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مــــــــقــــدمـــــــــة

 .1مايه مراحل انشاء مؤسسة انش ئة؟

الفكرة
إنشاء المؤسسة
الناشئة

اثبات

البحث

المفهوم

حماية الملكية
الفكرية
خطة العمل

استكمال إجراءات اإلنشاء

المساعدات

اختبار الشكل القانوني

التمويل

 .2ما يه خطة العمل؟
يعترب اعداد خطة العمل رضوراي ملشاريع انشاء املؤسسات ،اذ يتعلق ا ألمر بأأداة
هيلكة ألهنا حتدد اسرتاتيجية املؤسسة و أأهدافها و أأدوات التحمك لتوجهيها .لكهنا
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أأيضا أأداة عرض تقدميي ألهنا تتيح اماكنية التواصل حول املرشوع مع املوردين
واقناع الرشاكء املاليني (املستمثرين واملقرضني وغريمه) ابلستامثر يف املؤسسة،1
تتضمن خطة العمل ،اليت جيب أأن حتتوي عىل  20اىل  30صفحة فقط.1
 ملخص ،عرض موجز خلطة العمل. عرض لصورة املؤسسة املراد انشاؤها (السرية اذلاتية للمسريين وصناع القرار،الشلك القانوين ،املوقع ،التنظمي ادلاخيل ،اخل).
 عرض للمنتجات واخلدمات املقدمة (اخلصائص ،اجلودة ،نقاط القوة والضعف،التطور املتوقع ،اخل).
 دراسة السوق (احلجم ،معدل المنو ،الزابئن ،املنافسة ،القوانني السارية ،اخل). حتليل ( SWOTنقاط القوة والضعف والفرص واخملاطر). خطط التسويق (س ياسة ا ألسعار ،الرتوجي ،التوزيع ،س ياسة النطاق ،اخل)واخلطط التجارية (ا ألهداف التجارية ،معلية املبيعات ،تقديرات التلكفة ،اخل)
 اخلطة املالية (توقعات املبيعات ،النفقات العامة ،الاستامثر ،سعر التلكفة ،طريقةالمتويل  ...اخل).

