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  :م��ص

املؤسسات الناشئة �� العقود الثالثة �خ��ة من القرن املا���، وأصبحت تلعب دول م�ما �� بتزايد ��تمام 

ال�شاط �قتصادي سواء ع�� صعيد الدول املتقدمة أو الدول الناشئة ع�� حد سواء، فبعد أن ش�د العالم تحوالت 

السوق و�روز منظمات عاملية جديدة، سر�عة و�غ��ات متالحقة أ�م�ا التحول من آليات التخطيط املركزي إ�� آليات 

تغ��ات ومقاومة امل �٥ذو�إحدى الوسائل للتالؤم مع . وظ�ور التحالفات والكيانات �قتصادية، والثورات التكنولوجية

 .يالر�ود �قتصاد

�دفت �ذه الدراسة لتحرى دور حاضنات �عمال �� دعم وتنمية املؤسسات الناشئة، وقد راجت حيث   

�� دعم وتنمية املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة الناشئة واستدام��ا  ات �عمال كث��ا بالنظر إ�� دور�ا البارز فكرة حاضن

ا��،و�و ما أدى إ�� ...ا��دمات ع�� غرار، الوصول للب�� التحتية، �سو�ق، دعم ما�� وشب�ي ،من خالل تقديم مختلف

وع�� ما يبدو فإن �ل من فكرة حاضنات �عمال واملؤسسات . مةإحداث آثار ايجابية ع�� �قتصاد ا���� للدول املتقد

إذ ال تزال �عيدة عن . تتعلق باالستدامة و�بداع الناشئة �� البلدان النامية بما ف��ا ا��زائر تواجھ عددا من التحديات

�عمال �� سع��ا لدعم ى يتع�ن إيالء ��تمام للتحديات ال�� تواجھ حاضنات ذمراحل متقدمة بلغ��ا �عض الدول ل

  startupsالشر�ات الناشئة
 
Abstract: 

 The attention towards emerging institutions has become excessive in the the last three decades 

of the last Century, and the  countries started  to play an  interesting role in the economic activity  at the 

level of both developed countries or emerging  ones  after The quiick changes that  the world has 

witnessed  Such as  The shift from central planning mechanisms to market mechanisms, the emergence 

of new global organizations, the emergence of alliances and economic entities, and technological 

revolutions. this study aimed at  investigating the role of business incubators in supporting and 

developing emerging institutions, the idea of business incubators has been very popular in view  of their 

prominent role in supporting and developing emerging Small and medium enterprises and their 

sustainability, through the provision of various services such as, access to infrastructure, marketing, 

financial and network support ...etc, which led to positive effects on the local economy of developed 

countries. It seems that both the idea of business incubators and emerging institutions in developing 

countries, including Algeria, face a number of challenges related to sustainability and creativity. As it  is 

still far from the advanced stages that  some countries have reached, attention must be paid to the 

challenges facing business incubators in their quest to support start-ups. 
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     :عامة مقدمة

التنمية �قتصادية و التخطيط املستقب�� نا�ع  استدامةت���ع املؤسسات الناشئة ع�� أ�مية بالغة �� ضمان 

من دور�ا �� التوظيف و ارتفاع ��م مسا�م��ا �� القيمة املضافة عالوة ع�� ��م �س�ثمارات املرتبطة ف��ا �عد أن 

  .ش�د العالم تحوالت سر�عة و �غ��ات متالحقة لت�و�ن آليات �قتصاد ا��ر

ؤسسات الناشئة و ر�ادة �عمال �� ا��زائر مؤخرا سواء من قبل حيث يالحظ تزايد ��تمام بموضوع امل  

يواجھ العديد من ) startups( إال أن �ذا النوع من املؤسسات الناشئةالسلطات الرسمية أو ال�يئات ��اديمية ،

الصعو�ات نظرا ��داثة ع�ده �� ا��زائر من ج�ة، ومن ج�ة أخرى فإن �ذا النوع من املؤسسات يواجھ العديد من 

، وال�� عادة ما ت�ون عالية ا��اطرة، و�و و�بداعيةالصعو�ات ح�� �� الدول املتقدمة ن�يجة تب�يھ لألف�ار املستحدثة 

جعل �ذا النوع من املؤسسات  أمام تحديات حاسمة، ، لتمو�ل �ذا النوع من املشار�ع ما يدفع البنوك لتو�� ا��ذر

و�س�ب �عقد ب�ئة �ذه املؤسسات �� ظل التنافس الشديد،  وخاصة �� البلدان النامية البلدان حديثة الع�د ببعث 

وجب توجيھ ... و�قتصادية كقاعدة لالنطالق �قتصادي  وتحس�ن املؤشرات �جتماعية  الناشئةتجر�ة املؤسسات 

و�عث مقومات اندماج�ا واس�يعاب معطيات  الناشئة��تمام نحو �عث الب�ئة املالئمة ب�شأة وتطور املؤسسات 

طر الفشل، خاصة �� السنوات �و�� النطالق�ا،  و�ذا ا�قتصاد املعاصر، من الفرص وال��ديدات، حيث تواجھ مخ

لد��ا، وضعف موارد�ا املالية،  والذي يحول دون ا��صول ع�� املعلومات، و�س�شارات  ن�يجة لنقص امل�ارات �دار�ة 

وخدمات التدر�ب،  وقد أدى الو�� امل��ايد أل�مية �ذه املؤسسات �� النمو �قتصادي  والصعو�ات ال�� �عمل �� ظل�ا 

ت أشواطا �عد عملية ��شاء، من خالل وضع إ�� خلق آليات جديدة لدعم املؤسسات الناشئة م��ا  ومرافقة تلك ال�� بلغ

دعم عمليا��ا  عدد من السياسات والقوان�ن  واللوائح ال�� �ساعد�ا ع�� التطور وتوف�� ظروف مالئمة للعمل،  وآليات

أو ب�ئ��ا، سواء فيما يتعلق باملوارد املادية واملالية  ل�شأ��ا ل��ز�ا ع�� مواج�ة ظروف�قل �� السنوات �و��  ع��

والدولية، و�آلية من آليات الدعم جاءت فكرة حاضنات �عمال ك�يئات وج�ات توفر التعامالت مع �سواق ا��لية، 

واملتوسطة  و�عد �� الوقت ا��ا�� حاضنات �عمال آلية دعم �س��دف حضن املؤسسات الصغ��ة ، أش�ال املساعدات

مستجدا��ا جية  وامتالك�ا املرونة ال�افية للتأقلم مع ب�ئة �عمال و ح�� تصبح ل�ا القدرة ع�� التما��� مع ب�ئ��ا ا��ار 

قادرة ع�� دخول عالم جودة منتجا��ا إ�� أن تصبح واستغالل للفرص السوقية، من خالل التقديم ا��يد لطرق عمل�ا  و 

  املنافسة

  :�ش�الية: أوال 

  :انطالقا مما سبق وملعا��ة املوضوع نطرح �ش�الية التالية

  ما مدى جا�ز�ة السلطات ا��زائر�ة الرسمية و ال�يئات ��اديمية �� احتضان و تطو�ر املؤسسات الناشئة؟

  :و لإلجابة عن إش�الية البحث قمنا بطرح �سئلة الفرعية التالية

 ما �� املؤسسات الناشئة؟ وما الصعو�ات ال�� تواج��ا؟ 

 الناشئة؟ ما �� حاضنات �عمال وكيف تدعم املؤسسات  

 

 

 

 



 

 

  فرضيات البحث: ثانيا

الرئ�سية نقوم بتحديد  إش�اليةولإلجابة ع��  رحھ من �ساؤالت حول موضوع البحث�� ضوء ما تم ط

 :الفرضية الرئ�سية التالية

ودعم املؤسسات   بدرجة كب��ة �� متا�عة �سا�مأعمال �س�� ا��زائر و من خالل جملة من �جراءات ��لق ب�ئة  

  . الناشئة

  :أ�مية البحث

،  الناشئةالضوء ع�� أحد أ�م �ليات املعاصرة �� دعم  وتطو�ر املؤسسات  أ�مية �ذه الدراسة �� �سليط ��تتج

واملتمثلة �� حاضنات �عمال،  وذلك باعتبار�ا من ب�ن �ليات ال�� وجدت من أجل مواج�ة �رتفاع الكب�� �� معدالت 

 خاصة �� مرحلة التأس�س،  وذلك عن طر�ق مرافقة الشباب �� إ�شاء واملشار�ع املبتكرةالناشئة الفشل للمؤسسات 

ونقل املشار�ع ملساعد��م ع�� إ�شاء مؤسسا��م �ذه  إجراءات الدعم  واملتا�عة ال�� تقدم�ا لباع�� مؤسسا��م من خالل

   ...أف�ار�م �بداعية �� مجال �س�ثمار إ�� أرض  الواقع

  :أ�داف البحث

 :��دف الدراسة لتحقيق مجموعة من ��داف، من بي��ا

  الناشئة و املشار�ع املبتكرةدعم املؤسسات إبراز أ�مية حاضنات �عمال ودور�ا �� مرافقة و. 

  الناشئةعة من اجل دعم املؤسسات ال��امج املتبطرف الدولة من خالل السياسات إبراز ا���ود املبذولة من 

 .عن طر�ق آلية حاضنات �عمال

 الناشئةحاضنات �عمال �� ا��زائر وطبيعة ا��دمات ال�� تقدم�ا للمؤسسات  إظ�ار واقع. 

  :أسباب ودوافع اختيار املوضوع

 : تتمثل أ�م �سباب والدوافع الختيار موضوع �ذه الدراسة، ما ي��

  اور امل�مة ضمن تخصصنا العل��يمثل أحد االرغبة ال��صية لدراسة �ذا املوضوع، نا�يك عن أنھ��. 

 ضمن �قتصاديات �� �ونة �خ��ة وذلك ع��  الناشئةملؤسسات ادور ال�� يتمتع ��ا البحث �� مجال  ��مية

 .املستوى العال�� وا����

 والعمل  ، ��تم بمساعدة املؤسسات الناشئة�آلية دعم  ومتا�عة محاولة �سليط الضوء ع�� حاضنات �عمال

 .ع�� نقل  و�ستفادة من التجارب النا��ة  وإسقاط�ا ع�� واقع �قتصاد ا��زائري 

  :املن�� املتبع

لإلجابة ع�� ال�ساؤالت املطروحة واختبار الفرضية املعتمدة، ارتأينا �عتماد ع�� املن�� الوصفي الذي يقوم   

وحاضنات �عمال، واعتماد املن�� التحلي�� ضمن   الناشئة ع�� تقر�ر مختلف �دبيات �قتصادية حول املؤسسات 

  .ودور حاضنات �عمال �� ذلكالناشئة دراسة العالقة الفنية  و�جرائية ب�ن دعم املؤسسات 

 

 

 

 

 



 

 

 حدود الدراسة 

 : تتجسد مجاالت الدراسة فيما ي��

 قمنا بدراسة حاضنات �عمال ع�� مستوى دول العالم وع�� مستوى ا��زائر  و�وجھ خاص :  ا��ال امل�ا�ي

 ال�ائن مقر�ا با��زائر العاصمة « bernco »مؤسسة 

 سنوات مختارة .( 2020إ�� سنة  2004خصصنا الف��ة املمتدة من سنة : ا��ال الزما�ي( 

  :الدراسات السابقة

 أ�مية حاضنات �عمال التقنية �� دعم  وترقية املؤسسات الصغ��ة املبدعة �� ا��زائر، : أحمد بن قطاف

 .2007رسالة ماجست�� ، جامعة دمحم بوضياف، مسيلة ، 

ؤسسات الصغ��ة من خالل �ذه الدراسة عمل الباحث ع�� إبراز أ�مية �بداع التكنولو�� �� دعم وتنمية امل

و�جعل�ا  التنافسيةو���يع قدرا��ا �بداعية يمكن أن �عزز من قدرا��ا ا��زائر، و�رى الباحث أن �عز�ز  واملتوسطة ��

و�بت�ار �� �ذا النوع  التكنولو���سا�م �ش�ل أك�� �� عملية التنمية �قتصادية، كما يرى الباحث أن ���يع �بداع 

ب�ئة م��عة ع�� �بداع والتجديد،  و�رى الباحث أيضا أن من املؤسسات مرتبط با��يط ا��ار��، من خالل خلق 

واملتوسطة خصوصا القائمة ع��  املؤسسات الصغ��ةحاضنات �عمال التقنية أثب�ت قدر��ا و كفاء��ا ��  دعم  

 .املبادرات التكنولوجية، �� تخطي الصعو�ات والعراقيل ال�� تواج��ا �� املراحل �و�� من تأس�س�ا

  الغر�ية، رسالة  واقع حاضنات �عمال ودور�ا �� دعم املشار�ع الصغ��ة �� الضفة: دمحم القواسمةم�سون

 .2010ماجست��، جامعة ا��ليل ،فلسط�ن ،

قامت الباحثة بدراسة �ش�الية املتمحورة حول التعرف ع�� واقع حاضنات �عمال �� الضفة الغر�ية وتحديد 

�ع الصغ��ة، من خالل تقديم العديد من ا��دمات ال�� تحتاج إل��ا، وتوصلت إ�� أن �ذه الدور الذي تلعبھ �� دعم املشار 

ا��دمات متدنية، وال �عمل ع�� دعم املشار�ع �ش�ل كب��، و�ذا عائد إ�� نقص ا����ة �� �ذا ا��ال وانخفاض 

  .�م�انيات املتوفرة لد��ا،  و�ذا ما يمكن أن �س�ب ل�ا الفشل �� بداية �شأ��ا

 قراءة �� أح�ام : تداب�� دعم املؤسسات الناشئة و�بت�ار �� ا��رائر: عبد ا��ميد مل�ن، وسامية حساين

، مجلة البحوث �� العقود وقانون �عمال )ا��زائر(بومرداس  -جامعة ا دمحم بوقرة، 254/20املرسوم التنفيذي رقم 

  2020/12/29: تار�خ ال�شر  02/2020العدد  05،ا��لد 

تداب�� ال ومحاولة قراءة أح�امھ ��  20/254الل �ذه الدراسة تم �سليط الضوء ع�� املرسوم التنفيذي من خ

أين تم ، سسات وال���يع ع�� �بت�ارؤ وترقية �ذا النوع من امل لدعم�ة سسات الناشئة و�بت�ار ؤ � املا��صصة لصا�

مؤسسة ناشئة أو مشروع مبتكر ل�ل مؤسسة أو  عالمةنح مإحاط��ا بأح�ام خاصة ع�� غرار استحداث ج�از يتكفل ي

 �صص �خقانو�ي يرغب بالت إ�� استحداث عالمة حاضنة أعمال تمنح ل�ل �ي�ل إضافة .وفق شروط محددة ،مشروع

  .سسات الناشئة واملشار�ع املبتكرةؤ مرافقة واحتضان امل

  

 

  

  



 

 

  :صعو�ات البحث

 املوضوع خاصة �� ا��زائر قلة املراجع و الدراسات �� ا��ال نظرا ��داثة. 

