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 حاضنات األعمال التكنولوجية مدخل لدعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر
 

 جامعة بومرداسأ.د عبد الرحمان بن عنتر         
 جامعة البويرةد. عبد الرزاق حميدي              

 ملخص

في العقدين  اشتع الجزائرتولي الجزائر عناية فائقة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن 
أزمات متعددة سياسية، اقتصادية، مالية واجتماعية، هذه األزمات كان لها تأثيرا مباشر  األخيرين من القرن العشرين

، ما ساهم في ارتفاع معدالت تفاعا محسوسا في معدالت البطالةعلى القدرة الشرائية التي شهدت انخفاضا كبيرا، وار 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل أهم ورغم أن  ،الجتماعية بشكل مذهلالفقر وانتشار العنف واآلفات ا

غير أن هذا النوع من المؤسسات يتسم بهشاشته في مواجهة المنافسة الدولية المحركات الرائدة في مجال التنمية، 
  لوجية.لعل من أبرزها حاضنات األعمال التكنو  ،الدعمأنظمة مجموعة من في حاجة ل هاالحادة، وهو ما جعل

 .االبداع، البحث والتطويرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حاضنات األعمال التكنولوجية،  الكلمات الدالة:

I. مقدمة 

أنواعها أهمية خاصة في اقتصاديات الدول بغض النظر عن مختلف ب المؤسسات الصغيرة والمتوسطةتحتل 
من الدور المهم لهذه المؤسسات في المساهمة في  وانطالقا .مدى تطورها واختالف نظمها ومفاهيمها االقتصادية

تحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية. حيث أكدت تجارب العديد من دول العالم مثل الصين والواليات المتحدة 
وألمانيا واليابان وغيرها على دور الدعم والتشجيع المقدم لهذا النوع من المؤسسات في تحقيق طفرة نوعية مهمة 

على المستويين االقتصادي واالجتماعي في هذه الدول، وأحد أهم مداخل هذا الدعم يتمثل في حاضنات  وكبيرة
 األعمال التكنولوجية.

يشهد االقتصاد الجزائري في اآلونة األخيرة تحوالت عدة، على رأسها التحول من اقتصاد مدار مركزيا إلى  و
عتبار امكانية انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، ما اقتصاد قائم على آليات السوق، مع األخذ بعين اال

يفرض على المؤسسات الجزائرية عامة والصغيرة والمتوسطة بشكل خاص منطق المواجهة بدال من منطق 
 متوسطةالصغيرة و المؤسسات العمل على االعتماد على مختلف اآلليات لتطوير الاالحتكار، األمر الذي يستدعى 

 .ومن ضمنها حاضنات األعمال التكنولوجيةالجزائرية، 
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 أهمية الدراسة 

دور و أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مدى قدرتها على المساهمة في  تنبع أهمية الدراسة من
والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  حاضنات األعمالفضال عن العالفة التشابكية بين ، الجزائري  االقتصادتطوير 

 .ق التنمية االقتصاديةفي مجال تحقي

 أهداف الدراسة 

 نهدف من خالل هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف أهمها:

 .في الجزائر التعرف على واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حاضنات األعمال التكنولوجية في دعم وتطوير إبراز الدور الفعال الذي تلعبه -
 .يةالجزائر 

 سات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية.لمؤسفي تطوير ا حاضنات األعمال التكنولوجيةعوائق وشروط نجاح تحديد  -

 مشكلة الدراسة 

في  التكنولوجيةاألعمال حاضنات ما مدى مساهمة طرح السؤال الجوهري التالي " من خالل ما سبق يمكن      
 تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر"

 قسيمات الدراسةت 

 لإلجابة على التساؤل الجوهري واإللمام بكافة جوانب الدراسة نقسمها إلى محورين اثنين:  

 .اإلطار المفاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة  -المحور األول

 سبل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر من خالل الحاضنات التكنولوجية. -المحور الثاني
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II. إلطار النظري للدراسةا 

 اإلطار المفاهيمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. -المحور األول
تحظى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باهتمام متزايد فيي مختليف دول العيالم، إذ أثبتيت التجيارب فيي العدييد  

مؤسسات في تحقيق العدييد مين من البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء في السنوات األخيرة الدور الحيوي لهذه ال
األهييييداف، ولييييذل  اعتبييييرت ميييين أهييييم متطلبييييات التنمييييية المعاصييييرة، وأحييييد سييييبل التغلييييب علييييى العقبييييات االقتصييييادية 

 واالجتماعية، خاصة تل  التي تعرفها الدول النامية. 
 .عريف المؤسسات المتوسطة والصغيرةت -أوال

غيرة والمتوسطة ما زال يثير نقاشا من ناحية إن تحديد تعريف موحد ومعتمد لتصنيف المؤسسات الص
فال والمقاييس المعتمدة في القطاعات االقتصادية واختالف النمو الصناعي والتقدم التكنولوجي،  اختالف المعايير

يوجد لحد األن اتفاق موحد ومقبول عالميا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويخص جميع القطاعات)الصناعة، 
أخرى، واالختالف يعد صغيرا في دول  دول معينةفي  فما يعتبر كبير أو متوسط،  1ت الخدمية(الزراعة، القطاعا

في تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ال يختلف فحسب بين الدول فيما بينها، بل قد يتعدى ذل  ليكون هذا 
بها ومرحلة النمو االقتصادي االختالف حتى داخل الدولة الواحدة، وهذا وفقا للقطاعات االقتصادية التي تعمل 

التي يمر بها اقتصاد هذه الدولة، أي أن المؤسسات التي كانت تعتبر كبيرة في مرحلة ما من مراحل النمو 
االقتصادي في هذه الدولة يمكن أن تعتبر صغيرة أو متوسطة في مرحلة أخرى، كما يختلف مفهوم هذه 

 2المؤسسات من نشاط اقتصادي إلى آخر.
الدول معايير مختلفة لتعريفها و من أهم المعاير الشائعة: معيار العمال، معيار رأس المال، معيار لقد تبنت 