 .3ما يه هيالك دمع انشاء املؤسسة الناش ئة؟
 احلاضنات
وفقًا للامدة  11من املرسوم التنفيذي رمق  293-12املؤرخ يف  2رمضان 1433
املوافق  21جويلية  2012اذلي يـــحــــدد مـــهـــام املـصـاحل املـشــتـركـة لـلـبــحث
Chanteux A. et Niessen W. (2006). Les tableaux de bord et
business plan. L. Venanzi, Edi.pro, Liège (Belgique), 363p.
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الـعـلـمي والــتـكـنـولـويج وتنظميها وسريها ،يمت تعريف احلـــاضـــنــة كهـــيـــلك
لســـتـــقــبـــال ومـــســـانــدة مـــشــروع ابــتــكـــاري ذي صــلــة مــبـــاشــرة
بــالــبـــحث ،تــســاعــد صـاحب املــشـروع عــىل حتـقـيـق فـكـرته واثــبـــات
امـكــانـيـــة تطـبـيـقـهـــا يف املـــدى الـبعـيـــد وتــقــدم الـدعــم ألصـحــاب املـشــاريـع
فـي مــجــال الــتـكـويــن والاسـتــشـارة والـتــمـويل مع مرافقهتم اىل غاية انشاء املؤسسة.
تتواجد احلاضنات يف لك من جامعة البليدة  ،1قاملة ،الوادي ،املس يةل ،عنابة،
ورقةل ،بومرداس ،املدرسة الوطنية املتعددة التقنيات بقس نطينة (املرسوم الوزاري
املؤرخ يف  20صفر  1442املوافق  8أأكتوبر  2020املتضمن انشاء املصاحل املشرتكة
للبحث).
كام تتواجد احلاضنات أأيضا يف مراكز البحث مثل مركز تمنية التكنولوجيات
املتقدمة ،وخارج كياانت البحث مثل حاضنة الواكةل الوطنية لتمثني البحث والتمنية
التكنولوجية وحاضنة الواكةل الوطنية لرتقية وتطوير احلظائر التكنولوجية بس يدي
عبد هللا ،ومعهد حبة ،وحاضنات خاصة مثل ال  ،Sylabsو،Incubme
و... Capcowork
 دار املقاولتية
بفضل الرشاكة بني اجلامعات والواكةل الوطنية دلمع تشغيل الش باب ،مت اجناز ما
يقارب  58دار مقاولتية يف اجلامعات ،حيث تغطي اكمل الرتاب الوطين .تمتثل
هممة دار املقاولتية فتطوير ثقافة املقاولتية دلى الطلبة من خالل التحسيس
والتكوين وادلمع املس بق للطلبة أأحصاب املشاريع.2
www.ansej.dz
8
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 مشاتل املؤسسات
وفقًا للامدة  2من املرسوم التنفيذي رمق  78-03املؤرخ يف  24ذي احلجة 1423
املوافق  25فيفري  ،2003تعترب مشاتل املؤسسات مؤسسات معومية ذات طابع
صناعي وجتاري ،ختضع لرشاف الوزير امللكف ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة،
وتأأيت املشاتل يف أأحد ا ألشاكل التالية:
 احلاضنة :هيلك ادلمع اذلي يدمع أأحصاب املشاريع يف قطاع اخلدمات؛ ورشات معل التتابع :هيلك ادلمع اذلي يدمع أأحصاب املشاريع يف قطاع الصناعاتالصغرية واحلرف؛
 فندق املؤسسة :هيلك ادلمع اذلي يدمع أأحصاب املشاريع يف جمال البحث.تمتثل هممة املشاتل يف اس تقبال ايواء ودمع ،لفرتات زمنية حمدودة ،الرشاكت الناش ئة
وأأحصاب املشاريع؛ ادارة وتأأجري احملالت؛ تقدمي اخلدمات والنصاحئ املشخصة.
تتواجد مشاتل املؤسسات يف  13ولية ( أأدرار ،أأم البوايق ،ابتنة ،بسكرة ،س يدي
بلعباس ،عنابة ،ورقةل ،وهران ،البيض ،برج بوعريرجي ،خنشةل ،ميةل وغرداية).
 الواكةل الوطنية لتمثني نتاجئ البحث والتمنية التكنولوجية
مت انشاء الواكةل الوطنية لتمثني نتاجئ البحث والتمنية التكنولوجية مبوجب املرسوم
التنفيذي رمق  137-98املؤرخ يف  3ماي  ،1998حتت وصاية وزارة التعلمي العايل
والبحث العلمي .وتعد مؤسسة معومية ذات طابع صناعي وجتاري ،ملكفة بدمع
املبتكرين منذ ولدة الفكرة اىل غاية انشاء الرشكة.
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 الواكةل الوطنية لرتقية وتطوير احلظائر التكنولوجية:
مت انشاء الواكةل مبوجب املرسوم التنفيذي رمق  91-04املؤرخ  24مارس ،2004
حتت وصاية وزارة الربيد ملواصالت السلكية والالسلكية والتكنولوجيات والرقنة،
وتعد مؤسسة معومية ذات طابع صناعي وجتاري ،يقع مقرها يف س يدي عبد هللا.
توفر الواكةل من خالل حاضناهتا ،اس تضافة ومرافقة للمقاولتية يف جمال
تكنولوجيات الاعالم والتصالت.