  قلة �حصائيات ا��ديدة فيما يتعلق بحاضنات �عمال، وتضارب البيانات واملعلومات املتعلقة باملؤسسات

 .الناشئة

 و متاح من مصادر، خاصة املتعلقة م��ا با��زائر و�ذا راجع إ�� حداثة التجر�ة  اختالف �حصائيات ضمن ما�

  .ا��لية �� �ذا �طار

  :تقسيم البحث

�قتصادية املؤسسات  ، حيث س�تم �� الفصل �ول التطرق لإلطار النظري فصل�نمعا��ة �ش�الية �ستد�� اعتماد 

�قتصادية، أنواع�ا، و مف�وم املؤسسات الناشئة و حول املؤسسات  نظرة عامة: ، وس�تضمنكقاطرة للتنمية

 التطرق إ�� حاضنات �عمال ودور�ا �� استدامة املؤسساتو . املعاصرةوم�ان��ا �� �قتصاديات  دور�اخصائص�ا، 

أيضا تقديم قراءة ألبرز التجارب الدولية ��اضنات أعمال املؤسسات الصغ��ة  واملتوسطة وسبل الصغ��ة و املتوسطة، 

املتضمن كيفية منح  20/254باإلضافة إ�� قراءة �� أح�ام املرسوم التنفيذي   .�ستفادة م��ا لدعم تجر�ة  ا��زائر

عالمة املؤسسة الناشئة و املشروع املبتكر و حاضنة �عمال كتداب�� اتخذ��ا ا��زائر �� إطار إ�شاء و دعم املؤسسات 

  . الناشئة

ا��زائر  كـنموذج، حيث   فسيخصص لإلسقاط التطبيق للدراسة  واعتماد الثا�يأما فيما يخص الفصل 

الصعو�ات و التحديات ال�� تواج��ا  وإس��اتيجية ا��زائر لدعم وتمو�ل املؤسسات الناشئة  س�تطرق فيھ ل���يص 

لدعم مشار�ع ر�ادية لبعث مؤسسات صغ��ة   "Bernco " ��اضنة حاضنات �عمال با��زائر، مع تقديم نموذج

 .بل خر�� ا��امعةمقدمة من ق ومتوسطة، ع�� رعاية أف�ار
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  :تم�يد

  

  

  

وذلك با�تمام ا���ومات و�فراد ع��  ) 21(مع إطاللة القرن سا�م ان�شار املؤسسات الصغ��ة و املتوسطة 

حد سواء، �ذا ��تمام لم يكن وليد الصدفة لكن ن�يجة تيق��م �� الوقت الرا�ن بأ�مية �دوار ال�� تقوم ��ا 

املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة �� مختلف مجاالت التنمية �قتصادية و �جتماعية، ف�� تتمتع �سمات تم���ا عن 

ة، و�ذا يتطلب ممارسات إدار�ة خاصة ��ا، كما أن �ناك وعيا متصاعدا بأ�مي��ا لالقتصاد املؤسسات الكب�� 

املعاصر حيث �عت���ا البعض محرك لالقتصاد، ومنھ ظ�رت الضرورة إل�شاء �ذه املؤسسات باعتبار�ا ا��ل �مثل 

  .ال�� �عان��ا املؤسسات الكب��ة للتقليل من الصعو�ات

املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة ب�ن �فراد والدول لم يصاحبھ اتفاق حول �عر�فـ�ا، إن �تفاق ع�� أ�مية 

و�ذا ن�يجة لعدة عوامل مما أدى إ�� �عتماد ع�� جملة من املعاي�� لتص�يف�ا وتحديـد خصائص�ا، لكن �ل �ذا ال 

 ينقص من أ�مية �ذا النوع من املؤسسات 

سنحاول من خالل �ذا الفصل أن �عطي صورة عامة حول �ذه املؤسسات، وال�� س�ستعرض�ا من خالل 

  : �ذه املباحث 

  وخصائص�ا الناشئةاملؤسسات  مفا�يم عامة حول املؤسسة �قتصادية :املبحث �ول 

 ار �� ا��رائرتتداب�� دعم ب�ئة املؤسسات الناشئة و�ب: املبحث الثا�ي� 
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  و املؤسسات الناشئة و خصائص�ا �يم عامة حول املؤسسة �قتصاديةمفا: املبحث �ول 

ال يمكن تحليل واقع املؤسسة �قتصادية ا��زائر�ة إال بالنظر الشامل  لبعض العناصر املتعلقة   

باملؤسسة  بم�ونا��ا، و كذلك تطور�ا التار���، و �� �ذا العنصر سوف نتعرض إ�� �عض النقاط املتعلقة

  1.�قتصادية عموما

  و تص�يفا��ا �قتصاديةمفا�يم عامة للمؤسسات : املطلب �ول 

  :�عر�ف املؤسسة �قتصادية  - 1

لقد �عددت �عار�ف  املفكر�ن للمؤسسة �قتصادية ع�� الزمان، و حسب �تجا�ات و املداخل ال��   

  :تعر�فيت�نا�ا �ل واحد م��م، و فيما ي�� �ستعرض مجموعة من ال

املؤسسة �� الوحدة ال�� تجمع ف��ا و ت�سق العناصر ال�شر�ة و املادية لل�شاط " بأن  �M.Truchyعرف�ا  

  " �قتصادي

املؤسسة ��  منظمة تجمع أ��اصا ذوي كفاءات متنوعة �ستعمل  : " كما يأ�ي François Perouxو �عرف�ا 

  2"رؤوس �موال و قدرات من أجل إنتاج سلعة ما، و ال�� يمكن أن تباع �سعر أع�� مما ت�لفتھ

جميع أش�ال املنظمات �قتصادية املستقلة ماليا �دف�ا توف�� �نتاٍج  لغرض : " كما �عرف أيضا بأ��ا

�ق، و �� منظمة مج�زة بكيفية توزع ف��ا امل�ام و املسؤوليات، و يمكن أن �عرف بأ��ا وحدة اقتصادية تتجمع ال�سو 

  3"ف��ا املوارد ال�شر�ة و املادية  الالزمة لإلنتاج �قتصادي

كمنطقة اقتصادية اجتماعية مستقلة نوعا ما، توجد ف��ا القرارات حول تركيب " وفضال عن ذلك ف�� 

  4"ال�شر�ة، املالية و املادية و �عالمية �غية خلق قيمة مضافة حسب ��داف �� نطاق زما�ي و م�ا�ي الوسائل

  5"�وحدة إقتصادية ال�� تتجمع ف��ا املوارد ال�شر�ة  و املادية الالزمة لإلنتاج �قتصادي" و �عت�� أيًضا املؤسسة 

املؤسسة �� تنظيم اقتصادي مستقل :" �ي و لعل أشمل �عر�ف للمؤسسة �قتصادية �و التعر�ف �

ماليا �� إطار قانو�ي و اجتما�� معيـن، �ـدفھ دمج عوامـل �نتاج أو تبادل سلع أو خدمات، مع أعوان اقتصادي�ن 

آخر�ـن، �غرض تحقيـق ن�يجة مالئمة  و �ذا ضمن شروط اقتصادية تختلف باختالف ا���� امل�ا�ي و الزما�ي الذي 

  6"بعا ���م و نوع �شاطھيوجد فيھ  و ت

                                                           

 .09، ص1988، 1ناصر دادي عدون، اقتصاد املؤسسة، دار ا��مدية العامة، ا��زائر، ط - 1

 .10نفس املرجع، ص - 2

 .13، بدون سنة �شر، ص�2شر،ط إسماعيل عر�ا��، اقتصاد املؤسسة، بدون دار - 3

 .24، ص1998عبد الرزاق بن حب�ب ، اقتصاد  و �سي�� املؤسسة، دار ا��مدية العامة، ا��زائر،   - 4

 .24، ص1993، 2عمر ��ري، اقتصاد املؤسسة، ديوان املطبوعات ا��امعية، ا��زائر، ط - 5

 .11ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص -6
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و من خالل التعار�ف السابقة، يت�� لنا أن املؤسسـة كيانـا اعتبار�ـا مستقـال و يتحدد �شاط�ا باإلنتاج و 

املش�ل من أحد العنصر�ن السلع أو ا��دمات، و ل�ا موارد مالية و �شر�ة،و رغم ذلك  تبقى التعار�ف الواردة غ�� 

  .و نظر�ات �دارةدتھ نظر�ة املؤسسة شاملة، خاصة مع التطور الذي ش�

  :�7ستخلص مما سبق ذكره، أن املؤسسة م�ونة من العناصر �تية  

  .و �� الوسائل املستخدمة �� العملية �نتاجية من آالت و مبا�ي         و مواد أولية: املوارد املادية -

 .و الفكر�ة لعمال املؤسسةو �� تلك املوارد املتمثلة �� الطاقات العضلية : املوارد ال�شر�ة -

 .و �و امل�لف ب�سي�� ال�شاط �نتا�� للمؤسسة: مركز القرار -

�و ناتج �شاط املؤسسة املتولد عن عنصر العمل املبذول لتحو�ل املواد �ولية إ�� سلع مادية، أو : الت�سيق -

  .عنصر العمل املبذول لتقديم خدمات لألفراد أو ا��ماعات

  :�قتصاديةخصائص املؤسسة  - 2

كما سبق و رأينا، أن �ناك عدة �عار�ف للمؤسسة �قتصادية اختلفت بحسب الزمان  و �يديولوجيات،   

و قد توصلنا إ�� أن التعر�ف ا��اري مفاده أن املؤسسة �قتصادية املعنية بالدراسة �� �ل منظمة تتفاعل ف��ا 

��ال �قتصادي ��دف إ�� تحقيق �ستمرار�ة و الر�ح، و رغم املوارد ال�شر�ة و املادية  و املالية و ت�شط �� ا

اختالف التعر�ف إال أن املؤسسة �قتصادية ت�اد �ش��ك �� �عض ا��صائص تم���ا عن غ���ا من املؤسسات  �ذه 

  :�8اآل�ي -حسب ما ورد عن عمر ��ري  –ا��صائص حاولنا ت��يص�ا 

  .مستقلة ت��تب عل��ا مجموعة من الواجبات و املسؤولياتتتمتع املؤسسة �قتصادية ���صية قانونية   - أ

 .القدرة ع�� أداء الوظيفة ال�� وجدت من أجل�ا  - ب

 .القدرة ع�� البقاء و التكيف مع الظروف ا��يطة ��ا �� حدود إم�انا��ا  - ج

 

  :أ�داف املؤسسة �قتصادية  - 3

�ون �ذه ��داف متداخلة فيما �ناك عدة أ�داف �س�� املؤسسات �قتصادية إ�� تحقيق�ا، و غلبا ما ت

  9 :بي��ا، و يمكن إجمال�ا فيما يأ�ي

  :و أ�م �ذه ��داف ال�� يمكن أن تحقق�ا املؤسسة �قتصادية ��: ��داف �قتصادية 1- 3

�عت�� الر�ح من ��داف �ساسية ال�� �س�� إ�� تحقيق�ا املؤسسة اقتصادية، ألنھ بفضلھ : تحقيق الر�ح -أ

اتجاه شر�ا��ا، و �سمح ل�ا بتحديد وسائل  تمو�ل �شاطا��ا من دفع لألجور لعمال�ا و �سديد ال��اما��ا�ستطيع 

  .�نتاج لد��ا، و �عت�� الر�ح أ�م معيار ع�� نجاح املؤسسة

                                                           

، �لية العلوم �قتصادية و علوم ال�سي��، جامعة )غ�� م�شورة(�ن��نت و تطبيقاتھ �� املؤسسة ، أطروحة دكتوراه إبرا�يم بخ��، دور  -7

 .16، ص2002ا��زائر، ا��زائر،

 .25، ص1993، 4عمر ��ري، اقتصاد املؤسسة، ديوان املطبوعات ا��امعية، ا��زائر، ط 8-

 .21-17ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص  -9
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ذا من خالل السلع و ا��دمات ال�� تقدم�ا املؤسسة �قتصادية إ�� و ي�ون �: تحقيق متطلبات ا��تمع -ب

  .الذي ت�شط فيھا��تمع 

و ذلك باالستخدام �مثل لعوامل �نتاج، ح�� تتفادى املؤسسة الوقوع �� مشا�ل اقتصادية، و : عقلنة �نتاج -ج

بالتا�� �س�ب ا��سارة ملالك�ا و للمجتمع ك�ل، و ذلك من خالل حرمانھ من السلع و ا��دمات و مناصب العمل ال�� 

  .�انت توفر�ا

  :و يمكن ت��يص أ�م �ذه ��داف فيما يأ�ي  :�جتماعية��داف  2- 3

توف�� مناصب الشغل �� املناطق ال�� ت�شط ف��ا �ذه املؤسسات �قتصادية، مع ضمان مستوى مقبول  -أ

  .من �جور للعمال الذين �شغل�م

ز�ادة تطور تحس�ن مستوى مع�شة العمال، و ذلك من خالل الز�ادة املستمرة �� �جور تماشيا مع  -ب

  .املؤسسة و نجاح�ا، و كذا مع الز�ادة �� �حتياجات املع�شية ل�ؤالء العمال

إحداث أنماط اس��الكية جديدة �� ا��تمع، و ذلك من خالل املنتجات ا��ديدة ال�� تق��ح�ا املؤسسة  -ج

  .ع�� ز�ائ��ا و ال�� لم يتعودوا مع�� اس��الك�ا من قبل

العامل�ن و تآلف�م، و ذلك من خالل ا��وار و ال�شاور ب�ن �ل �طراف داخل العمل ع�� ضمان تماسك  -د

  .املؤسسة و اح��ام نظام�ا

توف�� التأم�ن لسالمة العمال و ����م ، �التأم�ن الص�� و التام�ن من ا��وادث و التقاعد، كما توفر  -�ـ

  .ية و غ���ااملرافق الضرور�ة لراحة العمال �السكنات الوظيفية، ا��يمات الصيف

و �عت�� من ��داف الضرور�ة ال�� �س�� إل��ا املؤسسة لتحقيق�ا، أل��ا تضمن ل�ا : ��داف التكنولوجية 3- 3

  :التطور و النمو و البقاء، و أ�م �ذه ��داف

البحث و التطو�ر �� أساليب و طرق �نتاج، و �ذا من خالل إ�شاء مص��ة و مخابر خاصة ��ذا  -أ

  .���ء الذي �سمح للمؤسسة بتحس�ن إنتاج�ا و الرفع من قدرا��ا التنافسية مقارنة باملؤسسات �خرى ا��انب، ال

املسا�مة �� ا��طة العامة للبالد �� مجال البحث العل�� و التطو�ر التكنولو�� و ذلك من خالل  -ب

بحث مش��كة �عود بالفائدة  و ا��ام�� �� مشار�ع الت�سيق و التعاون �� مختلف مؤسسات و مراكز البحث العل��

  .ع�� املؤسسة و ا��تمع ك�ل

  :و يمكن إيجاز�ا فيما يأ�ي:  ��داف الثقافية و الر�اضية 4- 3

توف�� الوسائل ال��ف��ية و التثقيفية ال�� �سمح لعمال املؤسسة و أوالد�م بال��فيھ و التثقيف من مسرح  -أ

  .تأث�� إيجا�ي و فعال ع�� املستوى  الفكري للعاملو مكتبات و رحالت، و ذلك ملا ل�ذا ا��انب من 

رس�لة القدامى، و �ذا ما يؤثر ع�� مردودية املؤسسة باإليجاب خاصة و ع��  تدر�ب العمال املبتدئ�ن و  -ب

  .الدخل الوط�� عامة
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يھ، تخصيص أوقات للر�اضة ال�� �عت�� من ب�ن العناصر ا��د مفيدة �� �ستعداد للعمل و التحف�� عل -ج

  .و دفع �نتاج و �نتاجية

املعيار القانو�ي، : يمكن تص�يف املؤسسات �قتصادية حسب عدة معاي�� أ�م�ا  :تص�يف املؤسسة  - 4

  ا��...معيار امللكية، معيار ا���م و املعيار �قتصادي

  :و فيما يأ�ي س�تطرق ألصناف املؤسسة �قتصادية حسب �ل معيار

حسب �ذا املعيار يمكن تص�يف املؤسسات �قتصادية إ�� صنف�ن : املعيار القانو�يتص�يف املؤسسة حسب  1- 4

  10 :�ما

و �� املؤسسة ال�� يمتلك�ا ��ص واحد، و �و املسؤول �ول و �خ�� عن نتائج : املؤسسة الفردية -أ

  .ة من ا���م الصغ��أعمال�ا، و عادة ما يتو�� �و إدارة  و �سي�� شؤو��ا، و �� الغالب ما ت�ون �ذه املؤسس

و �� عبارة عن مؤسسة �ش��ك ف��ا ��صان أو أك��، حيث يقدم �ل واحد م��ما حصة من : الشركة -ب

رأسمال أو قوة عمل، و يحصل �� املقابل ع�� نص�بھ من الر�ح أو ا��سارة، و يمكن تص�يف الشركة إ�� نوع�ن 

  : رئ�س�ن و �ما

  .التوصية و الشر�ات ذات املسؤولية ا��ددة كشر�ات التضامن، شر�ات: شركة ���اص* 

  .كشر�ات التوصية باألس�م و شر�ات املسا�مة: شر�ات �موال* 

  11 :و تصنف املؤسسات حسب �ذا املعيار إ�� ثالثة أنواع: تص�يف املؤسسة �قتصادية حسب معيار امللكية 2- 4

و �� املؤسسات ال�� �عود ملكي��ا إ�� ��ص مع�ن أو مجموعة من ���اص، مثل  :املؤسسة ا��اصة -أ

  .املؤسسات الفردية، شر�ات ���اص و شر�ات �موال

و �� املؤسسات ال�� �عود ملكي��ا للدولة، و يمكن أن ت�ون �ذه  املؤسسات  :املؤسسة العمومية -ب

  .وطنية أو تا�عة ل��ماعات ا��لية

و �� املؤسسات ال�� ت�ون ملكي��ا مختلطة ب�ن الدولة و �فراد، سواء �انوا أفراد  :��تلطةاملؤسسة ا -ج

  .وطني�ن أو أجانب، و ت�شأ عادة �ذه املؤسسات ن�يجة ا��وصصة ا��زئية للمؤسسات العمومية

عيار و يمكن تقسيم املؤسسات �قتصادية حسب �ذا امل: تص�يف املؤسسة حسب املعيار �قتصادي   3- 4

  :12إ�� �نواع �تية

  .و �� املؤسسات ال�� تقوم بخدمة �رض، و إنتاج املنتجات النباتية و ا��يوانية: املؤسسات الفالحية -أ

  .و �� املؤسسات ال�� ت�شط �� ميدان استخراج املواد �ولية و تحو�ل�ا: املؤسسات الصناعية -ب

  .و �� املؤسسات ال�� تقوم بتوز�ع املنتجات و إيصال�ا إ�� الز�ائن :املؤسسات التجار�ة -ج

  .و �� املؤسسات ال�� تقوم بال�شاطات املالية، �البنوك و مؤسسات التأم�ن و غ���ا: املؤسسات املالية -د

                                                           

 .26، ص1993، 4مر ��ري، اقتصاد املؤسسة، ديوان املطبوعات ا��امعية، ا��زائر، طع 10-

 .28،29 ص، ص 1993، 4عمر ��ري، اقتصاد املؤسسة، ديوان املطبوعات ا��امعية، ا��زائر، ط -11

 .16، صمرجع سابق، �إسماعيل عر�ا� 12-



 :الفصل األول
 

 
16 

و �� املؤسسات ال�� تقوم بتقديم مختلف أنواع ا��دمات كمؤسسات النقل، : مؤسسات ا��دمات -�ـ