و لكن أكثر المعايير  الطاقة استهال  التقنية المستخدمة، معيار المبيعات و اإليرادات، معيار اإلنتاج، معيار
على و األدنى لعدد العاملين مثال في ألمانيا شيوعا هو عدد العاملين بها، و هنا يوجد أيضا اختالف حول الحد األ

عامل في اليابان. و رغم هذا االختالف يمكن  300عامل و  200 إنجلتراعامل و في  49ال يزيد العدد على 
 سرد بعض التعاريف نذكر منها:

عن المؤسسات  ASEANقام بها إتحاد دول بلدان جنوب شرق أسيا  تعتبر بلدان الشرق أسيا وفق دراسة -
 3عامل. 100المتوسطة والصغيرة ، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي يكون عدد عمالها أقل من 

التعريف المعتمد من قبل البن  الدولي، حيث يميز البن  الدولي في تعريفه للمؤسسات المتوسطة والصغيرة بين  -
 4ثالثة أنواع:

                                                      
1 Shara L. Aranoff, and Others , Small and Medium- Sized Enterprises: Overview of 

Participation in U.S. Exports(Washington: United States International Trade Commission, 

January 2010)p . 2-1  

، مجلة دراسات دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين المردود الضئيل وكيفية التفعيلمحمد طالبي،  2 
 .44( بتصرف، ص2009، فيفري 12العدد اقتصادية )الجزائر: مركز البصيرة،

 111(ص 1998دار الدولية للنشر والتوزيع ) القاهرة: المنشأة االعمال الصغيرةج. سبنسر هل، ترجمة صليب بطرس ،  3 
، المجلة دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة في تنويع االقتصاد العراقيعبد الستار عبد الجبار موسى، رحيق حكمت ناصر،  4 

 (2012، 34العراقية للعلوم االقتصادية ) العراق: السنة العاشرة، العدد 
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 جمالي أصولها أقل  10عمالها أقل من  المؤسسة المصغرة )متناهية الصغر( : هي التي يكون عدد عمال وا 
 . الف دوالر أيضا 100ألف دوالر ، وبحجم مبيعات سنوية ال يتعدى ال  100من 

  عامال، وكل من أصولها وحجم مبيعاتها السنوية ال يتعدى  50المؤسسات الصغيرة: وهي التي تضم أقل من
 .ماليين دوالر 3

 عامل، أما كل من أصولها وحجم  300دد عمالها أقل من المؤسسات المتوسطة: وهي التي يكون ع
 مليون دوالر. 15مبيعاتها السنوية فال يفوق 

صغيرة في الدول النامية على أنها كل الأما لجنة األمم المتحدة التنمية الصناعية فتعرف المؤسسات المتوسطة و  -
فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة اذا  عامل، أما بالنسبة للدول المتقدمة فتكون  90مؤسسة يعمل بين اقل من 

 5.عامل 500كانت تشغل اقل من 
 تمارس منشأة كل هو الصغير المشروع التعريف هذا يعتبر و المشتركة األوروبية للسوق  المعتمد التعريف -

 األوروبية السوق  دول إحدى وهي ألمانيا تتبنى بينما عامل، 100 عن بها العاملين عدد يقل نشاطا اقتصاديا و
 العمال عدد يقل و اقتصاديا نشاطا تمارس منشأة كل تعتبرها حيث الصغيرة، للمشروعات آخر تعريفا مشتركةال

 6عامل.  200عن فيها
الصغيرة والمتوسطة بأنها تل  المشروعات التي يدخلها حجمها دائرة المشروعات  المؤسساتالبعض  كما يعرف -

تها الفنية أو المالية على توفير هذا الدعم من مواردها وقدراتها التي تحتاج للدعم والرعاية والنابعة من عدم قدر 
مكانياتها الذاتية.  7وا 

، (249-50)يتراوح عدد عمالها بين الحجم متوسطة ، المؤسسات2005وجاء في تعريف جديد في جانفي  -
 تتجاوز ال أن يجب( موظف 49-10) الصغيرة المشاريعأما . يورو مليون  50التداول قيمة تتجاوز ال أنعلى 
 تتجاوز أن يجب ، والموظفين 10 فال يزيد عدد عمالها عنالصغيرة  الشركات أن حين في يورو مليون  10
  8.يورو مليون  2 التداول قيمة

أما التعريف المعتمد في القانون الجزائري: إن التعريف المعتمد بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  -
، والمتمثل في القانون التوجيهي 12/12/2001المؤرخ في  01/18ي القانون الجزائر هو التعريف الوارد ف

لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي ينص على مايلي: تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة مهما كان 
شخص، وال يتجاوز رقم  250وضعها القانوني، بأنها مؤسسة إنتاج السلع والخدمات تشغل من واحد إلى 

                                                      

  الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، عن الموقع االلكتروني:مدخل لدراسة إشكالية تمويل المؤسسات  5 
www.9alam.com/forums/attachment.php?attachmentid=1737&d ... 

الملتقى الدولي األول لمعهد  ،تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالصيغ المصرفية اإلسالميةمحسن عواطف، ناصر سليمان،   6
 24-23حول : "االقتصاد اإلسالمي ، الواقع ورهانات المستقبل ")الجزائر: جامعة غرداية،  وعلوم التسييرالعلوم االقتصادية، التجارية 

 .4( ص2011فيفري 

، الملتقى السنوي اإلسالمي تجربة بنك فيصل اإلسالمي المصرفي في تمويل المنشآت الصغيرة المتوسطةأبو موسى عبد الحميد،  7
المالية اإلسالمية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة)عمان: األكاديمية العربية للعلوم المالية السادس: دور المصارف والمؤسسات 

 .4(ص2003والمصرفية، 
8 OECD, OECD SME and Entrepreneurship Outlook) Paris : OECD, 2005)P 17. 
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مليون دج، وهي تحترم معايير  500ها ملياري دينار جزائري، أو ال يتعدى إجمالي حصيلتها السنوية أعمال
 9االستقاللية.