 .4كيف يمت متويل املرشوع؟
 1.4المتويل اذلايت :تعترب املسامهة الشخصية أأو العائلية جد قيّمة لنشاء املؤسسة.
 2.4مساعدات ادلوةل والعاانت:
 صندوق دمع وتطوير املنظومة القتصادية للمؤسسة الناش ئة رمق 150-302املنشور يف قانون املالية لس نة  32020وقانون املالية التمكييل لس نة  ،2020واذلي
يغطي النفقات التالية :دراسات اجلدوى ،تطوير خطة العمل ،املساعدة التقنية،
التاكليف املتعلقة ابنشاء منوذج أأويل ،التكوين ،فضال عن حاضنات "املؤسسات
الناش ئة" و ترقية النظام البييئ للمؤسسة الناش ئة.4
 الواكةل الوطنية دلمع تشغيل الش باب ،ويه هيئة معومية تدمع أأحصاب املشاريعلنشاء وتوس يع املؤسسات املصغرة .تقدم الواكةل املساعدة املالية من خالل توفري
ا ألموال عن طريق القرض .خيضع هذا اجلهاز لرشوط.2
 3قانون رقم  14-19مؤرخ في  14ربيع الثاني  1441الموافق  11ديسمبر  2019المتضمن قانون
المالية لعام .2020
 4قانون رقم  07-20مؤرخ في  12شوال الموافق  04جوان  ،2020المتضمن قانون المالية
التكميلي لعام .2020
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 الصندوق الوطين للتأأمني عن البطاةل :هو مؤسسة معومية للضامن الاجامتعي،قام الصندوق بتطبيق نظام دمع لنشاء وتوس يع أأنشطة املقاولني العاطلني عن العمل
واذلين ترتاوح أأعامرمه بني  30و 50س نة .يقدم الصندوق املساعدة املالية من خالل
توفري ا ألموال عن طريق القرض ،خيضع هذا اجلهاز لرشوط.5
 الواكةل الوطنية لتس يري القرض املصغر ،يه هيئة معومية ذات طابع حمدد ،متنحالقروض املصغرة غري املدفوعة لفئات املواطنني اذلين تزيد أأعامرمه عن  18عا ًما،
وبدون دخل و  /أأو ذوو دخل منخفض ،غري مس تقر وغري منتظم ،خيضع هذا
اجلهاز لرشوط.6
 3.4القروض البنكية :ميكن لصاحب املرشوع اللجوء للقرض البنيك لمتويل
مرشوعه.
 4.4املشاركة يف الأسهم:
  : SOFINANCEويه مؤسسة مالية معومية و تعد مؤسسة لالستامثر املايلوا ألسهم  .،يغطي نشاطها املشاركة يف ا ألسهم .يمتثل المتويل يف مساهامت نقدية
يف ر أأسامل املؤسسات عند النشاء والتطوير واعادة الهيلكة.
 SOFINANCEتصبح مسا ًمها فعليا وتبيع حصهتا ( أأو أأسهمها) يف هناية الفرتة
احملددة يف اتفاقية املسامهني.7

www.cnac.dz
6
www.angem.dz
7
www.sofinance.dz
5
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 اجلزائر استامثر :رشكة ر أأسامل استامثري ،ويه رشكة فرعية لبنكني معوميني،وهام بنك الفالحة والتمنية الريفية والصندوق الوطين للتوفري والاحتياط .يغطي
نشاطها املشاركة النقدية ا ألقلية املؤقتة يف ر أأسامل مؤسسة صغرية ومتوسطة.8
  ،FINALEPاملالية اجلزائرية ا ألوروبية للمسامهة  ،يه رشكة ذات أأسهم جتمعبني بنك التمنية احمليل  ،و القرض الوطين اجلزائري و الواكةل الفرنس ية للتمنية
(.٪(28.73
 رشكة فرعية للبنك الوطين اجلزائري. رشكة فرعية لبنك اجلزائر اخلاريج. مالئكة ا ألعامل :مه أأشخاص طبيعيون يستمثرون بشلك فردي يف ر أأس مالرشكة مبتكرة ذات اماكانت منو عالية واليت ،اىل جانب دمعها املايل ،مينحون
للمقاول كفاءاهتم وجتربهتم وش بكة عالقاهتم وجزء من وقهتم .مثال :مالئكة القصبة
ل ألعامل.
 5.4املسابقات :تعد املشاركة يف مسابقة ما فرصة لمتويل املرشوع .هناك العديد
من املسابقات ألحصاب املشاريع املبتكرة اليت تنظمها املؤسسات العمومية واخلاصة.
ينال الفائزون معو ًما جائزة عىل شلك ر أأس مال ( أأموال) .أأمثةل :مسابقة
 ، Jinnovticاليت نظمهتا وزارة الربيد ملواصالت السلكية و الالسلكية و
التكنولوجيات و الرقنة  ،جائزة الابتاكر اليت نظمهتا وزارة الصناعة واملنامج ؛
مسابقات ... Djezzy ،Oreedoo
www.eldjazair-istithmar.dz
12
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 6.4المتويل التسامهي :تلجأأ طريقة المتويل هذه اىل ش بكة النرتنت وش باكت
التواصل الاجامتعي لربط أأحصاب املشاريع ابخلواص اذلين يرغبون يف دمعهم.