 .ال��ة و غ���ا التعليم،

�عت�� معيار ا���م من أ�م املعاي�� ال�� تصنف ��ا املؤسسات  :تص�يف املؤسسة حسب معيار ا���م  4- 4

  :�13قتصادية ، و يمكن تص�يف�ا وفقا ل�ذا املعيار إ�� نوع�ن �ما

 500و تدخل ضمن �ذا التص�يف �ل املؤسسات ال�� �شغل أقل من : املؤسسات الصغ��ة و املتوسطة -أ

  :، و يمكن تقسيم�ا إ�� ثالثة أنواععامل

  .عمال  10و �� ال�� �شغل أقل من : املصغرة املؤسسة -

  .عامل 200و  10و �� ال�� �شغل ما ب�ن : املؤسسة املتوسطة -

  .عامل 500و   200و �� ال�� �شغل ما ب�ن : الكب��ة   املؤسسة -

ان�شارا �� �ل دول العالم و خاصة املتقدمة م��ا، حيث  و تتم�� املؤسسات الصغ��ة و املتوسطة بأ��ا �ك��

  .من مجموع املؤسسات �� الواليات املتحدة �مر�كية، اليابان و الدول �ور�ية و الرأسمالية%) 99(تصل �سب��ا إ�� 

ذات أ�مية كب��ة �� �قتصاد عامل، و ��  500و �� املؤسسات ال�� �شغل أك�� من : املؤسسة الكب��ة -ب

و ذلك من خالل ال�شاط ال�� تقوم بھ، و الذي قد ���ز الدولة عن أدائھ، �التنقيب عن الب��ول و استخراجھ و 

  .تكر�ره و �سو�قھ

  :وخصائص�ا الناشئةمف�وم املؤسسات  :الثا�ي لبطامل

  :مف�وم املشار�ع الناشئة. 1  

 Jeunes pouces Jeunes(امل�شآت الشابة  أوع�� ال��اعم  )Start up(" نا��� مشروع"تطلق �سمية 

Entreprises(، راسة القابلية دأي تلك امل�شآت الغ�� ت�ون �� مرحلة . أي تلك ال�� ت�ون �� املراحل املبكرة من نمو�ا

، والغ�� ��دف إلثبات قابلي��ا التقنية والسوقية، وامل�شآت ال�� ت�ون لالنطالقال�� �ش�د البحث والتطو�ر السابقة 

  .السنوات �و�� من حيا��ا أو انطالق�ا�� مرحلة 

حيث ش�دت ). dot-com( اية ال�سعي�يات، مع ان�شار م�شآت �ن��انت�� صبحت �ذه ال�سمية أك�� تداوالأ

تبحث عن دخول سر�ع للبورصة و�عد بأر�اح  ال�� ة �و لاملط�سواق املالية عدة مضار�ات ع�� م�شآت تقنيات 

ال مع�ن، �عد تخرج�م من جامعات جنية �� م�ا أ��ا��ا �عد خ��ة م�العديد من �ذه امل�شآت يطلق. قياسية

   .تجسيدا لنتائج أبحاث مخت��ات وفرق بحث جامعية أوومدارس كب��ة، 

  :با�رة جعل��ا تلقب باألساط�� نذكرمن ب�ن أ�م املشار�ع الناشئة ال�� حققت نجاحات 

 1939سنة  Stanford، بجامعة Hewlett William David Packa طرف  منال�� أ�ش�ت  :Hewlett Packardم�شأة 

                                                           

 .65-64ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص ص  13-



 :الفصل األول
 

 
17 

  ؛1968، سنة Gordon Moore ،Andrew Grove .Robert Wطرف  منال�� ا�ش�ت : Intelم�شأة   ٠

  ؛1975، سنة Paul Alle^ Bill Gatesطرف  منال�� أ�ش�ت : Microsoftم�شأة    ٠

  ؛1976سنة  ،Steve Wozniakو  Steve Jobsطرف  منال�� أ�ش�ت  : Appleم�شأة    ٠

  ؛1994سنة  Stanfordبجامعة  ،Jerry Yangو  David Filoطرف  منأ�ش�ت   ال��: Yahoo م�شأة   ٠

  ؛ 1995، سنة Pierre Omidyarال�� أ�ش�ت من طرف : eBayم�شأة   ٠

  .1998سنة ،Sergey Brinو  Larry Pageال�� أ�ش�ت من طرف : Google م�شأة   ٠

  :خصائص املشار�ع الناشئة. 2

عض�ا �ص �ش�ل ئرى، صغ��ة ومتوسطة تتم�� بمجموعة من ا��صاغاملشار�ع الناشئة عبارة عن م�شآت ص

  .ى نقاط ضعف�ار نقاط قو��ا و�ش�ل �خ

  :نقاط القوة 1- 1

مسا�م��ا �� بدم اقتصاده، وذلك قض النظر عن مدى تغتنمية أي بلد �تلعب املشار�ع الناشئة دورا كب��ا �� 

ل والتنمية ا��لية، و�خلق �سيج صنا�� إ�� جانب الشر�ات الكب��ة �� إطار املقاولة من الباطن، غخلق مناصب الش

ق أ�داف ي�� �ذا النوع من املشار�ع، وذلك �غيبة تحق مارث�س�لذا بادرت العديد من الدول إ�� ���يع ... 

  :كر من بي��اتذإس��اتيجية تضم��ا م��ات املشار�ع الناشئة صغ��ة ا���م ال�� 

  :�نتا��توازن �ي�ل ال�شاط   - أ

اب قاعدة ي�ل �قتصاد الوط�� �س�ب غي�� معظم الدول النامية، من خلل �� � �نتا���ل ال�شاط يعا�ي ��

��ة بإم�ا��ا إحداث التنو�ع غكمرة عدد الصناعات الصس�ند عل��ا ومما أن �قو�ة من صناعات صغ��ة ومتوسطة 

��ة غالك��ى، فمن الضروري وضع اس��اتيجيات إلصالح �ذا ا��لل وتوسيع قاعدة امل�شآت الص لأل�شطةوال��و�ج 

  .القابلة للتطو�ر و�نتاج

  :دعم الشر�ات الكب��ة  - ب

الصناعية الك��ى، وذلك بتوف�� ة وخاصة الشر�ات ير داعم ل�ل ال�شاطات �قتصادو م�شآت الصغ��ة د

ا امل�شات ��وم قا لتوظائف�ضا بإخراج بضر من ية ل�شاط �ذه �خ��ة ال�� تقوم أ�املنتجات الوسيطية الضرور 

رات وخ��ات، لتتمكن ا�سا��م مكمال غ�� مؤ�ل�ن وإعو�ن ت�باإلضافة إ��  ).Externalisation(ا ع��نيابة  ��ةصغال

  .��ةغرات الغ�� اك�سبو�ا بامل�شات الص�امن امل و�ستفادةالشر�ات الكب��ة الحقا من توظيف�م 

��ا، وال�� �موعة من السمات ال�� تممجعود إ�� �ر اقتصادية واجتماعية كب��ة، وذلك ار�ع الناشئة آثمشاإذا لل

  :عض�ا ع�� س�يل املثال ال ا��صر�نضيف 

 ؤسسات باملمرة مقارنة  24ذلك ب  ت�لفة� ابت�ار وتطو�ر منتجات جديدة، نظرا النخفاض قدر��ا ع�

  14).حسب دراسة أمر�كية(�ةكب�ال

  ة املشا�ل املطروحة �� حي��ا، �لقلة التدرج الوظيفي وعدد العمال، ما �ساعد من معا� القرارسرعة اتخاذ

                                                           
14 Pierre BATTINI, Capital Risque : Mode d'emploi, Ed Organisation, 3ème édition, Paris, 2001, P 66 
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  .إضافة إ�� س�ولة انتقال املعلومة

 العائلية أوظرا مللكي��ا الفردية ن� العالي�ن، �حفتا��ماس وال.  

 مع التغ��ات ال�� تحدث �� محيط�ا التأقلمرون��ا وقدر��ا ع�� م.  

 الرفع املا��(ر�حية عالية نظرا لصغر رأسمال�ا.(  

�ا، فإن آثار�ا ع�� �قتصاديات الوطنية معت�ا يضمونا تكنولوجمتكرة وتحمل مبأما إن �انت �ذه املشار�ع 

ة، وال�� نمتلك ية التكنولوجيعادة �� قطاعات عال.فاملشار�ع الناشئة املبتكرة، الغ�� �عمل. أو�� وأحسن ت�ون 

 �نتاجيةا �� ز�ادة �حور مات والسنوات املاضية دورا �ة للنمو، لعبت �� العشر يعال) Potentiels( اداتاستعد

ف، يوذلك باستخدام تقنيات إنتاجية حديثة حس�ت من جودة املنتجات وقللت من الت�ال. وا��فاظ ع�� التنافسية

  رنة بمنافس��امقا�ة تنافسية �جية التكنولوجية ال�� أكسب��ا ميا لإلس��اتبت�ن��ا يضوأ

  :ضعف نقاط ال  2- 2

ا تتصف بخصائص ��ا، إال أ����ة، ونقاط القوة ال�� تتم�� غ�ة ال�� تمثل�ا امل�شآت الصكب�رغم ��مية ال

  :صئز �اتھ ا��صالعل أب ا��او�قا نجاح�، نمو�ا، إ�شا��ا �ش�ل نقاط ضعف�ا وعوائق �ع��ض

  ة وعدم القدرة ع�� اختيار وصياغة إس��اتيجية العمل؛يمحدود  •

  ��اعدم قدر��ا ع�� ت�و�ن شبكة فعالة للتوز�ع، �س�ب قلة وضعف إم�انيا  •

ا، خاصة املتعامل�ن �قتصادي�ن من ز�ائن، بوجود�ر �و �ة من ا��م�حة كب�ف ش�ر��ا وعدم معرفة شر ضع  •

  ال ع�� التعامل مع�ا؛بالتا�� عدم �ق�ة، و ثقا يفقد�ا عنصر الم... نوكبردين، مو 

اب يالضمانات، غف �ي�ل�ا التمو���، قلة ضع: أبرز�اصعو�ة بلوغ�ا املوارد التمو�لية لعدة أسباب، لعل   •

  .املا��� املا�� لتلك ا��ديثة م��ا

  .ات ا���مياقتصاد �ستفادةصغر ��م�ا من لال يمك��ا   •

  :البطالة لاش�أتوف�� فرص العمل ا��قيقية املنتجة وم�افحة . 1

��  صة العمل املتولدةر ة فف�ة بقدر��ا العالية ع�� توف�� فرص العمل، إضافة إ�� أن ت�ل�غلص� امل�شآت ام�تت

� ح�� غ� أوف املا�رة نصف العمالة ظيعاب وتو ي�ة ت�ون منخفضة، فضال عن قدر��ا العالية �� اس��غلصامل�شأة ا

  .املا�رة

  :��ةغاملدخرات ا��لية الص اس�ثمار .2

مة مضافة، وذلك يموظفة �� مجاالت ال تخلق ق أوا مكت��ة ����ة بدال من بقاغقدر��ا ع�� توظيف املدخرات الص

ما�� لتطو�ر رأستراكم  إلحداثص ر الف فرادلأل يرجع إ�� الصفر ال�س�� لرأس املال الالزم إلطالق�ا، مما يمنح 

��ة �� �قدر ع�� غلذا �عت�� امل�شآت الص. ا��تمع، ونقل �فراد من شر�حة أقل دخال إ�� شر�حة أع�� دخال

  ).إعادة توز�ع الدخل(جتما�� ما�� والتحول � رأسإحداث �ذا ال��اكم ال
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  :املسا�مة �� تحقيق سياسة إحالل الواردات.3

وقد تتمكن . �ة من إنتاج متطلبات السوق ا����، مما �سا�م �� إحالل الواردات�غلصتمكن تنمية امل�شآت ا

بال�سبة ) حروقاتمزراعة و (أيضا من تنمية الصادرات، و�التا�� توف�� نقد أجن�� من خارج عائدات الطبيعة

  .عية�الر  لالقتصاديات

  :�شر القيم الصناعية �يجابية.4

ة �يجابية �إدارة الوقت، ياملبادئ الصناعية والتنظيم �� �عميق و�شر القيم أو الصغ��ة�سا�م امل�شآت 

  .رو�بت�ا رةتكة، تقسيم العمل، املبي، الكفاءة، الفاعل�نتاجيةا��ودة، 

  :تحقيق إس��اتيجية التنمية ا��ليةاملسا�مة ��  .5  

خفيف تف توز�ع الس�ان ع�� أك�� مساحة ممكنة و �دتضع دول عديدة خططا للتنمية ا��لية، وذلك �

  : ق �ذا، يتوجب تأم�ن الشروط التاليةيولتحق. �ةكب�ط ع�� املدن الغالض

   .فرص عمل جديدة -

  .سلع وخدمات وأماكن للسكن -

ة و�سا�م �� تنمية طرور�ة ل�ذه ��شثل آلية ضمم��ا  الصناعيةصوصا خ��ة و غالص امل�شاتومن الوا�� أن  

 ��ةغاملناطق املعنية، نظرا إلم�انية تمركز�ا باملدن الص

   :�ار �� ا��رائرتتداب�� دعم ب�ئة املؤسسات الناشئة و�ب :�يالثااملبحث 

 254/20قراءة �� أح�ام املرسوم التنفيذي رقم   :املطلب �ول 

املؤسسات  ظ�رت ،سسات الصغ��ة واملتوسطة �بت�ار�ة وذات �ف�ار �بداعيةإطار دعم وترقية املؤ �� 

و�رضية  ال���ء الذي جعل السلطات العمومية تقوم ب��يئة الب�ئة ، الناشئة كقطاع �ستد�� ��تمام واملرافقة

أ��ت العصب  ال��  سساتؤ �ذا النوع من امل أة قطاع قوي منبصف��ا البذور �و�� ل�ش سساتؤ اتھ املل�املناسبة 

وتوظيف اليد العاملة الفنية  �ا ع�� توف�� فرص العمل وتحف�� ال�شغيل �من خالل قدر   الرئ���� �� اقتصاد الدول 

�عقيدات عند التأس�س أو �دارة  بصف��ا مؤسسات ال تحتاج إ�� رأسمال كب�� لالنطالق �� ال�شاط أو  وغ�� الفنية

مشار�ع�م �� إطار �ذا الب�يان  تجسيد أجلمن   أين أ��ت مقصد حام�� �ف�ار واملشار�ع �بت�ار�ة ،وال�سي��

ل أش�ال الدعم واملساعدة من أجل ترقي��ا ل�منحت  ال��و�ستفادة من ال��امج والسياسات ا���ومية  ،القانو�ي

ال�ن ��� ا� التنمية �� ا�نظ�� إس�ام. م��ا املرجوة ومن ثمة تحقيق ��داف ��اتليق  ال�� وتطو�ر�ا ومنح�ا امل�انة 

  .و�جتما��قتصادي �

  واملتوسطة سسات الصغ��ةزائر إ�� �عتماد ع�� قطاع املؤ سعت السلطات العمومية �� ا��  �� �ذا �طار

لإلصالحات  ت�ن��ال ثقطاع ا��اص �� ا��قل �قتصادي م�� ظل �عز�ز دور ال  يةنمصادي لتحقيق التتكنمط اق

ي�� لتطو�ر جالتو  ن بالقانو  املتعلق, 2017/01/10املؤرخ ��  02/17أين أشارت أح�ام القانون رقم   �قتصادية

: 12و�و ما تضمنھ نص املادة   املتوسطة إ�� املؤسسات الناشئة كقطاع واعد يجب ترقيتھ املؤسسات الصغ��ة و

سسات الصغ��ة واملتوسطة؛ ؤ آلليات تمو�ل امل عند �عرض�ا) كرةتاملب املشار�عة املؤسسات الناشئة �� إطار يوترق(...
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  خصيصا لتمو�ل املؤسسات الناشئة �� مراحل�ا �و��   ال�� أ�شأت  عن طر�ق صناديق الضمان وصناديق �طالق

صندوق دعم ا حساب تخصيص خاص �عنوان �استحدثت ل ال��  1:املادة موجبب, 2020وكذلك قانون املالية لسنة 

ترقية وتطو�ر ب�ئة املؤسسات  �من أجل املسا�مة � start-up15 للمؤسسات الناشئة وتطو�ر املنظومة �قتصادية

والتحري عن املشار�ع ذات ��مية   ا��ارج �غية استقطاب الكفاءات وا��د من ��رة �دمغة إ��    الناشئة

  لالقتصاد

 تم سسات الناشئة و�بت�ارؤ جسيد سياس��ا نحو ترقية ب�ئة املة تالسلطات العمومو�� ظل مواصلة 

�عي�ن أعضاء  املتضمن 2020/01/02املؤرخ ��  01/20ب املرسوم الرئا��� رقم جبمو استحداث وزارة خاصة 

منتدب م�لف  وز�ر و�عي�ن وتمت �سمي��ا وزارة املؤسسات الصغ��ة واملؤسسات الناشئة واقتصاد املعرفة ا���ومة

أح�ام قانون املالية   و�و ال���ء الذي عززتھ  لسلطاتتول��ا ا ال��مما يدل ع�� ��مية » باملؤسسات الناشئة

بحاالت تدخل صندوق دعم وتطو�ر  أين تم توسيع 131عدلت املادة  ال�� ) 68(جب املادة و مب, 2020التكمي�� لسنة 