غيير ، من خالل ما سيبق يتبيين أن هنالي  وجهيات نظير متعيددة حيول تصينيف المؤسسيات الصيغيرة والمتوسيطة 
لييف بليييدان العييالم فيييي تحديييد المؤسسيييات عييدد العميييال و قيميية األصيييول يعتبييران عنصيييران أساسيييان لمخت ي معيييار  أن

ل الصيناعة ) التجيارة و الخيدمات(، والجيدولين الصغيرة و المتوسطة حسب مجال نشاطاتها الصناعية أو خيارج مجيا
 يوضحان كيفية تحديد حجم المؤسسات وفقا للمعيارين آنفي الذكر.  02و  01رقم 

 ف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الصناعيةتصني  (              01جدول رقم )                  
 نوع المؤسسة قيمة األصول بالدوالر عدد العمال

 صغيرة   1063xأقل من  49 – 0
50 – 200 1063 x   10612إلى أقل من x متوسطة 

200 – 499 10612 x  1063إلى أقل من x كبيرة 
 كبيرة جدا x 1063أكبر من  فما فوق  500

المؤسساات الصاغيرة و المتوساطة و القادرة علان المنافساة فاي ظال اقتصااد الساوق باإلساقاة علان الحالاة هللا ،المصدر: بلوناس عبد
 18و17ملتقى متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية) الشيلف:جامعة حسييبة بين بيوعلي. ييومي  ،الجزائرية

 126( ص2006أفريل
 صنيف المشروعات ص.م خارج القطاع الصناعي ) التجارة و الخدمات(( : ت02الجدول رقم )          

 نوع المؤسسة قيمة األصول بالدوالر عدد العمال

 صغيرة x 1062أقل من  49 – 0
50 – 99 1062 x  10620إلى أقل من x متوسطة 

 كبيرة فما فوق  x 10620 فأكثر 100
 

 .المصدر: نفس المرجع السابق
 .والمتوسطة الصغيرة تالمؤسسا أهمية -ثانيا

 به تتمتع لما القرار متخذي بال تشغل التي الهامة الموضوعات احد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تعتبر
 أساسيا ومحركا الوطني لالقتصاد الفقري  العمود تعتبر حيث الوطنية االقتصادية التنمية في دعم وفعالية أهمية من
تثبت الدور اإليجابي لهذا النوع ما المؤسسات في توفير مناصب الشغل إن كل اإلحصائيات الرسمية  تنميته. في

في الواليات امتحدة  (D.L.BIRCH)والمساهمة في التخفيف من حدة البطالة، وتعتبر الدراسة التي قام بها 
سب في توفير مناصب الشغل، وحوالمتوسطة  الصغيرة المؤسساتاألمريكية بمثابة نقطة االنطالق لتحليل مساهمة 

من مناصب العمل المستحدثة راجع إلى المؤسسات التي  %66فإن 1969/1976هذه الدراسة فإنه خالل السنوات 

                                                      

 .4محسن عواطف، ناصر سليمان، مرجع سبق ذكره، ص 9 
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، وهذا ما ال  %82عامل فيرجع لها استحداث  100عامال، أما تل  التي توظف أقل من  20توظف أقل من 
 10يمكن فعله من خالل المؤسسات الكبيرة.

 11:يلي فيما والمتوسطة  الصغيرة أهمية المؤسسات تكمنوبشكل عام 
 الرخاء توفر وبالتالي المدفوعات ميزان وضع وتحسين جهة من اإلجمالي القومي الناتج زيادة على تعمل -

 .أخرى  جهة من اإلنتاجية باألنشطة والنهوض االقتصادي
نتاج العاملة األيدي تشغيل فرص وتوفر المؤسسات هذه ألصحاب دخول توليد -  مما ديريةتص فرص ذات سلع وا 

نتاج األجنبي النقد على الحصول إلى يؤدي  .األجنبي بالنقد االحتفاظ إلى يؤدي مما للواردات بديلة سلع وا 
 أن حيث والكساد التضخم مثل واالنتكاسات لسلبيةا المؤثرات ومواجهة الوطني لالقتصاد الصلبة األرضية تشكل -

 .االقتصادية بالتقلبات ضخمةال الشركات من أقل والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تأثر
 معالجة في يساهم بما المعيشة، مستوى  ورفع طموحاتهم وتحقيق االستقاللية في والرياديين األفراد رغبات تلبية -

 واالجتماعية واإلدارية اإلنتاجية للخدمات إضافة عمل، فرص بتوفير (البطالةاالجتماعية ) المشكالت أهم
 .التبعية من الحد أو والتقليل والخدمات السلع من كثير في الذاتي االكتفاء تحقيق وبالتالي

 .السوق  اقتصاد إلى الدول بعض اقتصادات تحول عملية في محوريا دورا تلعب -
 أسرع بشكل اإلنتاج عمليات وتحديث تطوير على قدرتها حيث ن م التكنولوجي التطور آليات أهم أحد تعتبر -

 الصغيرة المشروعات من الكثير توفر حيث العالية، االستثمارات تذا الضخمة الشركات عن بكثير أقل وبتكلفة
 كل في المتاحة اإلمكانات من فائدة أعلى يحقق لما وذل  ومتكاملة، مترابطة مجموعات في العمل آليات

 والتي المغذية الصناعات عليه يطلق الكبيرة الصناعات مع التكامل فرص المشروعات هذه توفر كما مشروع،
 خاصة المجاالت معظم في بالتواجد يسمح وبشكل إليه تحتاج بما الكبيرة الصناعات هذه إمداد على تعمل

 .وصناعيا تكنولوجيا المتطورة المنتجات مجاالت
تساهم في إقامة توازن اقتصادي واجتماعي أكثر وضوحا وذل  نتيجة للقدرة العالية على االنتشار الجغرافي  -

   اكتشاف معارف ومهارات أفراد المجتمع المحلي الذي تقام فيه.والتوسع داخل المدن والقرى وكذل
تلعب دورا مهما في تقليل مخاطر وعواقب الهجرة من المناطق األقل نموا إلى المناطق األكثر نموا في الدولة  -

 نفسها، بل أنها أداة فعالة في تحقيق نوعا من الهجرة العكسية الهادفة إلى تحقيق التنمية المتوازنة.
 .ت الصغيرة و المتوسطة في الجزائرالمشاكل و العراقيل التي تواجه المؤسسا -لثاثا

على الرغم من أهمية دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في االقتصاد ، واالهتمام الذي توليه مختلف 
لتي تعترض المعوقات ا القطاعات االقتصادية لهذه المؤسسات في الجزائر .إال أنها ال زالت تواجه العديد من