 .5ما يه ا ألشاكل القانونية لنشاء مؤسس تك؟
يعد اختيار الشلك القانوين املناسب أأمرا حاسام يف تطوير مرشوع املؤسسة .اذ
جيب دراسة هذه اخلطوة املهمة بعناية ،مع مراعاة عدة عوامل مثل عدد الرشاكء،
وحامية الرتاث ،وجحم املرشوع ،ور أأس املال ،والرضائب ،اخل.
اذا كنت ترغب يف انشاء مؤسسة خاصة بك ،فهناك شلكني

قانونيني9:

 املؤسسة الفردية (الشخص الطبيعي) املؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة :ويه مؤسسةلشخص واحد .يمتثل احلد ا ألدىن لر أأس املال املطلوب يف  100.000د.ج.
اذا كنت ترغب يف انشاء مؤسس تك مع رشيك أأو أأكرث ،فهناك عدة أأشاكل قانونية:9
 رشكة التضامن :ويه مؤسسة أأشخاص ،وعادة ما تكون مؤسسة عائلية .لحتتاج اىل أأي ر أأس مال .احلد ا ألدىن لعدد الرشاكء هو اثنني.
 مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة ،ويه مؤسسة رؤوس أأموال .احلد ا ألدىن لر أأساملال املطلوب هو  100000د.ج .احلد ا ألدىن لعدد الرشاكء هو اثنني.

www.commerce.gov.dz
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 رشكة ذات أأسهم ،ويه رشكة ينقسم ر أأس مالها اىل أأسهم .احلد ا ألدىن لر أأساملال املطلوب هو  5.000 .000د .ج يف حاةل الطرح العام و 1.000.000د.ج
خالف ذكل .احلد ا ألدىن لعدد الرشاكء هو س بعة.
 تعد رشكة التوصية البس يطة ،النادرة جدً ا يف اجلزائر ،مزجي من ا ألشخاصابلنس بة للمتضامنني ورؤوس ا ألموال ابلنس بة للموصني.
 رشكة التوصية ذات أأسهم :يه مزجي من ابلنس بة للمتضامنني ورؤوس ا ألموالابلنس بة للموصني احلد ا ألدىن لر أأس املال املطلوب هو  5.000 .000د.ج يف حاةل
الطرح العام و  1.000.000د.ج خالف ذكل.

 .6كيف أأمحي هوية مؤسس يت الناش ئة؟
• يعد ايداع العالمة التجارية خطوة أأساس ية محلاية هوية املؤسسة.
يعد املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية ،وهو مؤسسة معومية ذات طابع
صناعي وجتاري ينشط حتت وصاية وزارة الصناعة واملنامج ،امللكف بدراسة
وتسجيل وحامية احلقوق املعنوية (العالمات التجارية وبراءات الاخرتاع والتصاممي
والامنذج وبياانت املنشأأ) ،وفقًا للمرسوم التنفيذي رمق .68-98
يتيح تسجيل العالمة يف املعهد الوطين للملكية الصناعية ابحلصول عىل احتاكر
اس تغالل ملدة عرش س نوات قابةل للتجديد.
تعرف العالمة ،مبوجب املرسوم رمق  ،06-03بأأهنا أأي عالمة قادرة عىل متثيل
َّ
رمسي ،مبا يف ذكل اللكامت ،و أأسامء ا ألشخاص أأو احلروف أأو ا ألشاكل أأو
الرسومات أأو الصور وا ألشاكل املمزية للبضاعة أأو عبواهتا ،وا أللوان ،سواء اكنت

14

مفردة أأو جممتعة ،مقصودة وقادرة عىل المتيزي بني السلع أأو اخلدمات اخلاصة
ابلشخص الطبيعي أأو املعنوي عن العالمات ا ألخرى.
• يوىص أأيضً ا مبلء امس اجملال ،وهو عنوان النرتنت للرشكة ،عند انشاء املؤسسة.
يمت دمع تس يري تسجيالت أأسامء النطاقات حتت  dz.بواسطة Network
 ،(NIC.DZ(Internet Centerويه منظمة معمتدة من قبل Internet
 Corporationل ألسامء وا ألرقام اخملصصة.
مالحظة :تعترب امللكية الفكرية عنرصا أأساس يا ألي مقاول ،من مرحةل الفكرة اىل
بداية املرشوع ،وعند انشاء الرشكة وطوال فرتة تطويرها .قامت املديرية العامة
للبحث العلمي والتطوير التكنولويج ابعداد "دليل للملكية الفكرية" ،املتاح عىل
موقعها الالكرتوين ،واذلي يعزز املعرفة جبوانب امللكية الفكرية يف أأبعادها الصناعية
وا ألدبية والفنية.