 Start-up    �قتصادية للمؤسسات الناشئة املنظومة

 سسات الناشئة و�بت�ار بصدور املرسوم التنفيذي رقمؤ سياسة الدولة �� ترقية ب�ئة امل وقد ت�للت

" مبتكر مشروع"و " مؤسسة ناشئة "و املتضمن إحداث ��نة وطنية ملنح عالمة  ��15/09/2020  رخؤ امل 20/254

  . سساتؤ امل اتھل�الذي تضمنت أح�امھ تداب�� دعم  16س���اوتحديد م�ام�ا و�شكيل��ا و" حاضنة أعمال"و

  "مشروع مبتكر"و" مؤسسة ناشئة"�نة وطنية تتكفل بمنح عالمة �استحداث 

 �وسطة وترقية ب�ئ��ا للمسا�مة �� تكثيف �سيج�ا �تكية إ�شاء املؤسسات الصغ��ة وامل�� إطار دعم حر 

 سساتؤ تم �عز�ز ب�ئة �ذه امل  ع�� املبادرة ا��اصة وترقية املقاوالتية �� ا��زائر عوال���ي  ا��قل �قتصادي

�س�� ال��نة الوطنية ملنح عالمة » نة وطنية تحت وصاية الوز�ر امل�لف باملؤسسات الناشئة�باستحداث �

 �اعدة وزارات ل من ممث�� ال��نة ت�ش�ل �اتھو  "حاضنة أعمال"عالمة " مشروع مبتكر"عالمة , "مؤسسة ناشئة"

يتم منح�ا ال��صية املعنو�ة  غ�� أنھ لم. عالقة مباشرة باأل�شطة �قتصادية والتطور التكنولو�� والبحث العل��

دمة عمومية ع�� خ-بتقديم   تتكفل  ما يجعل�ا مص��ة مركز�ة من مصا�� الوزارة الوصيةم  و�ستقالل املا��

 .وحاضنة �عمال واملشار�ع املبتكرة سسات الناشئةؤ املن لصا�� املستوى الوط

  

  �شكيلة وس�� عمل ال��نة: أوال

 أو ل��قية �شاط مع�ن أو يتم استحدا��ا ل��قية ب�ئة �عمال و�س�ثمار بصفة عامة ال�� �ل ال��ان 

  دور�ة تمارس م�ام�ا عن طر�ق املداوالت �� اجتماعات  �شكيلة جماعيةتت�ون �� الغالب من   مؤسسات محددة

عالقة  ل�ا ال�� الوزارات  مختلفت�ش�ل �اتھ ال��نة من ممث��  حيث ده �� �ذه ال��نة الوطنيةنجو�و ال���ء الذي 

 17وت�ش�ل من �سعة أعضاء دائم�ن» والتكنولوجيا و�بت�ار باأل�شطة �قتصادية

  .ةئممثل الوز�ر امل�لف باملؤسسات الناش  -

  .ممثل عن وز�ر املالية  -

  .ف بالتعليم العا�� والبحث العل��الوز�ر امل�لممثل عن   -

                                                           

  .05/01/2020صادر ��  01ج،ر عدد 2020املتعلق بقانون املالية  11/12/2019املؤرخ ��  19/14قانون  - 15
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  .د واملواصالت السلكية والالسلكيةممثل عن الوز�ر امل�لف بال��ي  -

  .ممثل عن الوز�ر امل�لف بالصناعة  -

  .ممثل عن الوز�ر امل�لف بالفالحة -

  .ممثل عن الوز�ر امل�لف بالصيد البحري واملنتجات الصيدية  -

  .امل�لف بالرقمنةممثل عن الوز�ر   -

  .ممثل عن الوز�ر امل�لف باالنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة  -

من املك�سبات   �يئة ل�ا بمكن أن ي�ون فرداء أو ختاره ال��نة ل�ساعد�ا �� م�ام�ات مإضافة إ�� عضو آخر غ�� دائ -

  ."تطلبھ منھ ال��نة ال�� ال املساعدة جوامل�ارات �� م

 بناء ع�� اق��اح من» سسات الناشئةؤ لف باملوجب قرار من الوز�ر امل�بميتم �عي�ن أعضاء �اتھ ال��نة 

سسات ؤ بامل   امل�لف  ئاسة ال��نة فتعود للوز�رسنوات قابلة للتجديد أما بخصوص ر  04ملدة  ل��ا التا�ع�ن السلطات

 اش��طت أح�ام املادة كما 2254/20من املرسوم التنفيذي رقم ) 03(وفق ما نصت عليھ املادة   لھثالناشئة أو مم

 O4  بما �سمح لھ   والتكنولوجيات ال �بت�ارجومك�سبات �� م ضرورة تمتع �ل عضو �� ال��نة بتجر�ة م�نية

  .ممارسة م�امھ بكفاءة داخل ال��نة

  : س�� عمل ال��نة

أن تجتمع �� دورات غ��  �� دورات عادية �أصل عام كما يمكن ملا ال��نة مرت�ن ع�� �قل �� الش�رتجتمع 

ة أو جماعية د�عضاء بصفة منفر  م املرسوم التنفيذي لبا��فيما لم تمنح أح�ا ع�� استدعاء من رئ�س�ابناء   عادية

  .أي حق �� طلب دورة غ�� عادية

  

  سلطات ال��نة �� منح عالم�� مؤسسة ناشئة أو مشروع مبتكر: ثانيا

 وعالمة ،تختص ال��نة الوطنية �� منح عالمة مؤسسة ناشئة للمؤسسات املستحدثة �� عالم �عمال

عالقة  �ال ال��و�� امل�ام   ��ام�� �ف�ار �بت�ار�ة قبل إ�شاء مؤسسا��م عالمة حاضنة أعمالأو مشروع مبتكر 

  .�بت�اري � للمؤسسات الناشئة وال�شاط �النظام البي ترقية �مباشرة �

 سسات حديثة ال�شأة وحام��ؤ املقدمة إل��ا من قبل أ��اب املكما تتكفل ال��نة بالنظر �� الطعون 

  .أو عالمة مشروع مبتكر  ةئمنح عالمة مؤسسة ناش �� الذين رفضت طلبا��م   املشار�ع املبتكرة

 .واملشار�ع املبتكرة ال��نة بخصوص املسا�مة �� دعم وترقية املؤسسات الناشئة ��اتھامل�ام املنوطة ف لذلك

�شار السر�ع ن�  �� ظل  إن املؤسسات الناشئة مف�وم ك�� الكالم عنھ �� �ونة �خ��ة: ةئمنح عالمة مؤسسة ناش-1

فقد تضمنتھ  "ناشئة عالمة مؤسسة"للرقمنة و�ستعماالت املتعددة لتكنولوجيات �عالم و�تصال؛ أما مصط�� 

 :و تمنح �اتھ ال��نة عالمة مؤسسة ناشئة وفق الشروط التالية 254/20أح�ام املرسوم التنفيذي رقم 

وألزمت ع��  و�و معيار إقلي�� فصلت ف��ا أح�ام القانون التجاري   أن ت�ون املؤسسة خاضعة للقانون ا��زائري  - 

  .ا��زائري  ن ضوع للقانو �با� ��ل ال��اب الوطخ�ل مؤسسة ت�شط دا

أح�ام املادة  وحسب  اح�ساب �اتھ املدة يةدون أن يب�ن لنا نص املادة بدا  سنوات 08أن ال يتجاوز عمر املؤسسة  - 

نصت ع�� منح�ا �ذه   أل��ا   ،ا أول مرة ع�� عالمة مؤسسة ناشئةل�سنوات تح�سب بداية من حصو  08فإن مدة  14

و��   أر�ع سنوات متتالية فقط أي أن عالمة مؤسسة ناشئة ملدة  سنوات قابلة للتجديد مرة واحدةالعالمة ملدة أر�ع 

اوز عمر جالتو���� اش��ط عدم ت ب�نما ال�شر�ع. عالمة مؤسسة ناشئة �� �ل �حوال سنوات كعمر 08مدة 
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 18ة من بداية ت�و���ائسنوات ملنح�ا عالمة مؤسسة ناش 08مدة  ،املؤسسة

و�و  نوع�ا أو تقديم ا��دمات؛ م�ما �انت طبيع��ا أو/�شاط وأعمال املؤسسة منصب ع�� إنتاج السلع وأن ي�ون  -

وأن » ال�شاط التعر�ف الذي تضمنتھ أح�ام القانون التوجي�� لتطو�ر املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة من حيث

معيار تص�يف  لكنھ لم يب�ن دعةيتضمن ال�شاط فكرة مبتكرة؛ ما �سا�م �� استقطاب الكفاءات و�ف�ار املب

  .نرى الحًماكما سوف   تكتنف مف�وم �بت�ار ال���� ظل التجاذبات   الفكرة �بت�ار�ة

 اوز رقم أعمال املؤسسة ل��د الذي تفرضھ ال��نة ا��تصة؛ دون أن يتم تحديده �� أح�ام املرسومجعدم ت - 

     واملتوسطة عيار رقم �عمال ملنح صفة املؤسسات الصغ��ةو�� �ل ا��االت لن يتجاوز ا��د �ق��� مل ،التنفيذي

  .مليار دج 40 ب

�س�ثمار  من قبل أ��اص طبيعي�ن أو صناديق امملو� ع�� �قل من رأسمال املؤسسة % 50أن ت�ون �سبة  - 

   ناشئة   مؤسسةاملعتمدة أو من طرف مؤسسات أخرى تحوز ع�� عالمة 

املشار�ع  �عث �ا من ف��ة �حتضان واملسا�مة �� جرو خل�سر�ع  أن يتضمن �شاط املؤسسة إم�انيات نمو كب��ة - 

  .سسات الناشئة �� �ل بلدان العالمؤ �� النمو والتطور و�� خاصية ملتصقة بامل ذات الكفاءة

 الذي تم اعتماده للتمي�� ب�ن املؤسسات الصغ��ةو�و ا��د   عامل 250سسة أن ال يتجاوز عدد عمال املؤ  - 

 ف�وم املؤسساتبم 254/20لتنفيذي رقم مما يدل ع�� تأثر أح�ام املرسوم ا  واملؤسسات الكب��ة واملتوسطة

  .الصغ��ة واملتوسطة

  : شروط وإجراءات منح عالمة مؤسسة ناشئة 

  :شروط تتمثل �� عدة 254/20تضمنت أح�ام املرسوم التنفيذي رقم 

 �� شاط  تقييد   ا يدل ع�� إلزاميةمم» و�حصا�ي  ا��با�ي  ة من ال��ل التجاري و�طاقة التعر�ف�تقديم� 

 أن �شاطات ��و�ذا ال �ع  �ة تنامي ظا�رة �قتصاد غ�� الرس��جملوا سسات الناشئة �� ال��ل التجاري ؤ امل

 منح الصفة التجار�ة ع��يألن القيد �� ال��ل التجاري ال  أعمال تجار�ة �� �ل ا��االت؛ سسات ��ؤ �اتھ امل

 .ر يمكن دحض�ا بأدلة أخرى جنھ قر�نة �سيطة الك�ساب صفة التا�و  ال�شاط �� �ل �حوال

 - تمارس   ما يفرض ضرورة إ�شاء املؤسسة الناشئة �� ش�ل شركة  تقديم ���ة من القانون �سا��� للشركة

�عت��  و�ذا  مؤسسة ناشئة م��لة باسم ��ص طبي��اس�بعاد وجود  �ما �ع�  إطار�ا املؤسسة ال�شاط ��

شار�ع امل �� ظل نفور أ��اب ، قيد �عيق وت��ة إ�شاء املؤسسات الناشئة وتكثيف �سيج�ا �� ا��قل �قتصادي

ط تقديم شر  در إلصاقجو�ان من �   �ساير إ�شاء الشر�ات ال�� راءات والتعقيدات جو�ف�ار املبتكرة من � 

قديم ما فيكتفي بت أما �� حالة ال��ص الطبي�� ،��ص اعتباري  �انت املؤسسة ��العقد التأس���� للشركة م

 .اري فقطجيث�ت القيد �� ال��ل الت

 - � جتماعية للتأمينات ��الصندوق الوط �تقديم ش�ادة �نخراط�  (CNAS)   مرفقة بقائمة اسمية للعمال 

 التأمينات  مصا��  الذين �ستخدم�مالعمال سسات التصر�ح ب�ل ؤ أ��اب �اتھ املما يقع ع��   �جراء

  ما يجعل من �ذا الشرط آلية تدفع بأ��اب املؤسسات ب�شغيل العمال �� �طر القانونية  تماعيةج� 

 .تمع��وا ��ال تزال آثاره السلبية تنخر �قتصاد الوط ال��  ��سظا�رة �قتصاد غ�� الر  ومحار�ة
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 - �� ال��و�شمل ا��سابات املالية للمؤسسة حسب الوضعية   لية للسنة ا��ار�ةاة من الكشوف امل�تقديم 

 �ونھ �� السابق �ان يطلب �� مثل �ذا الشرط تقديم راء مخفف نوعا ماجو�ذا إ  ي�ون ف��ا طلب ال���يل

 .سنوات �خ��ةللثالث    الكشوف

 - لك�امي ال��واملك�سبات  و�� الش�ادات سسةوالتقنية وا����ة ملستخدمي املؤ  تقديم املؤ�الت العلمية 

 .سسة طالبة العالمةال �شاط املؤ جاملستخدم�ن وت�ون �� م

  جائزة  �ونھ �� السابق �انت تمنح  سسةؤ جائزة أو م�افأة تحصلت عل��ا املتقد�م �ل وثيقة ملكية فكر�ة أو أي

أو   وا��دمات وتطو�ر �نتاج  ال �بت�ارجنظ�� ج�ود�ا �� م  واملتوسطة �بت�ار�ةسنو�ة للمؤسسات الصغ��ة 

حقوق امللكية  �� مجال  والتكنولو��ال �قتصادي �اصلة �� ا��ومسايرة التطورات ا�  �نتاجيةالطرق 

ال فئة مج �� 19 ا��زائري للملكية الصناعية ��ا املع�د الوط�يمنح�ا ل وال��  تملك�ا املؤسسات ال��الفكر�ة 

و�� مختلف    ا��اورة  ��قوق املؤلف وا��قوق  ��أو الديوان الوط  �بت�ارات و�خ��اعات وفئة البيانات املم��ة

  � وجدت أي وثيقة �� �ذا ا��ال تدعيما للملف�م ،تياري خا و�و شرط 20 حقوق امللكية الفكر�ة مجاالت

 .و�خ��اع ���يعا لالبت�ار

 :الناشئة وترقية �بت�ارترقية نظام ا��اضنات ملرافقة واحتضان املؤسسات : املطلب الثا�ي

لإلصالحات  سسات الصغ��ة واملتوسطة منذ ت�ن��اتوج�ت نحو دعم قطاع املؤ   زائر كغ���ا من الدول �إن ا�

؛ �ذا )النفط(الر�ع  والتخ�� التدر��� عن اقتصاد ���� إطار تنو�ع �قتصاد الوط  �قتصادية مع مطلع ال�سعينات

و�بت�ار ودعم ��شطة  سسات الناشئةؤ امل و�و ترقية آخر أك�� دقة وتخصصالتوجھ تولد �� إطاره ا�تماما 

�ستلزم ضرورة تحس�ن ب�ئة  ال���ء الذي, ا نحو ا��ارج�من ��ر  استقطاب �دمغة وا��د �ا�مة �للمس  �بداعية

  .ات واملشار�ع وترقي��اسسؤ �ذه امل

 آلية الحتواء واحتضان�  �� �ذا �طار قامت السلطات العمومية �� ا��زائر بتكر�س نظام ا��اضنات

� إ� �ا��س�� أ��ا �� ال  وحام�� املشار�ع و�ف�ار �بت�ار�ة  مشار�ع املؤسسات حديثة ال�شأة �� عالم �عمال

تعلق بالقانون ملا 2001/12/12املؤرخ ��  18/01ن رقم و تطبيقا ألح�ام القانوم��ا يمتجسيد�ا وا��افظة ع�� د

تضمن أح�ام جديدة  ,254/20و�صدور املرسوم التنفيذي رقم  21 سسات الصغ��ة واملتوسطةي�� ل��قية املؤ جالتو 

  .و�بت�ار   املؤسسات الناشئة  ل��قية نظام ا��اضنات ودعم

 :التقنية �عمالالتعر�ف بحاضنات : الفرع �ول 

�ستمد �سمي��ا من ا��اضنات  ، و�� �يئات)حاضنات املؤسسات(التعر�ف بحاضنات �عمال التقنية 

الطبية ال�� �ستقبل املواليد غ�� مكتم�� النمو وتوفر ل�م ا��و املالئم للنمو إ�� غاية تجاوز مرحلة ا��طر، يقت��� 

ال�يئات، لن�تقل �عده إللقاء نظرة تار�خية ع�� ظ�ور�ا ع�� العالم، لنخلص منا �� البداية إعطاء �عر�ف جامع ل�ذه 

 .�� �خ�� عرض أنواع ا��اضنات التقنية
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   01/03/1998الصادرة �� 

  07 - 06، ص 2014حقوق امللكية الفكر�ة، دار بلق�س، ا��زائر، : �سر�ن شر�في، مولود ديدان، سلسلة مباحث �� القانون  - 20

 77التوجي�� ل��قية املؤسسات الصغ��ة و املتوسطة ج،ر العدداملتعلق بالقانون  12/12/2001املؤرخ ��  01/18من القانون رقم 12املادة  - 21