 14 ،13 ، 12:مكن تلخيص هذه المعوقات فيما يلي. و يقل مسيرتها نحو التطور و التنميةتعر طريقها، و 

                                                      

،مجلة األكاديمية  والمتوسطة في االقتصاد الجزائري  الصغيرة لصناعية كمدخل لتعزيز مكانة المؤسساتالعناقيد اطرشي محمد،  10 
 .5(بتصرف، ص2015، جانفي 13للدراسات االجتماعية واإلنسانية )الجزائر: جامعة الشلف، العدد 

طة في الجزائر: مدخل إدارة الجودة والمتوس الصغيرة للمؤسسات دعم القدرات التنافسيةعازب الشيخ أحمد، غربي العيد،  11 
والمتوسطة في الجزائر)الجزائر: جامعة  الصغيرة المؤسساتالملتقى الوطني : واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في  الشاملة، 
 .6-5( ص ص 2013ماي  6-5الوادي، 
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 القيود اإلدارية و المؤسساتية : -
من بين العراقيل التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر ، و هي نمو القطاع غير الرسمي 

و ما يتناقض تماما مع أهداف السلطات العمومية في توجهات السياسة المتمثل في السوق الموازية ، و ه
 االقتصادية .

باإلضافة إلى تعقيد اإلجراءات اإلدارية و تداخل المسؤوليات و مشاكل العقارات ، كعدم وجود المكان المناسب 
 خاص .إلقامة المؤسسات و ارتفاع أسعار األراضي . يشكل عائقا آخر يحد من تطور االستثمار ال

ناهي  عن اإلجراءات الجمركية المعقدة التي تتميز بالبيروقراطية . فالجزائر ال زالت تعيش في ظل واقعين مناقضين 
هما : من جهة الخطاب الرسمي القائم على تشجيع االستثمار الخاص ، و من جهة أخرى يعكس الواقع ممارسات 

 مليئة بالصعوبات و العراقيل .
 ملكية العقارية :صعوبة الحصول علن ال -

منطقة نشاط تتوزع عبر التيراب اليوطني . تشيهد هيذه  449منطقة صناعية و  72يوجد بالجزائر ما ال يقل عن 
المناطق مشاكل عويصة بسبب نظام التسيير المطبق ، مما أدى إلى صعوبات عديدة خاصة فيما يتعلق بالحصيول 

 للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة . على الملكية العقارية في المناطق الصناعية بالنسبة
 مشاكل تمويلية : -

إن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مجبرة على اللجوء إلى البنو  بسبب حاجتها للتمويل و ذل  لنقص مواردها 
. و لكن نظرا لهشاشة الجهاز المصرفي في الجزائر الذي يعتبر في حد ذاته عاجزا عن تلبية رغبات زبنائه كونه 

تقنيات ال تتوافق و متطلبات العصر الحديث . و لعل أهم المشاكل التمويلية للمؤسسات الصغيرة و يعتمد على 
 المتوسطة يمكن إيجازها فيما يلي:

  وجود تمييزا واضحا بين القطاع العام و القطاع الخاص في مجال منح القروض ، و هو ما يتناقض مع
لكبرى منها مازالت تحظى بامتيازات خاصة لدى النصوص التشريعية ، فالمؤسسات العمومية و خاصة ا

 البنو  العمومية ، نظرا إلى العالقات التي تعود إلى زمن بعيد.  
 . ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لألغراض االستثمارية ، لتعويض درجة المخاطرة 
 ب هذه المشروعات .مطالبة المشروعات الصغيرة بضمانات عينية كبيرة قد ال تتوافر لدى أصحا 
  غالبا ما تكون حجم القروض المتاحة من البنو  التجارية و بنو  االستثمار محدودة و غير كافية لتنمية

 المشروعات الصغيرة .
 . طول إجراءات منح القروض للمشروعات الصغيرة 

                                                                                                                                                                                     

، الملتقى الوطني الثالث حول: في الجزائرالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية للحد من أزمة البطالة حميدي عبد الرزاق،  12 
ديسمبر  3-2)الجزائر: جامعة البويرة،  2014-2001سياسات التشغيل في إطار برامج التنمية واالنعاش االقتصادي في الجزائر 

 .04( ص2014
دولي حول متطلبات تأهيل الملتقى ال مقومات تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومعوقاتها في الجزائر،بابا عبد القادر،  13 

 .153-152( ص ص 2006أفريل 18و17المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية) الشلف:جامعة حسيبة بن بوعلي. 
 . 51، الجزائر ، ص 1997، تقرير (CNES)المجلس الوطني االقتصادي االجتماعي  14 
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 البنكي المحدد ب  الشروط القاسية التي وضعها بن  الجزائر على القروض البنكية ، و المتمثلة في التمويل
مليون دينار إلنشاء  30من مبلغ حجم االستثمار . و تحديد سقف التمويل للمبالغ االستثمارية ب  % 30

ر إلنشاء مؤسسات فردية و مليون دينا 10شركات ذات مسؤولية محدودة أو شركة ذات أسهم ، و 
 .     تضامنية

القتصاد بل تنعكس سلبا على المتغيرات االقتصادية هذه اإلجراءات قد ال تشجع على االستثمار و إنعاش او 
وهذا ما دفع جزءا من االدخار الخاص نحو التوجه الى االستثمارات غير المنتجة  حقيقية كمعدل النمو و التشغيل،ال

 التي يغلب عليها طابع المضاربة ، باإلضافة إلى تدني نسبة انجاز المشاريع االستثمارية المعتمدة .
 المعلومات : مشاكل نقص   -

يتمثل هذا المشكل في نقص المعلومات عن أسواق الموارد و السلع و مستلزمات اإلنتاج ، و كذل  نقص في 
المعلومات لدى أصحاب المشروعات أو مديريها حيال الكثير من القوانين و القرارات الحكومية ، كقوانين تسجيل 

 .ماعية ، قوانين العمل و غيرها ..المشروعات ، التحفيزات الجبائية ، التأمينات االجت
 مشاكل تسويقية : -

