126058،66 01/06/n+6
126058،66 01/12/n+6
126058،66 01/06/n+7
126058،66 01/12/n+7
126058،66 01/06/n+8
126058،66 01/12/n+8
126058،66 01/06/n+9
126058،66 01/12/n+9

.الصندوق الوطين لتامني على البطالة:املصدر
التعليق:

و قدر الثمن اإلمجايل إلجنازه بـــ كهربائي متنقلشروع  يف بادئ األمر كان موضوع دراسة احلالة تتمثل يف 
دج3.122.712.62
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:دراستنا للمشروع التمويل الذي مت اعتماده هو متويل ثالثي على النحو التايلو الحظنا من خالل
%70و ميثلدج1.835.898.83: البنكيالتمويل- 

%01و ميثلدج26.227.13:   التمويل الذايت- 

%29و متثلدج 1.260.586.66):ب.ت.و.ص(قرض بدون فوائد- 

ضمن املشاريع االستثمارية املصغرة و هدفه اقتصادي اجتماعي متثل يف توفري اإلنارة يف ف هذا املشروعنكما يص
ال بأس به يسمح له مناطق متعددة و يسهل من مهام و تطوير األشغال العمومية، كما توفر لصاحبها دخل 

.هرة البطالةبتوفري مستوى معيشي مالئم بعيدا عن ظا

و من خالل تطبيق هذا املشروع املصغر سيتم املسامهة يف رفع الضرائب املسجلة لدى خزينة الوالية و بالتايل 
.املسامهة يف الصندوق الوطين لغري األجراء

. الشباب هو العنصر احملرك لعجلة التنمية االقتصادية ألي بلد

:خالصة

ميكن القول بأن البنك فعال حيفز و يشجع االستثمار و له دور يف ارتقاء البيئة االستثمارية، فهذا يكون واضحا 
و هذا يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من خالل حتفيزات و امتيازات ملموسة يقدمها البنك للعميل 
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لة يف منح قرض دون فائدة و إعفائهم من دفع الرسم حيث من خالهلا استفاد الشباب من امتيازات جبائية متمث
على القيمة املضافة و ختفيض احلقوق اجلمركية، و هذا اإلجراء حيفز الشباب العاطل على فتح استثمارات صغرية 

و متوسطة يضمنون من خالهلا دخل ينتفعون به و يسامهون به بطريقة غري مباشرة يف رفع الدخل الوطين و التنمية 
.   اديةاالقتص



عامةخاتمة
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 من خالل دراستنا للبحث و حتليل موضوعه مع األخد بعني االعتبار التجارب العاملية تبني لنا أن
حاضنات األعمال اليوم وسيلة فعالة يف دعم و ترقية املؤسسات و أصحاب األعمال و هذا ما مت إتباعه 

.من خالل التجارب العاملية سابقة الدراسة
أن عنصر التمويل يلعب دور جوهري و حموري يف قيام هذه احلاضنات كمسامهة يف تنمية كما

.االقتصاديات العاملية و احمللية على حد سواء
 من جانب واقع حاضنات األعمال يف اجلزائر فهي تتميز بالتأخري و هذا راجع إىل احلكم التشريعي الذي

تقدمي (بل الدولة احلاضنة سواء ماديا أو معنويا يضبط آلية العمل فيها و إىل ضعف الدعم من ق
.......).تسهيل اجلانب القانوين- االستشارات

حيث توصل الباحث الى:
oعلى اإلدارة الرشيدة إىل جانب توفر السيولة الكافية لتلبية كافة حاجات احلاضنة يعتمد جناح األعمال

. القائمة
o آلية - التسهيالت- اخلدمات-التجهيزات- املكانحاضنات األعمال عبارة عن منظومة متكاملة من

هدفها الدفع األويل للمؤسسات و بالتايل املسامهة يف الدفع بعجلة ....املساندة و الدعم و االستشارة
.التنمية

o حمدودية جناعة  حاضنات األعمال اجلزائرية كان نتيجة الستنساخ حاضنة األعمال الدولية دون حماولة
.قتصاد الوطينتكييفها مع خصوصيات اال

التوصيات :
o جيب حتديد أهداف إنشاء احلاضنة من البداية مع األخذ بعني االعتبار توجهات السوق و متطلبات

.التنمية االقتصادية و تفادي أي تعارض مستقبلي
oالتسهيل و ليس التساهل يف إجراءات التمويل.
oالبقاء و االستمرارية مع املردودية املتابعة و املراقبة الدورية للمؤسسات القائمة من أجل ضمان

.االقتصادية
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