  )مل��( 15/12/2001الصادرة �� 
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 :أ ـ �عر�ف حاضنات �عمال التقنية

 و��.حاضنات �عمال التقنية �� �يئات قانونية قد ت�ون مؤسسات عمومية، خاصة، أو ح�� مختلطة

خدما��ا وغالبا ما تتمتع �ذه ال�يئات  أو قر�بة م��ا قصد �ستفادة من ومخابر بحثعادة ما تتواجد با��امعات 

وتتوفر حاضنات �عمال ع�� إدارة  .بب�ية تحتية و�تج���ات  وخ��ات  وقدرات تنظيمية وشبكة من العالقات

ح��فة متخصصة قد تأخذ ش�ل جمعيات �عاونية تدار أساسا من طرف متطوع�ن، أو تأخذ ش�ل مؤسسات م

و�عمل �ذه ال�يئات ع�� .وقد تأخذ �ذه ال�يئات ش�ل حاضنات اف��اضية ال تتوفر ع�� تواجد م�ا�ي. ومتطورة

 ... مساعدة حام�� املشار�ع ال�ادفة إ�� إ�شاء مؤسسات مبدعة �� مجاالت �نتاج ،ا��دمات،البحث والتطو�ر

لدعم�ا وتمكي��ا من مواج�ة الصعو�ات ال��  من خالل ����� إم�انيا��ا املادية، ال�شر�ة وح�� املالية

  �ع��ض�ا عند إ�شا��ا، و�ذا خالل مدة احتضا��ا ال�� ال تتجاوز الثالث سنوات

إن التطرق ملوضوع حاضنات �عمال يقودنا إ�� الكالم عن مشاتل املؤسسات، ال�� تمثل إطارا مكمال لدعم 

لعديد من بلدان العالم، و�األخص �� فر�سا، حيث تدعم �ذا الش�ل من ال�يئات وجد �� ا. املؤسسات الناشئة

دعم (من أجل ضمان تأط���ا وتوف�� �افة العناصر  3.املؤسسات الناشئة من خالل �ي�ت�ن �ما ا��اضنات واملشاتل

أن  وتجدر �شارة �نا إ��. ، ال�� �سمح بتجسيد�ا ع�� أرض الواقع فيما �عد...)إداري، ف��، تكنولو��، ما��، �سو�قي

فعندما ت�بلور فكرة  .موقعا �ع�� عن وجود�ا الف��يا�ي�ذا التأط�� يتم دون إيواء للمؤسسة الناشئة، أي دون منح�ا 

إ�شاء املؤسسة يتقدم أ��ا��ا فالثانية من حياة مؤسس��م، وال�� تتمثل �� البحث عن موقع لإليواء توفره مشاتل 

حاضنات  واء املؤسسات الناشئة، توف�� مختلف ا��دمات ال�� توفر�از�ادة ع�� إي وتتو�� �ذه �خ��ة،. املؤسسات

فبمجرد ان��اء مبد�� املؤسسة من ��يئة �ل شروط تأس�س مؤسس��م وتجسيد�ا ع�� أرض الواقع،    22.�عمال

 ينطلقون �� املرحلة

 :ب ـ نظرة تار�خية ع�� حاضنات �عمال التقنية

لقد دعت ا��اجة ملواج�ة الفشل الذي يص�ب املؤسسات الناشئة، خاصة املبدعة م��ا، عند بداية عمل�ا إ�� إ�شاء 

�يئات تتو�� احتضان تلك املؤسسات من خالل تزو�د�ا با��دمات الضرور�ة لس���ا وتقديم املشورة الفنية ز�ادة 

واج�ة ا��اطر ال�� تحيط ��ا إ�� غاية اك�سا��ا القدرة ع�� مساعد��ا ع�� �سو�ق منتجا��ا وذلك قصد تمكي��ا من م

 .ع�� �قالع

، حيث أقدمت إحدى الشر�ات �مر�كية ع�� 1959و�عود أصل حاضنات �عمال ع�� املستوى العال�� إ�� سنة 

أعمال تؤجر  وتحو�ل مقر عمل�ا إ�� مركز) The Batavia industrial center(توقيف �شاط�ا باملركز الصنا�� لبتافيا 

ولقد سا�م �ذا املركز وما زال �سا�م  23.وحداتھ الحتضان املؤسسات الناشئة مع تقديم �س�شارات ا��تلفة ل�ا

حاضنات أعمال داخل  ��20  تخر�ج عدد كب�� من املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة، و�و ما ��ع ع�� ظ�ور حوا�� 

 The US. Small Business( تولت �يئة املشروعات الصغ��ة  1984و�� سنة . الواليات املتحدة �مر�كية

                                                           

عرض نماذج . و سبل �غی��ه ع�� ضوء التجارة العاملیة : واقع حاضنات �عمال التقنیة �� ا��زائر: برحومة عبد ا��مید، صور�ـة بوطـرفة  -22

  .06ص . �سكرة. جامعة دمحم خیضر. 2011ماي  04ـ 03. �یام العلمیة الدولیة حول املقاولتیة. عاملیة ��اضنات �عمال

تجارب عاملیة وسبل �ستفادة  .أ�میة نظام ا��اضنات �� دعم وترقیة املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة. زایدي عبد السالم، مفتاح فاطمة - 23

مداخلة مقدمة ضمن فعالیات امللتقى الوط�� �ول حول دور املؤسسات الصغ��ة ). مال��یا، الص�ن ،فر�سا، الوالیات املتحدة �مر�كیة(من�ا 

لعلوم �قتصادیة، التجار�ة وعلوم �لیة ا. 2011ماي  19و  18بومرداس یومي . 2010ـ  2000واملتوسطة �� تحقیق التنمیة با��زائر خالل الف��ة 

  .229ص .  بومرداس. جامعة ادمحم بوقرة. ال�سی��
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Administration (كما سا�م ظ�ور ا��معية �مر�كية ��اضنات . تطبيق برنامج لتنمية وإ�شاء حاضنات �عمال

، و�� جمعية خاصة تولت تنظيم وتطو�ر ��1985 سنة ) National BusinessIncubation Association(�عمال 

ضنات �عمال، �� تزايد عدد �عضاء املن�سب�ن إل��ا من مختلف بلدان العالم، حيث بلغ �� السنة �و�� �شاط حا

 24.عضوا 1450من إ�شا��ا 

لقد سمحت ا���ود املبذولة من طرف ال�ي�ت�ن السابق�� الذكر ب��ايد عدد حاضنات �عمال داخل الواليات املتحدة 

 1997.25ة أعمال خالل سنة حاضن �550مر�كية و�لوغھ حوا�� 

نجاح حاضنات �عمال داخل الواليات املتحدة �مر�كية بانتقال تجر���ا إ�� ا��ارج، حيث ش�دت اململكة  سمح

كما .خالل سبعي�يات القرن العشر�ن ظ�ور حدائق العلوم والتكنولوجيا، ال�� �انت ع�� صلة با��امعات املتحدة

أما بال�سبة للبلدان العر�ية فقد تأخر تب�� مثل �ذه . عل عمل �تحاد �ورو�يان�شرت �ذه التجر�ة �� أورو�ا بف

ثم توا�� �عد ذلك ظ�ور �ذه  26، حيث أقامت مصر أول حاضنة أعمال تا�عة لوزارة الصناعة،1998ال�يئات إ�� سنة 

 .ال�يئات �� العديد من �ذه البلدان

 ج ـ أنواع حاضنات �عمال

 27:ع عدة ��اضنات �عمال وفقا للتص�يفات املعتمدة وال�� تت��ص �� ما ي��أنوا يمكن التمي�� ب�ن

 . �� �ذا �طار نم�� ما ب�ن ا��اضنات �قليمية وا��اضنات الدولية: حاضنات �عمال تبعا لنطاق عمل�اـ 1

 .�عمل �ذه ا��اضنات �� نطاق جغرا�� محدد: ا��اضنات �قليميةـ 

�سا�م �عض حاضنات �عمال �� استقطاب الشر�ات �جن�ية للعمل �� بلدا��ا، وذلك خالل : ا��اضنات الدوليةـ 

من ناحية أخرى توجد حاضنات أعمال الدولية �عمل �� . �س�يل دخول�ا إ�� �ذه البلدان وتأ�يل�ا للعمل �� أسواق�ا

املنتجات ا��لية من خالل كما يوجد صنف من حاضنات �عمال يتو�� ���يع تصدير . مجال نقل التكنولوجيا

  .دعم املؤسسات املصدرة وتأ�يل�ا الك�ساب قدرة ع�� العمل �� �سواق ا��ارجية

 

 : نم�� �� �ذا �طار ب�ن أش�ال ا��اضنات التالية :حاضنات �عمال تبعا لش�ل تواجد�اـ  2

  : حاضنات �عمال ذات التواجد الف��يا�ي الفع��

 . قرا محددا بم�ان مع�نو�� حاضنات تتم�� بامتالك م

  :ا��اضنات �ف��اضية

�ذه ا��اضنات ال تمتلك أماكن إليواء املؤسسات الناشئة، إنما �ستطيع تقديم العديد من ا��دمات  

كما يمكن أن ندرج ضمن . يمكن إيجاد �ذا النوع من ا��اضنات �� الغرف التجار�ة والصناعية. للمؤسسات الناشئة

                                                           

  .230ص .  مرجع سبق ذكره. زایدي عبد السالم، مفتاح فاطمة - 24

25 - NBIA: "What is incubators", Voir Site Web: www.nbia.org/resource_center/what_is/index.php. Article consulté le ….. .  نقال

  . 230ص .  مرجع سبق ذكره. عن زایدي عبد السالم، مفتاح فاطمة

أنموذج مق��ح ��اضنة عراقیة . "�دوار �س��اتیجیة املرتقبة ��اضنات �عمال: املعاضیديهللا م�سر إبرا�یم أحمد ا��بوري، معن وعد  - 26

  .05ص ". لألعمال والتقانة

27- OCDE; Technology  incubators – nurtiring small firms. OCDE.Paris, 1997.P. 15.  .نقال عن زایدي عبد السالم و مفتاح فاطمة .

  .233ـ  232ص ص . مرجع سبق ذكره
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، ا��اضنات ال�� �عمل �� مجال �ن��نت بتقديم�ا خدمات للشر�ات العاملة �� مجال �ذا الصنف من ا��اضنات

  . �ن��نت

 28:وفقا ل�ذا املعيار يمكن التمي�� ب�ن أنواع ا��اضنات التالية :تبعا ��ال �شاط�ا  �عمالحاضنات  .3

  :حاضنات �عمال العامة

�ذه ا��اضنات تتو�� احتضان مختلف املشار�ع الناشئة املتواجدة �� منطقة محددة، خاصة املشار�ع ال��  

 . �عمل �� مجال التجديد و�بت�ار

  : �عمال املتخصصة حاضنات 

 .و�� �يئات تتو�� احتضان مؤسسات �عمل �� قطاع محدد

  : �عمال التقنية وا��اضنات البحثية حاضنات  

ات تختص �� احتضان املؤسسات ال�� �عمل �� مجال البحث وتطو�ر و�شر التكنولوجيا، و�� �� حاضن

غالبا ما توجد داخل ا��امعات ومراكز البحث والتطو�ر ومدن العلوم  وحدائق العلوم أو أ��ا ترتبط ��ا لالستفادة 

تحتضن املؤسسات الصغ��ة  كما يمكن أن تتواجد ضمن املؤسسات والشر�ات ال��. من خدما��ا والتكنولوجيا،

 .املبدعة

وتتم�� مدن العلوم والتكنولوجيا ب���ع�ا ع�� مساحات واسعة �شمل عدة مدن، وتختص �� رعاية املؤسسات 

أما . العاملة �� مجال التكنولوجيا ا��ديدة من خالل ر�ط�ا بالشر�ات الكب��ة وا��امعات ومراكز البحث والتطو�ر

فإ��ا تقوم بنفس الوظيفة ال�� تقوم ��ا مدن العلوم و التكنولوجيا و لك��ا تتواجد ع��  حدائق العلوم والتكنولوجيا

 13.نطاق جغرا�� أضيق

  :ـ حاضنات �عمال تبعا ملوقع�ا من الر�ح4

 حاضنات تختص بالبحث العمومي الذي يخدم ا��تمع ك�ل: حاضنات أعمال ال ��دف لتحقيق الر�ح ��. 

 يئات تا�عة للقطاع ا��اص أو أ��ا تا�عة ل�يئة عمومية، مثل ا��امعات : ا��اضنات ال�� ��دف لتحقيق الر�ح� ��

 لك��ا تقدم خدمات �غرض ا��صول ع�� ر�ح 

ولقد استفادت �ذه ا��اضنات من التقدم ا��اصل �� مجال �عالم و �تصال بحيث أن �عض�ا �عمل �� مجال 

 29.املعلومات  و�و ال يمتلك جدران أو حدوداملعرفة وتكنولوجيا 

 ـ ا��اضنات تبعا لطبيعة ملكي��ا 5

 . يمكن التمي�� ب�ن ا��اضنات ال�� ت�ون مملوكة من طرف الدولة وتلك اململوكة من طرف القطاع ا��اص

  :حاضنات �عمال العمومية

 . �� حاضنات تا�عة للدولة، غالبا ما توجد قرب ا��امعات ومراكز البحوث 

  

                                                           

واقع ومشكالت "ن�یل دمحم شل��،نموذج مق��ح ��اضنة أعمال تقنیة باململكة العر�یة السعودیة، ورقة عمل مقدمة ضمن فعالیات ندوة  - 28

ص ،2002د�سم��  29ـ  28،ر�اض، اململكة العر�یة السعودیةالغرفة التجار�ة والصناعیة بال".واملتوسطة وسبل دعم تنمیت�اامل�شآت الصغ��ة 

28.  

  .06مرجع سبق ذكره، ص : املعاضیديهللا م�سر إبرا�یم أحمد ا��بوري، معن وعد  - 29
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  : حاضنات �عمال ا��اصة

�� حاضنات ، و�� غالبا ما ��دف إ�� تحقيق الر�ح تتواجد �� املدارس الك��ى للتجارة  أو مدارس 

ف�� �� فر�سا مثال لم تتعد �سبة املؤسسات امل�شأة �� �ذا .لكن مسا�م��ا �� إ�شاء املؤسسات محدودة... امل�ندس�ن

 30%. �4طار 

  : طاع ا��اصا��اضنات التا�عة للق

و�النظر . ��دف �ذه ا��اضنات إ�� تحقيق الر�ح من خالل املسا�مة ب�سبة �� رأسمال املؤسسة املصاحبة

  31. إ�� �ون موارد�ا املتأتية من �ذا املصدر قد ال ت�ون �افية، ف�� ت��أ أحيان للعمل �� مجال املقاولتية

 :حاضنات أعمال موج�ة لشر�حة من أفراد ا��تمع

حاضنات تتو�� استقبال املشار�ع الرائد لفئة محددة من أفراد ا��تمع ففي الص�ن مثال توجد �ناك 

أما �� فر�سا  فيوجد نوع . و�ذا ل���يع�م ع�� العودة إ�� الوطن، حاضنات خاصة بالطلبة الذين يدرسون با��ارج

�ن مشار�ع إ�شاء مؤسسات مبدعة �ساعد �ناث الال�ي ل) La féderationpionnière(من ا��اضنات معروف باسم 

  ا��دمات ال�� تقدم�ا حاضنات �عمال للمؤسسات الناشئة املبدعة : ثالثا18.�� مجال ا��دمات

�عت�� حاضنات �عمال إطارا �ساعد املبدع�ن الذين ل�س ل�م خ��ة �� مجال �س�ثمار، خاصة من خر��� 

ل���يل النتقال من ا��ال العل��، بمساعد��م �� ا��ال ا��امعات ،وذلك بتمكي��م من ��صول ع�� التمو�ل، ا

 .الضر���، البدء �� �نتاج، الدخول إ�� �سواق، �مر الذي يمك��م من التحول إ�� رجال �عمال

 أ ـ املؤسسات ال�� تتعامل مع�ا حاضنات �عمال

خالل الس�� إلنتاج منتجات تتم�� الرائدة املبدعة وذلك من ��تم حاضنات �عمال فقط باحتضان املؤسسات 

بارتفاع مدة حيا��ا  ال�� تث�ت قدر��ا ع�� النمو و�ستمرار ��  العمل  وتتم�� �ذه املؤسسات بقدر��ا �� مجاالت 

ف�� ع�� خالف املؤسسات التقليدية تتوفر ع�� م��ات كث��ة تظ�ر من خالل سع��ا ... ال�سو�ق، ا��دمات، التنظيم

القدرة ع�� �غي�� طر�قة الناس �� ا��ياة والعمل وعدم �كتفاء فقط بتحس�ن أدا��ا �� إطار إنتاج  إلنتاج منتجاتل�ا

كما تتم�� املؤسسات الرائدة بتعامل�ا مع العديد من الز�ائن، وذلك من خالل املناقصات وأوامر .   منتوج مع�ن

ق معدل ر�ح صا�� عال وتحقيق معدل نمو ز�ادة ع�� �ذا ع�� خلق قيمة مضافة عالية �سمح ل�ا بتحقي. التور�د

  . مرتفع

  : ب ـ ا��دمات ال�� تقدم�ا حاضنات �عمال للمؤسسات الناشئة املبدعة

  32:تتو�� حاضنات �عمال، خالل احتضا��ا املؤقت للمؤسسات الناشئة، تقديم جملة من ا��دمات تتمثل ��

 ا��امرافقة املؤسسات الناشئة خالل مرحلة ابتدائية قبل احتض.  