هي متمثلة في عدم اهتمام أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بدراسة السوق لتصريف المنتجات، و و 
ذل  لنقص الكفاءة و القدرات التسويقية جراء نقص الخبرات و المؤهالت لدى العاملين ، و عدم وجود معرفة أو 

 لحقيقي للتسويق و حصر هذا المفهوم بأعمال البيع و التوزيع .خبرة بالمفهوم ا
 غياب سياسة تكوين اليد العاملة : -

تتمثل غياب سياسة تكوين المسيرين و العاملين في المؤسسات الخاصة، في نقص مراكز التكوين والتأهيل 
ر و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتخصصة، وفي تكوين العمال و المسيرين، وهذا ما يشكل عائقا كبيرا أمام تطوي

 المتوسطة في الجزائر، وهذا ينعكس سلبا على إنتاجية هذه المؤسسات.
 باإلضافة إلى المشاكل السابقة، هنا  مشاكل أخرى متعددة منها: مشاكل مختلفة : -

  خاصة مشاكل البنية التحتية، حيث ما زالت شبكة الطرقات ضعيفة ، وتوجد الكثير من المناطق شبه منعزلة
 الجنوب.

 .مشكلة إيصال الكهرباء و المياه و االتصال و ارتفاع أسعارها بصفة مستمرة 
 .إحجام الكثير من هذه المؤسسات عن الدخول في بورصة الجزائر 
  .التأخر في تطبيق عملية خصخصة الكثير من المؤسسات العمومية مما أثر سلبا على تقوية البورصة 

ستدفع و بدون ش  الكثير من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر  كل هذه المشاكل و مشاكل أخرى 
بالتحول إلى قطاع غير رسمي يمارس أعماله في الخفاء بهدف تحقيق الربح السريع بأقل عناء ، أو التحول إلى 

مؤسسات قبل التصدير ( ، إذا لم تبذل السلطات العمومية المجهودات الالزمة إلنقاذ هذه ال –قطاع ) االستيراد 
من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تحولت الى مؤسسات )  % 24فوات األوان ، فعلى سبيل المثال هنا  

 سات غلقت أبوابها بسبب المشاكل .من هذه المؤس % 18التصدير ( ، و  –االستيراد 
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 التكنولوجية. سبل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر من خالل الحاضنات -المحور الثاني
المطلوبة لدعم المؤسسات الصغيرة التكنولوجية تبرز كأحد المداخل  أمام كل هذه التحديات فإن حاضنة األعمال

ي قيمتها الدور في ظل التغيرات االقتصادية السريعة. فهي تمثل ضرورة ملحة وتساوي ففي ظل العولمة و 
 سات في التنمية الشاملة.واالجتماعي والتقني الذي تلعبه هذه المؤساالقتصادي 

 .حاضنات األعمال التكنولوجية مفهوم -أوال
مهما اختلف الباحثون حول تحديد اإلطار المفاهيمي الخاص بمفهوم حاضنات األعمال، إال أنه هنا  شبه 
د إجماع في تحديد مفهومها، حيث هنا  تأكيد على أنها البيئة المتكاملة من التسهيالت واآلليات المدعمة لروا

األعمال في إدارة وتنمية أكبر للنجاح، حتى تتمكن من البقاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورعايتها 
لمدة محدودة بما يكفل لها فرصا االستمرارية والنمو، و يقلل من حجم المخاطر واحتماالت الفشل التي تصادفها، 

الت مساعدة والزمة ويتمتع باإلمكانيات والمعلومات من خالل تهيئة كيان قانوني وفني ومالي يحتوي على تسهي
والعالقات التشابكية التي تساير متطلبات مرحلة التأسيس أو اإلنشاء وبداية النشاط، حتى تتمكن من البقاء 

 15والنمو.
تعمل على توفير  -لها كيانها القانوني –ويمكن تعريف حاضنات األعمال بأنها مؤسسات قائمة بذاتها لها  -

من الخدمات والتسهيالت للمستثمرين الصغار الذين يبادرون بإقامة مؤسسات صغيرة  بهدف شحنهم بدفع جملة 
 16. -سنة مثال أو سنتين –أولي يمكنهم من تجاوز أعباء مرحلة االنطالق 

كما يمكن القول أن الحاضنات التكنولوجية هي مجموعة من المؤسسات التي تعمل على احتضان مجموعة من  -
والمشاريع وتطويرها، وذل  بتقديم الدعم التقني والمشورة العلمية، إضافة للتوجيه التسويقي، وهذا طيلة  األفكار

 17فترة االحتضان.
هذه يمكن لهذه الحاضنات أن تكون تابعة للدولة أو خاصة أو مختلطة، غير أن تواجد الدولة في مثل حيث  

ين حاضنات األعمال العامة، وهي التي تخدم المؤسسات ، كما يمكن أن نميز بالمؤسسات يعطي لها دعما أقوى 
التي تعنى بتنمية وتشجيع صناعات بصفة عامة بغض النظر عن تحصصها، وحاضنات أعمال متخصصة، وهي 

وقطاعات محددة، وأخيرا حاضنات األعمال التقنية وهي التي تختص بدعم وتشجيع مشروعات ذات صلة بتقنيات 
 المعلومات واالتصاالت. 

خاصة تل   تقوم الحاضنات التكنولوجية بمهام جد أساسية لرواد األعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةو 
كما توفر لهم حيث تساعدهم في دراسة الجدوى االقتصادية،  ،التي يرتبط نشاطها بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 المحاسبة في والمساعدة ،منتجاتهم تسويق علىفضال  الشبكي، الربط واألنشطة األعمال أساسيات المعارف حول
 المستثمرين إلى والوصول ضمان، وبرامج القروض وصناديق المصرفية، القروض على والحصول المالية، واإلدارة

                                                      

حالة حاضنات األعمال في االقتصاد  -والتفعيل: رؤية مستقبليةإشكالية حاضنات األعمال بين التطوير فوزي عبد الرزاق،  15 
 .188( ص2014)الرياض: كتاب أبحاث المؤتمر السعودي الدولي لجمعيات ومراكز ريادة األعمال، سبتمبرالجزائري 

، مجلة العلوم نظم حاضنات األعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرحسين رحيم،  16 
 .168ص (2003، 02االقتصادية وعلوم التسيير) الجزائر: جامعة سطيف، العدد 

) بيروت: اللجنة أثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنميةنشرة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، هيئة األمم المتحدة:  17 
 .23تصرف، صب (2010، 13االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا، العدد 
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قامة الندوات وورش العمل،و   19 18تقدم لهم الخدمات القانونية واإلدارية، إضافة لتوفير المعلومات والمعارف وا 
 .ظهر أهم هذه الخدماتي (01الشكل رقم )و 
 

 (                مهام وخدمات حاضنات األعمال 01الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: من إعداد الباحثين، اعتماد على عدة مراجع.
 