 .7ما يه اجراءات انشاء مؤسسة؟
يتطلب انشاء مؤسسة تسجيلها يف املركز الوطين للسجل التجاري ،مبوجب
املرسوم التنفيذي رمق  41-97املؤرخ يف  18جانفي  1997واملتضمن رشوط
التسجيل يف السجل التجاري.
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يعترب املركز الوطين للسجل التجاري مؤسسة معومية ،تنشط حتت وصاية وزارة
التجارة ،تمتثل صالحياهتا يف مركزية السجل التجاري الصادر عن جسالت احملامك.

العنوان :الطريق الوطني رقم  ،24ليدو ،برج الكيفان.
ص.ب رقم  ،16120 ،18الجزائر
الهاتف+213 021 20 10 28/ 021 20 55 38 :
الفاكس+213 021 20 19 71 :
الموقع االلكترونيhttp://www.cnrc.org.dz :

 .8ما يه رشوط منح عالمة املؤسسة الناش ئة؟
: Route
Bordj
تُمنح El
 Glossaireواليت
 Adresseاجلزائري،
مبوجب القانون
nationaleمنشأأة
N°"24,للك مؤسسة
Lido,انش ئة
مؤسسة
عالمة "

Kiffan,
BP N°18, 16120, Alger
حترتم املعايري التالية:10
Téléphone : +213 021 20 10 28/ 021 20 55 38
Fax : +213 021 20 19 71
 جيب أأل يتجاوز معر املؤسسة مثاين س نوات.Site web : http://www.cnrc.org.dz

 جيب أأن يعمتد منوذج معل املؤسسة عىل منتجات أأو خدمات أأو منوذج أأعامل أأو أأيفكرة مبتكرة.
 -جيب أأل يتجاوز رمق ا ألعامل الس نوي املبلغ اذلي حتدده اللجنة الوطنية.

 10المرسوم التنفيذي رقم  254-20المؤرخ في  27محرم  1442الموافق  15سبتمبر 2020
المتضمن تشكيل اللجنة الوطنية لمنح عالمة “مؤسسة ناشئة” و”مشروع مبتكر” و"حاضنة" و تحديد
مهامها و تشكيلتها و سيرها.
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جيب أأن يكون ما ل يقل عن  ٪50من ر أأس مال الرشكة مملو ًاك ألشخاص طبيعينيأأو صناديق استامثر معمتدة أأو لرشاكت أأخرى حتمل عالمة "مؤسسة انش ئة".
 جيب أأن تكون اماكانت منو املؤسسة كبرية. -جيب أأل يتجاوز عدد العامل  250عامل.

 .9من يقوم مبنح عالمة املؤسسة الناش ئة ؟
تقوم بذكل اللجنة الوطنية ملنح عالمة "مؤسسة انش ئة" و"مرشوع مبتكر"
"وحاضنة" واليت مت انشاؤها دلى الوزير امللكف ابملؤسسات الناش ئة ،10و تقوم ب:
 منح عالمة "مؤسسة انش ئة" و "مرشوع مبتكر" و "حاضنة أأعامل" املسامهة يف تشخيص املشاريع املبتكرة وترقيهتا؛ -املشاركة يف تعزيز النظام البييئ للمؤسسات

الناش ئة 10

 .10كيف يمت احلصول عىل عالمة املؤسسة الناش ئة؟
يتعني عىل املؤسسة اليت تس تويف املعايري املذكورة يف النقطة  8واليت ترغب يف
احلصول عىل عالمة "مؤسسة انش ئة" تقدمي طلب عرب البوابة اللكرتونية الوطنية
للمؤسسات الناش ئة .10
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 .11ما يه مدة صالحية عالمة املؤسسة الناش ئة ؟
يمت منح عالمة "مؤسسة انش ئة" للمؤسسة ملدة أأربع س نوات ،وميكن جتديدها مرة