  تمك�ن املؤسسات �عد احتضا��ا من ا��صول ع�� محل بإيجار معقول خالل ف��ة محدودة وكذا توف�� الوسائل

  ....اللوج�س�ية مثل قاعات �جتماع، وثائق

                                                           

30 - www.expert-comptable-tpe.fr › FinancementsLes incubateurs pour les entreprises innovantes Article consulté le 

03/02/2012 

31 -fr.wikipedia.org/wiki/Pépinière_d'entreprises. Op. cit. 

32 -  www.innovation.public.lu/fr/...entreprise/.../incubateurs/index.html. Article consulté le 02 /02/2012. 
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  تمك�ن املؤسسات الناشئة من التعرف ع�� محيط�ا و�ندماج فيھ،ومساند��ا �� ا��صول ع�� التمو�ل بفضل

  .ا بأ��اب رؤوس �موالالعالقات ال�� تر�ط�

  التعر�ف باملؤسسات ا��تضنة من خالل وسائل �عالم وا��ضور �� املعارض ا��تلفة، وكذا تمكي��ا من

�ستفادة من شب�ات �تصال ال�� تجمع املؤسسات ا��تضنة، ز�ادة ع�� مساعد��ا ع�� تنظيم تظا�رات �� 

 .محل عمل�ا

  تمك�ن املؤسسات من ا��صول ع�� معرفة، من خالل مرافق��ا �� إعداد خطة أعمال�ا، وكذا إيداع براءات

كما �عت�� ا��اضنات إطارا مالئما �ساعد املؤسسات الناشئة ع�� نقل . �خ��اع و�ل ما يتعلق بامللكية الفكر�ة

 . ا ال تتطلب اس�ثمارات كب��ةالتكنولوجيا وتوطي��ا محليا، خاصة عندما يتعلق �مر بتكنولوجي

  33.مساعدة املؤسسات ا��تضنة ع�� دخول �سواق ،معتمدة �� ذلك ع�� الشر�ات الكب��ة ال�� ترتبط ��ا 

  التقييم املستمر لوضع املؤسسات ا��تضنة ملعرفة مشا�ل�ا وا��لول املمكن تقديم�ا، و�ستفادة من �ذه

 . ا����ة �� دعم مؤسسات ناشئة أخرى 

 �داف ال�� ترمي إ�� تحقيق�ا حاضنات �عمال التقنية �  -د

  ترمي حاضنات �عمال التقنية إ�� تحقيق أ�داف مباشرة، مرتبطة باملؤسسات الناشئة، وأ�داف أخرى غ��

 . مباشرة، ت�تج عن ال��وض باملؤسسات الصغ��ة واملتوسطة الناشئة

 :مال التقنيةأ ـ ��داف املباشرة ال�� تحقق�ا حاضنات �ع

 :ترمي حاضنات �عمال إ�� تحقيق جملة من ��داف �خرى املتمثلة ��

  فنية، مالية، إدار�ة، (ـ دعم املؤسسات الصغ��ة الناشئة عند انطالق�ا من خالل تقليل ا��اطر ال�� تواج��ا

 . و الت�اليف املرتبطة ��ا، و�� الوقت ذاتھ خلق ثقافة املقاول لدى املس�ثمر�ن...) قانونية

 ـ تمك�ن املؤسسات الناشئة من دخول مجال العمل �� أقصر وقت ممكن . 

 املؤسسات الصغ��ة الناشئة ع�� إبداع منتجات جديدة ـ دعم . 

 ـ توجيھ املس�ثمر�ن نحو املشار�ع ذات التكنولوجيا العالية. 

 ـ اختيار أماكن إقامة املؤسسات الصغ��ة الناشئة بما يالئم الفضاء الذي تتواجد فيھ. 

  املشا�ل ال�� �ع��ض�اـ ���يع املؤسسات الصغ��ة الناشئة ع�� التعاون فيما بي��ا لتجاوز. 

  ـ دعم التعاون ب�ن قطاع �عمال ومراكز البحوث وا��امعات، و�و ما �سمح بنقل املعارف من ا��امعات

  34.ومراكز البحوث و تطبيق�ا �� ا��ال �قتصادي

  �� و�تحقيق�ا ل�ذه ��داف ت�ون حاضنات �عمال التقنية قد تمكنت من تحقيق �دف�ا الرئ�س املتمثل

جاح أك�� عدد من املؤسسات الناشئة ال�� تخدم ا��تمع، و�و ما �سمح ل�ا بتحقيق إيرادات تمك��ا من إن

 . �ستمرار �� أداء �شاط�ا

 

                                                           

  .9مرجع سبق ذكره، ص . املعاضیديهللا ن وعد م�سر إبرا�یم أحمد ا��بوري، مع -33
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 :ب ـ ��داف غ�� املباشرة امل��تبة عن احتضان املؤسسات الصغ��ة الناشئة

 : �� سع��ا لتحقيق ��داف السابقة الذكر تقوم حاضنات �عمال بتحقيق جملة من ��داف �خرى تتمثل

  ـ ز�ادة عدد املؤسسات النا��ة، خاصة تلك ال�� �عتمد ع�� التكنولوجيا ا��ديثة، و�و ما يؤدي إ�� توسع

 .ال�سيج الصنا�� وتفعيل ال�شاط �قتصادي

 كما �عت�� �ذه ال�يئات إطارا . ل �سمح برفع مستوى الدخل ومستوى املع�شةتوف�� فرص عمل عديدة، �ش�

كما �عت�� إطارا . �سمح ب�نمية املواد ال�شر�ة وتدر�ب أ��اب املؤسسات الناشئة ع�� تنمية قدرا��م �دار�ة 

تجدر �شارة إ�� �� �ذا �طار . مالئما إلعادة تأ�يل شرائح ا��تمع �� مجاالت محددة من ال�شاط �قتصادي 

التعاون الذي قام ب�ن منظمة اليونيدو وا���ومة الباكستانية من أجل إ�شاء حاضنة �عمل ع�� اس�يعاب 

35الضباط العسكر��ن املتقاعدين وتأ�يل�م إلدارة مشار�ع خاصة ��م 
 

 طر�قة عمل حاضنات �عمال التقنية  - ه

  تتو�� حاضنات �عمال استقبال ملفات �ن�ساب املعروضة عل��ا وتدرس�ا ع�� ضوء �عض املعاي�� ال��

و�سمح عملية �حتضان للمشار�ع املقبولة من �ستفادة من جملة من ا��دمات ال�� . تحدد�ا ��نة ا����اء

 . توفر�ا حاضنات �عمال

 :شروط �ن�ساب إ�� ا��اضناتمراحل و 

 36: لية احتضان املؤسسة الناشئة باملراحل التاليةتمر عم

 مرحلة املقابلة �و�� : 

خالل �ذه املرحلة يتع�ن ع�� أ��اب املشروع إعداد دراسة للتعر�ف با��دوى �قتصادية ،الفنية وال�سو�قية 

ثم �عد ذلك يلتقي مديرو ا��اضنة بأ��اب املشروع النا���، و�ذا قصد التعرف ع�� جدي��م . للمشروع

 .  سة ا��دوى ومدى اس�يفا��م ملعاي�� �حتضان، باإلضافة إ�� مناقشة مختلف بنود درا

  التقنية ��تم أك�� باألف�ار التكنولوجية ا��ديدة ال�� يمكن أن يؤدي تطبيق�ا  �عمالبالنظر إ�� �ون حاضنات

�ذه الشروط تتمثل �� . إ�� النجاح �� أسرع وقت ممكن، فإ��ا تضع شروطا الختيار املؤسسات ال�� تحتض��ا

 :النقاط التالية

  وا�� ملشروعھ يتمثل �� قيام املشروع ع�� فكرة قابلة للتطبيق �ش�ل �سمح ل�ا ـ امتالك صاحب املشروع لتصور 

با��صول ع�� براءة اخ��اع، إضافة إ�� امتالك مس��ي املؤسسة ��طة عمل وا��ة؛ي�ون قادرا ع�� �ستمرار �عد 

 37.تخرجھ من ا��اضنة

  � حتضان �� اجال ال يتعدى ثالث سنوات ثم أن تمتع املشروع بقدرة ع�� النمو بمعدل سر�ع �سمح لھ بإ��اء ف��ة

 ي�ون املشروع �� خدمة ا��تمع من خالل ما يقدمھ لھ من منافع 

  قابلية املشروع ل��صول ع�� التمو�ل الضروري. 
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  قدرة صاحب املشروع ع�� البدء �� تنفيذ مشروعھ �� أسرع وقت ممكن لر�ح الوقت؛ـ امتالك القدرة ع�� استعمال

املتطورة ال�� �سمح بإنتاج منتجات جديدة متم��ة وع�� درجة عالية من ا��ودة �سمح بإعطاء م�انة وسائل �نتاج 

 . للمشروع ضمن املؤسسات القائمة

  امتالك القدرة ع�� الت�امل مع املؤسسات املتواجدة �� امليدان من أجل توسيع ال�سيج الصنا�� ب�ل ما ي��تب عن

 .ذلك من آثار متعددة

 بإم�انيات ت�و�ن م�ارات إدار�ة وفنية جديدة تضاف ملا �و متاح تمتع املشروع . 

 حالة قبول املشروع يتو�� مسؤولھ وضع خطة املشروع املزمع تنفيذه �� إطار : مرحلة إعداد خطة املشروع ��

 . ا��اضنة

 عند �ن��اء من تأس�س املشروع يتم : مرحلة انضمام املؤسسة الناشئة ل��اضنة والبدء �� تنفيذ املشروع

�ذا امل�ان يتحدد . إبرام عقد �نضمام ل��اضنة، و�موجب ذلك �ستفيد املشروع من م�ان ملمارسة �شاطھ

تبعا لنوع ال�شاط املمارس و��مھ، و�و يتوفر ع�� مستلزمات ممارسة ال�شاط، مثل امل�اتب وا��ابر، 

صال، �ذا باإلضافة إ�� توف�� خدمات الدعم ا��اصة بالتنظيف والصيانة التج���ات، خدمات املعلوماتية و�ت

�ل ذلك مقابل مسا�مة مالية معقولة من طرف املؤسسة ... و�من، إ�� جانب وسائل وأماكن التخز�ن وال��ن

 38. الناشئة

  شروع عملھ �عت�� �ذه املرحلة أ�م مرحلة �� حياة املشروع ا��ديد، إذ يباشر امل :مرحلة العمل والتطور

وتتلقى املؤسسة الناشئة خالل ذلك دعما من طرف ا��اضنة يأخذ ش�ل خدمات متنوعة . بمساعدة ا��اضنة

 : من نوع

  تقديم ا��دمات الفنية واملعلومات مع توف�� إم�انية �ستعانة با����اء سواء من املن�سب�ن إ�� م�اتب دراسات

 . أو املن�سب�ن ل��امعات

  الناشئة �� ا��صول ع�� التمو�ل الالزم، مع إم�انية مسا�مة ا��اضنة  �� رأسمال مساعدة املؤسسات

 .املؤسسات الناشئة، إضافة إ�� دعم�ا الستقطاب املس�ثمر�ن اعتمادا ع�� ندوات تنظم ل�ذا الغرض

  39:املؤسسات الناشئة تمو�ل أ�داف

داف، وتتج�� من خالل�ا أ�مية لتمو�ل املؤسسات بصفة عامة واملؤسسات الناشئة بصفة خاصة عدة أ� 

  :ودور التمو�ل املصغر �� �عث حياة التنمية �قتصادية و�جتماعية، وتتمثل فيما ي��

  مداد بالتج���ات الالزمةأي �س�ثماري  ع و للمشر  الضرور�ة السيولة توف���. 

 د خاصة فيما ر توظيف املوا �س�يل مختلف التدفقات النقدية واملالية ب�ن مختلف �عوان �قتصادية بضمان

 .ب�ن ال�يئات املالية، و �عوان �قتصادية �خرى 

  ع �س�ثماري و ت�اليف املشر من  جزء�غطية. 

 كالء التأم�ن ضد ال��ز و (ضبط�ا �و ) البنوك (تنظم ا��اطر  أطرافود جي و ر الصناعة للتمو�ل التجا لزم�ست
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 .)ت با��سااعند السداد وضمان 

  الدولية ة�طرف مع القطاع املصر�� التجاري واملؤسسات املالية �خرى لتوف�� منتجات التجار يتعاون �ؤالء. 

 إ�� مستوى العاملية و�رتقاءمن �نتاجية ع فوالر �نتاج  د�ز ي �قتصادك ��لة ر�تح. 

  لطلبات الز�ائن  أفضل رةية و�ستجابة بصو فالتنوع �� ال�شاطات املصر. 

  ق دعم �ذه املؤسسات وتمو�ل�ار�ة للمؤسسات عن طر�التصديات ر ع القدفر. 

  ز�ادة��م أ�شط��ا ومنھ  وز�ادةالتوسع وفتح خطوط إنتاج جديدة ل�ذه املؤسسات ع�� �ساعد التمو�ل 

 .التوسع

  املؤسسات الناشئة ا��صول ع�� املعدات و�الت والتج��� ت ا��ديثة النظر إ��  التأج��ي �ساعد التمو�ل

 .�� ا��صول العملة الصعبة�سا�م من البنوك، كما اض �� �قع��  ةالقدر �دودة وعدم ��ا املالية ا�إم�انيا

  ستدانةمن ا��د�. 

  عن طر�ق التمو�ل �سالمي الشورىتفعيل نظام. 

  الكفاءة والفعالية لتأ�يل �ذا النوع ع فر التكفل وتمو�ل ��شطة ا��اصة الت�و�ن والتدرب من أجل ع�� العمل

 .اتسمن املؤس

 من خالل آلية حضانات �عمال �نطالق بداية�يط �� �وط اضغ نمساعدة املؤسسات الناشئة �عيدا ع. 

  :املصادر التقليدية و ا��ديثة �� مجال تمو�ل املؤسسات الناشئة: الفرع الثا�ي

ألفتھ ��شطة  أمام �عدد مصادر التمو�ل للمؤسسات املصغرة، وأمام تباين �ذه املصادر ما ب�ن قديم

، و��ن ما �و حديث أفرزتھ حاجات العصر )ا��...املوارد الداخلية، القروض، ( التجار�ة و�قتصادية من زمن �عيد 

، يمكن تناول مصادر تمو�ل املؤسسات الناشئة من زوا يا )إ�� ..التمو�ل التأج��ي، رأس املال ا��اطر،(ومقتضياتھ

  :مختلفة وذلك من خالل ماي��

  : تمو�ل التنمية �قتصادية واملؤسسة �قتصاديةنظر مصادر تمو�ل املؤسسات الناشئة من وج�ة  -1

نظر �� تمو�ل املؤسسات الناشئة والصغ��ة واملتوسطة، ب�ن تمو�ل �ذه املؤسسات من وج�ة نم�� يمكن أن 

  تمو�ل التنمية �قتصادية؛نظر تمو�ل املؤسسة �قتصادية و وج�ة 

تص�يف تمو�ل التنمية �قتصادية ع�� تمادا عا. تمو�ل التنمية �قتصاديةنظر ؤسسات من وج�ة تمو�ل امل 1- 1

  :خار�� و وآخر �و مح��  مصادر التمو�ل م��ا ماأو من ج�ات نوع�ن فيمكن أن نم�� ب�ن 

   الوطنية  ليخاع املؤسسات الناشئة والصغ��ة واملتوسطة من املداحيث يتم تمو�ل قط: �لية�التمو�ل امصادر

اية �دخار العام وا��اص ملواج�ة التمو�ل فمام عدم كأات، و ساملؤسأو �ختيار�ة سواء بال�سبة لأل��اص 

  .و�صدار النقدي ا��ديد م��ا ا��باية والقروض العامةأخرى �ناك وسائل محلية فإن املطلوب 

  ات الناشئة والصغ��ة واملتوسطة ساملؤسع االدول �� تمو�ل قط ضحيث �عتمد �ع: التمو�ل ا��ارجيةمصادر

�ا التمو�لية، و�ذه �موال �ضافية ا��ارجية إما تأخذ ش�ل اس�ثمار أجن�� �د أجن�ية لسد حاجار مواع�� 

ش�ل قروض ع�� إعانات مالية و�با ت و�س�يالت، أو   مباشر من أ��اص أو �يئات ومؤسسات، أو �� صور 

  .دولية�يئات  طو�لة �جل من ح�ومات أو
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  :املؤسسة �قتصاديةتمو�ل نظر وج�ة من املؤسسات تمو�ل  2- 1

ية ال�� �ستخدم�ا ئدبامللكية أي جميع موارد املأو  لدينباطت تبا �شكيلة خصوم املؤسسة سواء ار ��نقصد  
دعم ش�ل تمو�ل املؤسسات الناشئة يأخذ أحيانا و  .�ستغالل  دور أو �س�ثمار   تمو�ل دور  ندة عساملؤس

  :أ�م�اة ف�� صور مختلا���ومة مقدم من 

 ش�ل مبالغ لتغطية جزء من ت�اليف �س�ثمار تقدم�ا ا���ومة ع�� النقدية  �عاناتمثل  وامرتقديم حوافز وأ

مقابل أو دون � ا��كتقديم أر  ش�ل إعانات عي�يةع�� ع املؤسسات، أو اقطع�� أو ال�يئة الوصية القائمة 

  .���يعية أسعار

  ي ر �جل لتمو�ل �ستغالل ا��اتقديم قروض طو�لة ومتوسطة �جل لتمو�ل �س�ثمارات وقروض قص��ة

  .ة بذلكفئد مدعمة، من قبل �يئات م�لاو فبدون فوائد أو ب

  وجمركيةوشبھ جبائية  جبائيةمنح إعفاءات  

 ات تؤ�ل�م ال�يئة الوصيةمن قبل مختص�ن �� مجال دعم وإسناد املؤسس رةو�س�شانية فتقديم املساعدة ال. 