 

                                                      

) السعودية: رأس المال المخاطر: نموذج واعد لتمويل المؤسسات الريادية في المملكة العربية السعوديةمحمد سعد الناصر،  18 
 .22بتصرف، ص(2012، 21-01كرسي ساب  للبحث، العدد

19 Ľubica Lesáková , The Role of Business Incubators in Supporting the SME Start-up (Hungarica: Acta 

Polytechnica Hungarica, Vol. 9, No. 3, 2012)p88. 
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 .ضرورة ملحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائرالحاضنات التكنولوجية  -ثانيا
وتطوير قدراتها التكنولوجية وثقافتها االبداعية يصطدم  الجزائرية المتوسطةإن ترقيه المؤسسات الصغيرة و 

 20:بمجموعة من المعوقات، أهمها تل  الخصائص التي تميز هذا النوع من المؤسسات الجزائرية، والتي نذكر منها
رة، مشكل نقص الخبرة والمعلومات: رغم أهمية قطاع المؤسسات ص و م واقتحامه ميادين متعددة )تجا -

صناعة، نقل، سياحة، فالحة...(، إاّل أّن نقص المعلومات واالفتقار إلى الخبرة التنظيمية والتسييرية، يظهر 
واضحا بالنسبة للظروف المحيطة بنشاط الصناعات الصغيرة والمحيط العام الذي يعملون فيه، كما أّن جهل 

م يجعلهم يفاجئون بانخفاض أو أصحاب المؤسسات وحصر طموحهم في حدود شؤون حرفتهم أو صناعته
 .ارتفاع األسعار، كما يتعّرضون لنقص الخدمات أو يسقطون تحت سيطرة البائعين واحتكارهم لألسواق

 :يلي قّلة المعلومات: تتجلى المعلومات االقتصادية المتعّلقة بالمؤسسات ص و م فيما -
 اتخاذ القرار السياسي واإلداري، ومعرفة القدرات.  
 تحسين استعمال الطاقة اإلنتاجية الموجودة في التوسع. 

 : ولكن في موضوع المعلومات االقتصادية هنا  أكثر من صعيد 
 غياب المتابعة عن طريق التحريات الميدانية المختلفة. 
   غياب المعلومات الدقيقة عن المهّتمين بهذا القطاع، فهو ما يستوجب تشخيص دقيق للمؤسسات وخاصة

 .المصغرة
 عدم التنسيق بين المصالح الوزارية المختلفة. 
  إلى إعالن أّن  1996اختالف في تحديد المفاهيم المتعلقة بهذا النوع من المؤسسات، أّدى مثال في سنة

 : عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وطنيا هو
 .(EDIL) مؤسسة حسب مؤسسة تطوير الصناعات الخفيفة 177365 
 .(ONS) ان الوطني لإلحصائياتمؤسسة حسب الديو  236000 
 .(CNAS) مؤسسة حسب الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 127000 
 .(CACI) مؤسسة حسب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 25000 

  غياب ثقافة المؤسسة، رغم أّن المجتمعات المتطورة قد حققت إنجازات ونجاحات بفضل العلوم التي وصلت
 .حققت من ورائها إليها، والقدرات التي

وما نالحظه بالنسبة للنظام المعلوماتي الجزائري هو عدم توفر قاعدة بيانات متجّددة وصحيحة لدعم عملية  
اتخاذ القرارات، وكذا التضارب الشديد الكائن بين المعلومات المصّرح بها من طرف جهات مختلفة ويرجع ذل  

 :إلى
 لمشاكل التي تعترض المستثمرين وعدم القدرة على تحديد مصادر تجاهل أهمية استخدام المعلومات في حّل ا

 .توفير المعلومات الالزمة
                                                      

الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات  ،دور حاضنات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةقاسم كريم، مريزق عدنان،  20 
 .549-548(ص ص2006أفريل  18و17 -الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية)الجزائر: جامعة الشلف
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  غياب الخطط القائمة على دراسات واقعية متكاملة من خالل خبرات متخّصصة لدراسة احتياجات الجهات
 .المختلفة من المعلومات

والتسييرية من بين أهّم المشاكل التي يعاني  ميةالتنظيقلة الخبرة التنظيمية والتسييرية: حيث تعتبر قّلة الخبرة  -
 :منها قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا راجع لألسباب التالية

َفاء لتسيير إدارة على أعلى مستوى مطلوب وذل   - عدم توفر فرص التدريب الجيد والمناسب إلعداد مسّيرين أكّّْ
 .بسبب قصور البرامج التعليمية في هذا المجال

 .الخبراء المختصين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضعف التنسيق فيما بينهم نقص -
يستوعبون  التعامل مع البنو  أو المؤسسات التمويلية الرسمية، ألّنهم ال صغيرةخوف الكثير من المؤسسات ال -

ات بهذا الشكل، نظمها وطبيعتها، وليست لهم الخبرة في إجراء التعامل معها، وال خالف أّنه في ظروف ومعطي
 .ال يمكن التخطيط إلنشاء وتطوير المؤسسات وحّتى االقتصاد برّمته

أثبتت حاضنات األعمال التكنولوجيا أهميتها في مختلف دول العالم المتقدمة والمتخلفة منها، إذ وفي المقابل 
الصناعية المتقدمة  وجية في بعض الدولتشير بعض األبحاث في مجال تأثيرات إقامة حاضنات األعمال التكنول

، ان الفكرة المحورية التي أثبتت نجاحا في تنمية المؤسسات الجديدة وزيادة فرص مثال كالواليات المتحدة األمريكية
نجاحها، خاصة في المؤسسات التي هي بحاجة إلى خدمات من نوع خاص وزيادة على الخدمات الفنية المتقدمة 