واحدة فقط.10
مالحظة:
ميكن منح عالمة "مرشوع مبتكر" ألي مرشوع ذي عالقة ابلبتاكر وفقًا للمرسوم
التنفيذي رمق  254-20املؤرخ يف  27حمرم  1442املوافق  15سبمترب  ،2020لتشكيل
اللجنة الوطنية لتسمية "الرشاكت الناش ئة" و "املشاريع املبتكرة" و "احلاضنات"
وحتديد هماهما ،تكويهنا وتشغيلها .وميكن ألي خشص طبيعي أأو مجموعة من ا ألشخاص
الطبيعيني التقدم للحصول عىل هذه العالمة ،ألي مرشوع متعلق ابلبتاكر .وللقيام
مصحواب
بذكل ،جيب تقدمي طلب عرب البوابة اللكرتونية الوطنية للرشاكت الناش ئة
ً
ابلواثئق

التالية10:

 عرض املرشوع وجوانب الابتاكر فيه، عنارص تثبت الماكانت القوية للمنو الاقتصادي، املؤهالت العلمية و  /أأو التقنية وخربات الفريق املسؤول عن املرشوع؛ -أأي عنوان للملكية الفكرية و أأي جائزة أأو ماكفأأة مت احلصول علهيا ،عند
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الاقتضاء10

مرسد
اثبات املفهوم :هو معلية جتريبية ملموسة وأأولية ،قصرية أأو غري اكمةل لفكرة أأو طريقة
معينة لثبات جدواها .يعترب عادة خطوة هممة حنو منوذج وظيفي اكمل.
امللكية الفكرية :تعين أأعامل العقل والاخرتاعات وا ألعامل ا ألدبية والفنية والشعارات
وا ألسامء والصور املس تخدمة يف التجارة.
املؤسسة الناش ئة :يه رشكة شابة ومبتكرة خصوصا يف جمال التكنولوجيات
اجلديدة ،تمتتع ابماكنيات كبرية للمنو .املصطلح هو لكمة أأجنلو-أأمريكية تعين
الانطالق حنو ا ألعىل (لظهار الماكنيات الكبرية للمنو).

املراجع القانونية
 املرسوم التنفيذي  293-12املؤرخ يف  2رمضان  1433املوافق  21جويلية 2012اذلي يـــحــــدد مـــهـــام املـصـاحل املـشــتـركـة لـلـبــحث الـعـلـمي
والــتـكـنـولـويج وتنظميها وسريها.
 املرسوم التنفيذي رمق  78-03املؤرخ يف  24ذي احلجة  1423املوافق  25فيفري ،2003املتضمن القانون ا ألسايس ملشاتل املؤسسات.
 املرسوم التنفيذي رمق  137-98املؤرخ يف  6حمرم  ،1419املوافق  3ماي 1998املتضمن انشاء الواكةل الوطنية لتمثني نتاجئ البحث والتمنية التكنولوجية وتنظميها
وسريها.
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 املرسوم التنفيذي رمق  91-04املؤرخ يف  3صفر  ،1425املوافق  24مارس 2004املتضمن انشاء الواكةل الوطنية لرتقية وتطوير احلظائر التكنولوجية.
 املرسوم التنفيذي رمق  68-98املؤرخ يف  24شوال  ،1418املوافق  21فيفري 1998املتضمن انشاء املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية.
ا ألمر رمق  06-03املؤرخ يف  16جامدى ا ألوىل  ،1424املوافق  19جويلية ،2003
واملتعلق ابلعالمات.
 املرسوم التنفيذي رمق  41-97املؤرخ يف  9رمضان  ،1417املوافق  18جانفي 1997واملتضمن رشوط التسجيل يف السجل التجاري.
 قانون رمق  14-19مؤرخ يف  14ربيع اليثاين  1441املوافق  11ديسمرب  2019املتضمنقانون املالية لعام .2020
قانون رمق  07-20مؤرخ يف  12شوال املوافق  04جوان  ،2020املتضمن قانون املالية
التمكييل لعام .2020
 املرسوم التنفيذي رمق  254-20املؤرخ يف  27حمرم  1442املوافق  15سبمترب 2020املتضمن تشكيل اللجنة الوطنية ملنح عالمة “مؤسسة انش ئة” ومرشوع مبتكر” و"حاضنة"
وحتديد هماهما وتشكيلهتا وسريها.
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املراجع
-Chanteux A. et Niessen W. (2006). Les tableaux de bord et business
plan. L. Venanzi, Edi.pro, Liège (Belgique), 363p.
- www.ansej.dz.
- www.cnac.dz
-www.angem.dz.
- www.sofinance.dz.
- www.eldjazair-istithmar.dz.
- www.commerce.gov.dz.
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