  : والطرق املستحدثة �سالميمصادر تمو�ل املؤسسات الناشئة من وج�ة نظر صغ التمو�ل   -2

�ا املتنامية مما يجعل�ا أمام سائل ومصادر متنوعة لتمو�ل �شاطا�الناشئة املعاصرة و  اتسطرح أمام املؤست

بط بخصوصية مقاصد مرت�و  الصدد �ناك من املصادر ما املفاضلة ب�ن البدائل التمو�لية املتاحة، و�� �ذا

تطور ع وت��ة ر لتطور الب�ئة ا��ارجية و�سا ة أال و�و التمو�ل �سالمي، و�ناك ما �و مستحدث ن�يجةيالشرع

ل لتمو��ع��ض مع ا و�و ما) ا��..مخاطر، منافسة، (�� وما يمليھ من أحداثاملؤسسات ن�يجة للعالم املتغ

  :ما ي���ن كن السابق�التمو�ل استعراض�تم س،  لذلكث، ملستحدا

   :�سالميغ التمو�ل يالتمو�ل من حيث ص  - 1

� تحد من إقبال�م ع�� �س�ثمار، نجد جھ أ��اب املشروعات ا��ديدة و ال�ب�ن أ�م املشا�ل ال�� توامن 

يف غ�� سمية قانونية وت�الد ا��ددة مسبقا وت�اليف أخرى ر ئاو ف التمو�ل البن�ي املتمثلة �� الفمش�لة ت�الي

اد �لما طورت زدة إضافية و�� تمعظم البلدان النامية م��ا ا��زائر �ش�ل ت�لف � أ��ت ��رسمية وغ�� قانونية وال�

و�ل البن�ي لدى شر�حة واسعة �� يحد �ذا �لھ من �قبال ع�� التم و 40افيةفآليات الفساد �قتصادي وقلة الش

� تضمن ائد ال�ع�� تحقيق العو  ج�ة �عدم القدرةإ�شاء مؤسسات وذلك للشعور من  �تمع خاصة املقبل�ن ع��ا�

وجود البنك بالتمو�ل �عتمد أساسا ع��  قراراتية ثانالضمانات، و من ج�ة  اس��جاع�غطية خدمات القرض و 

  .ؤسسات بالش�ل الذي تطلبھ البنوكعادة لدى أ��اب �ذه امل ة� ال ت�ون متوفر الضمانات ال�

  :ب التمو�ل �سالميو�عرف  

ا و�تصرف ف��ا لقاء عائد ر�يديآخر ��ص إ�� من مالك�ا  �س��باح ثروة عي�ية أو نقدية، بقصد تقديم 

ية ف� تتم�� �� مجال �عمال املصر ��ق البنوك �سالمية الر ، و�قدم �ذا التمو�ل عن ط 41يةعلشر ١ت�يحھ �ح�ام 

                                                           

املنظومة « ، امللتقى الدو�� حول »حالة ا��زائر: التمو�ل �سالمي ع�� املشار�ع الصغ��ة و املتوسطةأثر خصائص و « :خالدي خديجة -40

 15-14و العلوم �جتماعية، جامعة الشلف، ا��زإئر،،�لية العلوم ��سانية »واقع و تحديات -املصرفية ا��زائر�ة و التحوالت �قتصادية

  .164- 147. ص، 2004د�سم�� 

، 13رقم تحلي�� للبحوث والتدر�ب، بحث�سالمي للتنمية، املع�د �سالمي البنك �سالمي، �قتصاد �� قحف، مف�وم التمو�ل  ذرمن -41 

  .12.ص، 1998
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� تحدث �القة الر�ح، و �ذه العالقة �� الائدة �عفوعالقة ال شاركة�عالقة املتحديدا باس�بدال عالقة القرض 

  .�� �دوات و��تماماتا��ذري ي�� غالت

 :املؤسسات الناشئةتمو�ل  ��الطرق املستحدثة  1- 2

نقصد �نا بالطرق املستحدثة بال�سبة للدول النامية، ألن �ده الطرق أو �ساليب اعتمدت م�ن        

مية كماال الدول النامن الدول املتقدمة، و�قيت محدودة أو منعدمة �ستعمال �� كث�� من طو�لة �� العديد �ة �ف

س مال ا��اطر، واستغالل حقوق امللكية أقرض �يجار، ور من ، وسن�ناول �ل رق نقصد أيضا حصر �ذه الط

ئة ع�� تمو�ل حصول املؤسسات الناش كطرق تمو�ل، وضمان وتقييم �ئتمان �آليات مساعدة �� ز�ادة إم�انية

  .فق مع خصائص�اوايت

 :�ئتمانوم�اتب �ئتمان تقييم   - أ

 تؤدي أنيمكن � �ال��ات غمحور الت -�ئتمانمكتب سطة اتنفيذه بو يمكن الذي  -تقييم �ئتمان مف�وم نظام �عد  

  :�ف لطلبات التمو�ل اعتمادا ع�����من خالل التقييم املستقل وااملصفرة، ا لتمو�ل للمؤسسات فرص  رادةإ�� 

 : �ئتمانتقييم  -ب

ن و�ستخدم �� �ذا �سلوب صيغة �ستخدم أسلوب تقييم �ئتمان �أسلوب موضو�� لتقدير مخاطر �ئتما

املمنوح لھ،  ض ع�� �سديد القرض�� د �ئتمان أي الت�بؤ بقدري املق�سداض �� ملق١اضية لتحديد احتماالت قيام �ر 

ر �ئتمان التقييم أو الوضع �ئتما�ي ر�ج باالعتماد ع�� عينة عشوائية من الز�ائن، و�حدد تقذحيث تب�� �ذه النما

  .التمو�ل قرار ذو بناءا ع�� �ذا التقييم يتم اتخا 42ھ �ئتما�يخ�ر ض بناءا ع�� معلومات عن تا�� للمق

 : �ئتمانمكتب   - ج

مصادر إ�� اع مخاطره، احتاجت البنوك �� مجال منح القروض لز�ائ��ا رتف�ئتمان وامع ا�ساع وان�شار  

�ئتمانية لطال�� القروض، و�� ضوء عدم استطاع��ا توف�� معلومات �ش�ل  ةمتخصصة موثوق ف��ا لتقييم ا��دار 

ه ا��دمة �ذ�ئتمان لومات، حيث تقوم م�اتب � مصدر آخر ل��صول ع�� �ذه املعإ�� البنوك ��أت �اف ع��م، 

لالزمة اية زمنقتصاد �� الت�اليف، واملدة ال�: خاللمن ا �� دعم تمو�ل املؤسسات الناشئة وذلك م ��� �سا��ال

بتوف�� معلومات أساسية للبنوك إفالس سة ومعا��ة طلبات التمو�ل، وتخفيض خسائر القروض وحاالت الدر 

�ئتمانية  ة�ش�ل أك�� موضوعية لذوي ا��دار  ضمما �س�ل منح قرو ض، �� ملق١التقييم الدقيق لظروف من تمك��م 

مما  ضرا�قصلة �سمح بتحديد مستوى ا��اطر لعمليات ن عملية التقييم املستمر واملتواحسب التقييم، كما أ

يم �ش�ل موضو�� بدل �عتماد ع�� التقي ضرا�قاملناسبة �� وق��ا وتحديد سياسة  ءاترا�ج ذاتخايمكن من 

  .ؤ�م ذاتيةا� عادة ما ت�ون آر �ال �قراض�ن ع�� رفشال����� للم

 :طرف ثالثمع قة تقاسم ا��اطر ر�ط  - د

                                                           

تقييم : تمو�لع�� ر والصغ��ة واملتوسطة غزادة إم�انية حصول امل�شآت متنا�ية الصعن ة مرجعية سار ولد و ديفيد ب�نل، دفبن جورج -42

  .27.ة مصر العر�ية،ص�ور �ا��ادية، جم رة ا��ارجية ة التجار ت وزاعاض،مطبو را�ئتمان وم�اتب �ق
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� تواج�ھ املؤسسات الناشئة عندما تتقدم �ب�ن أ�م املشا�ل المن �عت�� ضعف أو ا�عدام الضمانات  

التعاون مع إ�� البنوك املش�لة ��أت ، ولتجاوز �ذه املؤسسات املالية �خرى البنوك أو من بطلبات القروض 

مؤسسات مالية م�م��ا عن  رةلتقاسم ا��اطر تتمثل �� مؤسسات ضمان القروض، و�ذه �خ��ة عبا ر�نأخ فاأطر 

، وعليھ تقوم ب�سديد 43ا ع�� البنك ��ح�ا أ��ا�� ق١ع �� تقبل تمو�ل مشار �اسية منح ضمانات مالية للبنوك ال�س

 القرض للبنك ب�سب محددة �� العقد، أما �� حالة �فالس تقوم مؤسسة الضمان بتعو�ضمن �قساط املتع��ة 

حملھ صاحب املؤسسة املستفيدة من الضمان، وتكفل عادة مؤسسات يتا من القرض و البا�� ��� تم ضما�ال�سبة ال

نجد�ا �� �عض البلدان  املادية للمؤسسات،كما لالس�ثماراتالضمان القروض املتوسطة والطو�لة املدى الالزمة 

لعمليات ابضمان ) SOFARI(ةشركحيث تقوم  ما �و عليھ �� فر�ساجل مثل �  ةتم بالقروض قص�� �املصنعة �

 .44أمام ا���ات املانحة للتمو�ل%  50ات ب�سبة سللمؤس �ستغاللية

  :كر�ةفامللكية الحقوق التمو�ل عن طر�ق استغالل  -ه

يذ �� معظم بلدان العالم و مع فح�� التن TRIPSمع دخول اتفاقية حقوق امللكية الفكر�ة املتعلقة بالتجار  

من �بت�ار ع�� د املؤسسة م�ما �ان ��م�ا تماعحول ا عامھ حدة املنافسة ن�يجة للعوملة، فإن �ناك توج تزايد

  45.ون ترخيصد نر��خ  طرفمن تغالل�ا اسمن ت رامة ��ماية تلك �بت�از وضع �ليات الال وع�� ج�ة 

 ة و خارج�ا كمورد �ام �غرض اس��جاعست داخل املؤسياسات ��سن استغالل تلك �بت�اراوتم تب�� س

ضمان بقاء املؤسسة  �ا��اسم � ليف البحث والتطو�ر، ولضمان استمرار تمو�ل عملية �بداع و�بت�ار، لدور�ات�ا

  :ومن �مثلة ع�� ذلك. ي��ا من ج�ة أخرى ر�حمن ج�ة، وتحس�ن مرد ودي��ا و  �اوتطور 

امللكية الفكرة سمح ل�ا الكرواتية املتخصصة �� الصناعة الصيدالنية حيث أن استغالل حقوق  PILVAمؤسسة " 

  .يةقالشر  اأورو�ط��ا داخل كرواتيا و�عض بلدان أ�ش عتمو�ل عملية توسب

صناعة  لجائل �� ما�و  �عألر 'من ب�ن  ركةش إ���� غمن مخ�� صل ي تحو الذز��� اال��  BIOBRASملستقل ا ����ا" 

  .�عض أنواع ��سول�ن املتطور �عد استغاللھ ��قوق امللكية الفكرة

 :ا��اطرطر�ق رأس مال عن التمو�ل   - و

وإنما �عد نوعا  ؤسسات فقط،مللس مال ا��اطر توف�� التمو�ل أف مؤسسات التمو�ل عن طر�ق ر د�� ال 

�� مشروعات خاصة  ما�� متخصص من مشاركة ��ا مخاطر عالية إذ �عرف ع�� أنھ رأس مال يوظف بواسطة وسيط

با��صول ع�� دخل أو التأكد من حال التيقن مال نمو قوي لك��ا ال تنطوي �� عة، تتم�� باحتمرتفات مخاطر ذ

حصة  يع�� املستقبل البعيد �س�يا عند ب ا��صول ع�� فائض قيمة عا��حدد، أمال �� مخ �س املال �� التار أر  داد�� اس

                                                           

 11ا��لد–لة الدفاتر �قتصادية مج-،�س��اتيجيات املستخدمة �� دعم و تمو�ل املؤسسات الناشئةمصطفى بوز�ان ، ع�� صو�� - 43-49

  140- 139ص  21/05/2020تار�خ ال�شر -)2020(01العدد 

  

  140،مرجع سابق ص مصطفى بوز�ان ، ع�� صو�� - 45
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  :و��د ف استخدام �ذا �سلوب التمو��� إ��. 46ت اات �عد عدة سنو س�ذه املؤس

   فإن ع، و�ذلك تفر � تتوفر لد��ا إم�انيات نمو وعائد م�ا��ديدة أو عالية ا��اطر وال للمشروعاتتوف�� التمو�ل

ت �س�م العامة أو اع�� تدب�� �موال من إصدار  ةر�قة لتمو�ل املؤسسات غ�� القادر ط س مال ا��اطر �وأر 

 عمال�ا، بأبطة تعادة �س�ب ا��اطر العالية املر  أسواق الدين

  شروطؤوس �موال ر رض من قاية الفعدم كع�� ج�ة �حتياجات ا��اصة بالتمو�ل �س�ثماري و التغلب امو� 

  .املالية القائمةمالئمة من املؤسسات 

 :�يجار ضالتمو�ل بقر   - ي
م �س�ثمار�ة، و�ذا �� ظل نقص �� �ن لتمو�ل وتنفيذ مخططا�ر�إضافيا متاحا للمس�ثم اخيار  �عت�� قرض �يجار

متعاقد ب�ن اتفاق ": أنھع�� كن �عر�فھ �مى، و ر ج�ة أخمن ج�ة، وضعف معدل التمو�ل الذا�ي من �موال ا��اصة 

ر �و ؤجعات دور�ة ملدة زمنية محددة، املأحد�ما حق �نتفاع بأصل مملوك للطرف �خر مقابل دف�ن يخول فطر 

ع�� الدفعات الدور�ة مقابل تقديم �صل �� ح�ن أن املستأجر �و الطرف املتعاقد ع�� الطرف الذي يحصل 

  47"رؤجمسداده ألقساط التأج�� لل �صل مقابل تخدماب �نتفاع

  :خاتمة الفصل

من الر�ائز �ساسية للتنمية �قتصادية و�جتماعية القتصاديات الدول  الناشئة�عت�� املؤسسات   

املتطورة والنامية ع�� السواء، ورغم صغر ��م �ذه املؤسسات و�ساطة تنظيم�ا وانخفاض رأسمال�ا، إال أن �ذا 

العاملة وخلق  ساعد ع�� س�ولة ان�شار�ا بك��ة وأكس��ا أ�مية كب��ة وذلك عن طر�ق املسا�مة �� اس�يعاب اليد

 واملشار�ع �بت�ار�ة الناشئةقيمة مضافة �� �قتصاد وتحقيق التوازن �قتصادي، إال أن �ذه املؤسسات 

اصطدمت �عدة عقبات حدت من أدا��ا ،�الصعو�ات املالية و�دار�ة والقانونية واملنافسة ا��ادة باإلضافة إ�� 

 ...نقص ا����ة 

�ل تلك الصعو�ات ساعدت ع�� ابت�ار آلية لدعم �ذه املؤسسات ح�� تواج��ا، أال و�� حاضنات �عمال، 

تكرة الناشئة املشار�ع املب و�� من أبرز �ليات ال�� تم ابت�ار�ا �� السنوات �خ��ة وأك���ا فاعلية �� دعم املؤسسات

بوصف�ا حزمة مت�املة من ا��دمات وال�س�يالت و�ليات،  �Business Incubatorsش�لت حاضنات �عمال حيث 

و�دأت تمارس أعمال�ا �� ب�ئات متقدمة ونامية محققة أ�داف�ا ومتطلعة ملمارسة دور�ا �س��اتي�� الذي يتمحور 

حول إس�ام�ا �� وصول تلك ا��اضنات إ�� مصاف الشر�ات املتطورة ذات املوارد والقدرات الفر�دة ال�� أ�ل��ا 

 عن إس�ام�ا املباشر �� إشباع جزء أسا��� وم�م من ا��اجات 
ً
لتحقيق وامتالك املزايا التنافسية واستدام��ا، فضال

والرغبات املتجددة للز�ائن

                                                           

  ٠4، ص2001عبد الباسط وفا، مؤسسات رأس املال ا��اطر ودور�ا  �� تدعيم املشروعات الناشئة، دار ال��ضة العر�ية، القا�رة،  - 46

املؤسسات الصغ��ة و "، امللتقى الوط�� �ول حول »تأج�� �صول الثابتة كمصدر تمو�ل للمؤسسات الصغ��ة واملتوسطة«:�علوج بولعيد  - 47

  .23 -08، ص 2002أفر�ل  9- 8علوم ال�سي��، جامعة �غواط، .�لية العلوم �قتصادية و، "املتوسطة و دور�ا �� التنمية
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  :تم�يد