ة االختراعات والعمل الذهني والخدمات اإلدارية شديدة الخصوصية، إن والخدمات القانونية المتخصصة في حماي
في شبكة متقدمة من الشركاء والمؤسسات هذه الفكرة تتمحور حول كيفية النجاح في وضع هذه المؤسسات 

تي وعليه فقد جاء في إحدى الدراسات ال والهيئات، تمثل النواة األساسية لنجاح المؤسسات الجديدة الملتحقة بها.
من خالل حاضنة تكنولوجية مؤسسة ذات طابع تكنولوجي أقيمت  61جرت في الواليات المتحدة األمريكية أنه 

مؤسسة ليست مشتركة بأي حاضنة، وتوصلت الدراسة إلى مدى تأثير الشراكة التي تصنعها الحاضنات  80و
 21التكنولوجية على المؤسسات الملتحقة بها.

 خالل العوامل الثالث التي تظهر في الشكل التالي:ويظهر هذا التأثير خاصة من  

 

 

 

 

 

 

                                                      

حالة -حاضنات األعمال التكنولوجية ودورها في تطوير االبتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةشريف غياط، محمد بوقموم،  21 
دارية) الجزائر: جامعة بسكرة، العدد الجزائر  .60( ص2009، ديسمبر 6، مجلة أبحاث اقتصادية وا 



 
13 

 أبرز تأثيرات الحاضنات التكنولوجية علن المؤسسات الملتحقة بها(    02الشكل رقم )

 
-حاضنات األعمال التكنولوجية ودورها في تطوير االبتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطةشريف غياط، محمد بوقموم، المصدر: 
دارية) الجزائر: جامعة بسكرة، العدد رحالة الجزائ  .60( ص2009، ديسمبر 6، مجلة أبحاث اقتصادية وا 

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.التكنولوجي  والدعمالحاضنات  الجهود الجزائرية في مجال -ثالثا
ا تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإمكانيات محدودة للتوسع فضال عن انخفاض مستوى التكنولوجي

المستعملة، إذ تعتبر هذه الميزة أو الخاصية من أهم النواتج الناجمة عن نقص وانخفاض الطاقة اإلنتاجية والقدرات 
التنظيمية والتمويلية للمؤسسات المتوسطة الصغيرة والمصغرة وهو ما يلقي بأعباء كبيرة على الجهات المسئولة عن 

ات تتعاظم باستمرار السيما مع ازدياد التقدم والتطور دعم وتنمية هذه المؤسسات، كما أن هذه المسؤولي
 .22التكنولوجي

من صعوبات في مجال التوسع وانخفاض  والمتوسطة في ظل هذا الوضع الذي تتميز به المؤسسات الصغيرة 
نات فضال على اعتبار اقتصاد السوق هو التوّجه الجديد للجزائر منذ بداية تسعي في مستوى التكنولوجيا المستخدمة،

يفرض عّدة متطلبات يتوجب أخذها بعين االعتبار في واقع االقتصاد الجزائري،  فإن هذا( 20القرن الماضي)القرن 
و نخص بالذكر تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كضرورة ملّحة يقتضيها االستعداد لمواجهة المنافسة الدولية 
                                                      

، مذكرة لنيل شهادة المستدامة المحلية التنمية تحقيق في المصغرةو  والصغيرة المتوسطة المؤسسات دورمشري محمد الناصر،  22
 .20( ص2011الماجستير) الجزائر: جامعة سطيف، 
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أّما برنامج تأهيل المؤسسات  ائر للمنضمة العالمية للتجارة،االنضمام المحتمل للجز  الحاّدة المرتقبة، خاصة مع
من القانون التوجيهي لترقية المنشآت الصغيرة و  18الجزائرية الصغيرة و المتوّسطة فقد تّم إقراره بموجب الماّدة 

ا النوع من ته الحادية عشر منه على أهداف تدابير المساعدة و الدعم لترقية هذمادفي  نصطة، هذا األخير المتوس
 24 :23المنشآت و المتمّثلة في

 االقتصادي.إنعاش النمّو  -
 التكنولوجي.طة ضمن حركية التطور و التكيف المتوسالصغيرة و  ؤسساتإدراج تطوير الم -
 نشاطها.شجيع بروز منشآت جديدة و توسيع مجال ت -
التكنولوجي المتعّلقة بقطاع و المهني و  االقتصاديترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي و التجاري و  -

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.
 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.صة المخص االستقبالتشجيع كّل األعمال الرامية إلى مضاعفة عدد مواقع  -
 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.تشجيع تنافسية  -
 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.تحسين أداء  -
 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.فة مكية قاّرة و على وضع أنظمة جبائي الحث -
 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.ترقية إطار تشريعي و تنظيمي مالئم لتكريس روح المقاوالتية و تنمية  -
 .تبّني سياسات تكوين و تسيير للموارد البشرية ُتشّجع اإلبداع، التجديد، و ثقافة المقاوالتية -
 .و المتوّسطة على األدوات و الخدمات المالية المالئمة الحتياجاتهاالصغيرة  ؤسساتتسهيل حصول الم  -
 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.تحسين األداءات البنكية في معالجة ملّفات  -
عم والدفع الدلمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتشجيع بروز محيط اقتصادي و تقني و علمي و قانوني يضمن  -

 .ي إطار منسجمالضروريين لترقيتها و تطويرها ف
 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطةترقية تصدير السلع و الخدمات التي تنتجها  -

ز القانون على إنشاء مشاتل ) حاضنات ( للمنشآت ذات الحجم الصغير         و اإلضافة إلى ذل ، فقد ركب
يل هذا النوع من ( كوسيلتين هاّمتين لدعم و تأهSous-traitanceالمتوّسط و التشجيع على المناولة ) 

غير أن إنشاء مثل هذه المشاتل أو الحاضنات غير  منه. 21، و 20، 12، و هو ما تنّص عليه المواّد المؤسسات
 .كاف لتفعيل دورها واالستفادة منها قيس تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر

 يتعرض قد كما الشروط من حزمة توفر نجاحه يتطلب إداري  كيان كأي في الجزائر األعمال حاضنات إن 
، كالعوائق السياسية، البشرية، الترابط الضعيف مع الجامعة، هذا زيادة على تحقيقه ألهدافه سبيل في تقف لمعوقات

 . -والتي ذكرنا أهمها في المحور األول -بحد ذاتها تل  العوائق التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

                                                      
الملتقى  ؟،تكنولوجيات المعلومات واالتصال: حافز أم عائق أمام تأهيل المنشآت العربية الصغيرة و المتوّسطة سعيد عيمر،  23

(ص 2006أفريل  18و17 -غيرة و المتوسطة في الدول العربية)الجزائر: جامعة الشلفالدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات الص
 .701-700ص
 12الموافق  لي  1422رمضان  27المؤّرخ في  18-01القانون التوجيهي لترقية المنشآت الصغيرة و المتوّسطة، رقم  24

 .7-6( ص ص  2001ديسمبر 15  ،77) الجزائر: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2001ديسمبر
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 إلقامة الموارد و للجهود شاملة تعبئة يتطلب الجزائر فيالتكنولوجية  عمالاأل حاضنات نجاح ضمانإن 
 25:االعتبار بعين التالية األمور بأخذ ذل  و الوطن، من مناطق عدة في نموذجية حاضنات

 مجتمع في إال تزدهر أن يمكن ال الصغيرة المشروعات فتنمية  تية،المقاوال وروح الحر العمل ثقافة تشجيع -
 اإلدارية المواهب أصحاب األعمال رجال من مجموعة وتتواجد الحر، العمل وحب الريادة ه روحفي تتوفر

 جديدة. أفكار للمخاطرة، وتبني واالستعداد الخاصة،
 الدعم ألن الخاص القطاع ومؤسسات الدولة مؤسسات بين مشاركة محل الحاضنات تكون  أن على العمل -

 .فاعلية ثروأك أيسر يصبح المطلوب والمادي المعنوي 
 هاونيحتاج التي والحرية الصالحيات مإعطائه من والبد ،ينالمناسبالحاضنات  ي مدير  اختيار في الدقة من البد -

 المحتضنة. وللمؤسسات اتالحاضن نجاح لتأمين
 الجدوى  مراعاةو  المحلية الظروف مع تتناسب ،نهاالحتضا المؤسسات اختيار عند محددة معايير وضع -

مك االقتصادية،  على القدرة تحسين و المحلية، المضافة القيمة زيادة ذل  في بما المستقبلية توسعها اناتوا 
 البيئية. الظروف مراعاة و التحديث و التطوير و للعمالة، أكبر فرص تحقيق و التصدير،

 مصادر توفير و التمويلية القدرة وتطوير دعم بهدف المصرفية القروض نظام خارج التمويل أنظمة تشجيع -
 رأس وشركات األموال توظيف شركات مشروعات مثل والمتوسطة، الصغيرة الصناعات أمام للتمويل جديدة
 اإلسالمية. والبنو  التأجير وشركات المخاطر المال

 .03، والتي تظهر في الشكل األعمال حاضنة شبكاتكما يتطلب األمر على األقل توفير العناصر األساسية ل -
 الجزائرية األعمال الضرورية لحاضنات الشبكات               (03الشكل رقم )

 
 
 
Source: Prepared by the researcher, depending on the website: 

- www.nstedb.com/fsr-tbi09/images/chapter1.pdf 
- UNESCAP, Strengthening Technology Incubation System for Creating High Technology-

Based Enterprises in Asia and the Pacific(2001) 
 

                                                      

 .209فوزي عبد الرزاق، مرجع سبق ذكره، بتصرف، ص  25 
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 الخالصة

تواجه المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في الجزائر مثلها في ذل  مثل باقي الدول النامية، العديد 
من المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرتها على العمل وتقلل من مساهمتها في دفع عجلة النمو االقتصادي، 

ت وتقوم السلطات الجزائرية بها في سبيل القضاء على هذه المشاكل والصعوبات أو الحد ورغم الجهود التي قام
منها على األقل، غير أن هذه الجهود ال تزال كافية للتخلص من هذه العقبات، وخاصة فيما يتعلق بالجوانب 

لنوع من المؤسسات، ومن المعلوماتية والتكنولوجية، ولذل  كان من الضروري البحث عن تقنيات جديدة تتولى هذا ا
بينها حاضنات األعمال التكنولوجية ، التي تتبنى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة في السنوات األولى 
لنشأة هذا النوع من المؤسسات، حيث تحتاج إلى الرعاية الفائقة واالهتمام الشامل، لتكون مزودة بآليات النجاح، 

 التي يمكن أن تواجهها. قادرة على الصمود في وجه التحديات

ونستنتج مما سبق أن تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية باالعتماد على الحاضنات 
 :التكنولوجية يجب أن يرتكز على األبعاد التالية

تسمح بتوفير المعلومة بشكل شفاف البعد المعلوماتي والتكويني عن طريق منظومة جديدة للبحث واإلحصاء  -
 .ميع المؤسسات على اختالف حجمها ونوعها وموقعها، فضال عن حل مشكلة المعلومات المتضاربةوعادل لج

التشريعات ا البعد التشريعي عن طريق توجيه قانوني لجميع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذ -
 .أو المشاتل الحاضنات التكنولوجية الخاصة بتنظيم وتسيير عمل

بط الجامعة بمحيطها عامة، وبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسط بصفة خاصة، ر المحيط، حيث يتوجب  دبع -
 لتكون قاعدة صلبة للبحث والتطوير واالبتكار.

الصغيرة و المتوّسطة على األدوات و الخدمات المالية المالئمة  ؤسساتتسهيل حصول الم بالبعد المالي، وذلك -
الملحقة لمؤسسات ل ات التكنولوجية من تقديم الخدمات الالزمةالحاضنتمكين لالدعم المالي فير و تو  الحتياجاتها

 .بها
للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة تل  التي ترتبط  ضريبيةتوفير تحفيزات البعد الجبائي، من خالل  -

 بالحاضنات التكنولوجية.
ات التكنولوجية في دعم االستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال االستفادة من الحاضنالبعد الدولي، ب -

 وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
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