    

لدعم املؤسسات أثب�ت تجر�ة العديد من بلدان العالم أن حاضنات �عمال التقنية �عت�� إطارا مالئما   

الصغ��ة واملتوسطة، و�ذا ملا يوفره من خدمات �سمح ل�ذا النوع من املؤسسات بتخطي العديد من املشا�ل ال�� 

تواج��ا عند بدء �شاط�ا، وذلك �� ظل تنامي حدة املنافسة بفعل تواجد مؤسسات كب��ة سواء وطنية أو أجن�ية 

ت الصغ��ة واملتوسطة �� إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية عملت بال�سبة ل��زائر وإدرا�ا م��ا أل�مية املؤسسا

ا���ومة ع�� توف�� �طار املالئم لتنمية �ذا النوع من املؤسسات من خالل إيجاد العديد من ال�يا�ل ال�� �عمل ع�� 

 .دعم املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة

اد �يئات تتو�� دعم املؤسسات الصغ��ة واستكماال ل�ذا املسار عملت ا��زائر ولو �ش�ل متأخر ع�� إيج

واملتوسطة الناشئة، �عرف بمشاتل املؤسسات ومراكز �س�يل املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة، و �ذا ما س�تطرق لھ 

  :�� �ذا الفصل ،باإلضافة إ�� اق��اح نموذج ��اضنة أعمال، و�ل �ذا �� النقاط التالية

  ئر، إس��اتيجيات و تحدياتاملؤسسات الناشئة �� ا��زا: املبحث �ول 

 دراسة حالة لنموذج حاضنة أعمال : املبحث الثا�ي" Bernco"  خطوات إ�شاء مؤسسة ومعرفة

 .ناشئة
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  املؤسسات الناشئة �� ا��زائر، إس��اتيجيات و تحديات: املبحث �ول 

 :الناشئةإس��اتيجية ا��زائر  لدعم و تمو�ل املؤسسات : �ول  املطلب

�عول السلطات ا��زائر�ة ع�� خلق نموذج اقتصادي جديد �عيدا عن الر�ع الذي اعتمد عليھ اقتصاد 

البالد منذ عقود، و�التا�� أصبح �س�ثمار ودعم املؤسسات الناشئة من أولو�ات صا�ع القرار �قتصادي ا��زائري، 

 .تاجية ا��ليةمن أجل املسا�مة �� دفع ��لة التنمية و�عز�ز �لة �ن

ا بدعم الشباب الباحث ع�� خلق مؤسساتھ الصغ��ة �� �ونة �خ��ة، ا�تماما كب��  ا���ومة ا��زائر�ةوقد أبدت 

 ."املؤسسات الناشئة"واملتوسطة، أو ما �عرف بـ

وحسب أرقام الوز�ر املنتدب امل�لف باملؤسسات الناشئة واقتصاد املعرفة، ياس�ن وليد، يتوقع �ذا �خ�� 

  202148شركة مع بداية  5000ارتفاع عدد املؤسسات ألز�د من 

 49:ثمانية قرارات لتجسيد �ذه �س��اتيجية تتمثل �� ا���ومة ا��زائر�ةت ذاتخحيث 

 .إ�شاء صندوق اس�ثماري مخصص لتمو�ل ودعم الـمؤسسات الناشئة - 1

إ�شاء مجلس أع�� لالبت�ار والذي سي�ون ��ر الزاو�ة للتوجھ �س��اتي�� �� مجال تثم�ن �ف�ار والـمبادرات  - 2

 .للبحث العل��، �� خدمة تنمية اقتصاد الـمعرفةالـمبتكرة و�م�انات الوطنية 

وضع �طار القانو�ي الذي يحّدد مفا�يم الـمؤسسات الناشئة وا��اضنات وكذا الـمصط��ات ا��اصة بالنظام  - 3

عالوة ع�� عملية إعداد النصوص . البي�� القتصاد الـمعرفة، من أجل �س�يل إجراءات إ�شاء �ذه الكيانات

، ال�� ستف��� إ�� مراجعة النصوص الـموجودة من أجل تكييف آليات التمو�ل مع دورة التنظيمية ذات الصلة

الذي تطرقنا  2020س�تم��  15املؤرخ ��  20/254و �و ما تجسد �� املرسوم التنفيذي .نمو الـمؤسسات الناشئة

 إليھ سابقا و شرح ما جاء فيھ

، إ�� وزارة الـمؤسسات الصغ��ة {ANPT}�ر�اتحو�ل الو�الة الوطنية ل��قية ا��ظائر التكنولوجية وتطو  - 4

 .والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة

للـمؤسسات الناشئة، الذي يجري إنجازه من قبل شركة  {HUB} تحو�ل قطب �متياز ا���وي التكنولو�� - 5

سسات ، إ�� وزارة الـمؤسسات الصغ��ة والـمؤ “دنيا بارك”ع�� مستوى حديقة الر�اح الك��ى “ سوناطراك”

 .الناشئة واقتصاد الـمعرفة

تمك�ن حام�� الـمشار�ع الـمبتكرة والـمؤسسات الناشئة، من �ستفادة من الـمساحات الـمتاحة داخل  - 6

 .الـمؤسسات التا�عة لقطا�� الشباب والت�و�ن الـم�� ع�� الـمستوى الوط��

طاء �ولو�ة للمناطق ال�� تتوفر ف��ا ��يئة ا��ماعات الـمحلية لـمساحات مخّصصة للـمؤسسات الناشئة مع إع - 7

ورقلة، وقسنطينة، وو�ران، وتلمسان،  إم�انات كب��ة من حام�� الـمشار�ع الـمبتكرة، السيما واليات �شار، و

 .وسطيف، و�اتنة، قبل توسيع �ذا الـمس�� إ�� �امل ال��اب الوط��

، ومن أجل ضمان التآزر الـمش��ك ما ب�ن القطاعات لتن - 8
ً
فيذ إس��اتيجية تطو�ر الـمؤسسات الناشئة، وأخ�ً�ا

ف السيد وز�ر الـمؤسسات الصغ��ة والـمؤسسات الناشئة واقتصاد الـمعرفة، بالس�ر ع�� ضبط 
ّ
ُي�ل

 .الـمسا�مات ال�� تقدم�ا جميع القطاعات

                                                           

48 https://www.skynewsarabia.com/business/ visité le 05/04/2021 a 19.37 

49 - https://www.echoroukonline.com visité le 28/05/2021 a09.48 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9&contentId=1382499
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   :الصعو�ات و التحديات: الثا�يطلب امل

  50:ل �� أر�ع مشكالت وصعو�ات رئ�سيةثتمتا ال�� تواجھ املشار�ع الناشئة يلكن أبرز املشا�ل والقضا

  :الصعو�ات �دار�ة - 1

س ال�� �اجھ عدة عراقيل لدى قيامھ بإجراءات التأسيو ر دة، فاملبا�ر داتواجھ املشار�ع الناشئة عدة صعو�ات إ

ان إ�� ترك فكرة ��شاء، وذلك لظروفھ وتواضع إم�انياتھ يھ �� الكث�� من �حبة تندفع ينطو�ت�ون معقدة 

  .�تھخ�ومستوى 

  :الصعو�ات ال�سو�قية - 2

ارا��ا م�عف إ�� ض إضافةا ال�سو�قية، �ف كفاء�ضعيؤدي إ��  الناشئةات املادية للمشار�ع يإن انخفاض �م�ان

  .روفةع�ة املكب�يل املس��لك ملنتجات الشر�ات الال�سو�قية وتفض

  :نيةفالصعو�ات ال - 3

حصول�ا بة يصفة رئ�سية نظرا لعدم سماح إم�انيا��ا املادب�عتمد املشار�ع الناشئة ع�� قدرات وخ��ات أ��ا��ا 

  .فيع�� الكفاءات ال�شر�ة املتخصصة املرتفعة الت�ال

  :الصعو�ات التمو�لية - 4

تتمثل ��  -راس�نا د رع�� �قل من وج�ة نظ -الناشئة  ض نمو، و��دد بقاء املشار�ع� لعل أبرز املعوقات ال�� �ع�

التطو�ر، اس�ثمارات و ل اس�ثمارات البحث �حيث تحتاج املشار�ع الناشئة إ�� �موال لتمو . الصعو�ات التمو�لية

تياج �ح يل، وتمو...)إش�ار، شبكة البيع،( العملية التجار�ة  اس�ثمارات، ...)معدات، أدوات،(العملية �نتاجية 

من ا��صول ع��  -س�ولة � - ، لكن ما يحدث �و أ��ا ال تتمكن ...)ت،يامخزون، ز�ائن، نقد(من رأس املال العامل 

 .وال الالزمة ملواج�ة �ذه ا��اجات�م

�ذا . توف�� ا��دمات القانونية ال�� تخص تأس�س املؤسسات وحماية ملكي��ا الفكر�ة و�راءات �خ��اع  - أ

النوع من ا��دمات يتم ا��صول عليھ بأسعار منخفضة �س�يا ل�ون املؤسسات ا��تضنة تحصل ع�� �ذه 

ت�ون منخفضة �س�يا  ا��دمات �ش�ل جما�� ومستمر لف��ة زمنية طو�لة �س�يا فإن ت�لفة مثل �ذه ا��دمة

 . بحيث ال تثقل �ا�ل املؤسسة الناشئة

استعمال املؤسسات الناشئة لشبكة التواصل ال�� تتوفر عل��ا ا��اضنات ع�� املستوى الوط�� والدو��،   - ب

�مر الذي يمك��ا من �ستفادة مما تقدمھ من خدمات وندوات وملتقيات �سمح ل�ا باالطالع ع�� املستجدات �� 

كما يمكن للمؤسسات املتخرجة من ا��اضنات �ستمرار �� تلقي مساعدة من قبل ا��اضنات . ؤسساتعالم امل

 .بمقابل معقول، �ذا إضافة إ�� إم�انية �ستفادة من خ��ة املؤسسات املتخرجة من ا��اضنات

ال�� تقدم�ا استفادة املؤسسات ا��تضنة من ا��دمات �دار�ة، التدر��ية، ال�سو�قية و�س�شار�ة   - ج

 .ا��اضنات قبل مرحلة �حتضان وخالل�ا

�عد مدة من العمل تحت إشراف ا��اضنة ت�ون املؤسسة قد أتمت مرحلة : مرحلة التخرج من ا��اضنة  - د

 . �حتضان وامتلكت القدرة ع�� ممارسة �شاط�ا خارج ا��اضنة

                                                           
  108-97: ص ص ،2007 ب��وت، مجد، واملتوسطة، ��ةغالص املؤسسات وتنمية إدارة جواد، ن�يل -50
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 « bernco »مؤسسة  دراسة حالة: املبحث الثا�ي 

  

  :  Berncoنبذة عن شركة : �ول  طلبامل

�� شركة اس�شار�ة و�ندسية جزائر�ة متخصصة �� معلومات السوق ونمذجة �عمال والتفك��  

  .التصمي�� واملنظمات الداعمة القائمة ع�� اس��اتيجيات محور�ا ��سان

ال��اًما قوً�ا بتطو�ر النظام البي�� ا��زائري للشر�ات الناشئة ،  Brenco  تع�� مدى السنوات السبع املاضية ، أظ�ر 

  .من خالل اك�شاف ودعم رواد �عمال �� الصناعات الرقمية وتج��� �غذية وإعادة التدو�ر

  

، يجب ع�� أطفال اليوم أن ي�ونوا رواد �عمال �خضر و�جتما�� �� املستقبل  Brencoبال�سبة إ��   

  .دمج الناس والطبيعة �� أ�شطة التدر�ب واملشار�ع امللموسة ال�� تقوم ��ا Brencoلذلك قررت . كوسي�ونون كذل

طالب شاب إ�� التفك�� التصمي�� ونمذجة �عمال ور�ادة �عمال  1500أك�� من  Brenco، قدمت  2017منذ عام 

  .ا��ضراء وخلق �عمال التجار�ة ع�� أساس تطو��

  

و�ر شرا�ات مع ا���ات الفاعلة ا��زائر�ة و�قليمية من أجل ز�ادة قدر��ا ع�� ع�� تط �Brencoعمل   

  دعم رواد �عمال ، والسماح ل�م باملشاركة �� التدر�بات الدولية والتبادالت واملسابقات وأ�شطة جمع الت��عات

  http://brenco-algerie.com:    املوقع �لك��و�ي 

 تكنولوجيا املعلومات وا��دمات :     ا��االت 

 املوظف�ن  50-11من :  ��م الشركة

 Alger :    املقر الرئ����

 شركة يملك�ا عدد قليل من ���اص : النوع

  2014تم التأس�س 

تمثيل الشركة ، اس�شارات الشركة تطو�ر �عمال ، التفك�� التصمي�� ، نمذجة �عمال ، التفك�� : التخصصات

، تحليل املشار�ع ، التجاري ، �س��اتيجية الرقمية ، إدارة املشار�ع الرشيقة ، �بت�ار املفتوح ، املشروع التعاو�ي 

 �س��اتيجية الرقمية ، وحل املشكالت

  املواقع ا��غرافية

 Hydra Hydra Alger ،DZ  رئ����  

  Alger  ،Alger 16014 ،DZ 

  Béchar  ،Béchar 08000 ،DZ  

  Sidi bel abbes  ،Sidi bel abbes 22000 ،DZ  

https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fbrenco-algerie%2Ecom&urlhash=jDTd&trk=about_website
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BRENCO Engineering & Consulting   �� موظف�ن 

 Karim Brouri  

   Fondateur-CEO Brenco | Startup Business Développent Advisor  

 Sofiane BOUDJEMA  

           Chief Operating Officer chez BRENCO Engineering & Consulting  

 Nanas BARACHE  

   Customer Relationship Management (CRM) chez The Office Algérie  

nassim bouhadouf   

   Dev  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://dz.linkedin.com/in/karimbrouri?trk=org-employees_profile-result-card_result-card_full-click
https://dz.linkedin.com/in/nanasbarache?trk=org-employees_profile-result-card_result-card_full-click
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  :خطوات إ�شاء مؤسسة ناشئة: الثا�ي طلبامل

  :البدء �� إ�شاء شركة  - 1

أن إ�شاء الشركة أمر يحتاج إ�� العديد من �جراءات وا��طوات الالزمة لتتمكن من تنفيذ شركة نا��ة �ش�ل 

  :ما ي���� كقانو�ي وأ�م �جراءات ال�� �ساعد �� بدء إ�شاء الشركة 

 .تحديد وضع الشركة القانو�ي مع تحديد القانون العام لشركة  - أ

  

  وضع الشركة القانو�ي

  

  

  ��ص معنوي    ��ص طبي��                                                                                                                               

  

  

  اختيار الش�ل القانو�ي للمؤسسة                                                                                                                                  

  

  

      SARL     EURL                   العنوان

  �سم

  وصل التأس�س 

  املس��
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تحديد اسم تجاري لشركة وكذلك تحديد شعار لشركة و���يل �ما �� ال��ل التجاري �عد   - ب

  �سمالتأكد من عدم وجود أي شركة تحمل نفس 

  

  
  دج 800وصل الدفع �� البنك الوط�� ب  
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  �عد التأكد من عدم وجود شركة تحمل نفس �سم تمنح ش�ادة ���يل ال�سمية
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  ال�� �عمل ��ا الشركةتحديد ا��االت. 

  « BRENCO »مثال كما �و مو�� عن شركة 

  

  

  

  

  

  

  



 :الفصل الثاني
 

 
46 

 تحديد املقر ا��اص بالشركة. 

 

  

  أوراق ���يل عقد الشركة �� ال��ل التجاري  -ج

البد من القيام ب���يل العقد �� ال��ل التجاري وذلك �� مدة زمنية أقصا�ا ش�ر واحد وعند ���يل الشركة 

  :�وراق و�� �األ�يستحتاج إ�� �عض 

  

 ���ة من بطاقة التعر�ف الوطنية ألطراف العقد - 1

  .���ة من ش�ادة ميالد �طراف . - 2

  .ش�ادة يتم ف��ا توضيح اسم الشركة الناشئة - 3

  .ش�ادة السوابق العد�� ألطراف العقد - 4
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 ت�لفة ���يل عقد الشركة �� ال��ل التجاري  - 2

 ٪ من إجما�� رأس املال املوضوع لشركة 0.5ال��ل التجاري إ��تبلغ قيمة ت�لفة ���يل عقد الشركة �� 

 ثانيا القيد الرئ���� لشركة �� ال��ل التجاري 

عندما تر�د شركة أو مؤسسة ناشئة �� ا��زائر أن تقوم بقيد الشركة �� ال��ل التجاري سي�ون مطلوب م��ا �عض 

 : �وراق الالزمة من أجل القيد و�� �األ�ي

  .قديمھ مع استمارات القيد ال�� يمكنك ا��صول عل��ا من املركز الوط�� لل��ل التجاري طلب مم��� يتم ت - 1

  .عقد ملكية أو إيجار باسم الشركة و��ون تم توثيقھ رسميا قبل ذلك - 2

  .تقديم مستخرج من ش�ادة امليالد  - 3

 وأعضاء مجلس املدر��ن �دار��نتقديم ��يفة سوابق العد�� للمس��ين واملتصرف�ن   - 4
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  .دينار جزائري  4000وصل يدل ع�� �سديد حقوق الطا�ع الضر��� واملبالغ قيم��ا   - 5

  .دينار جزائري  490وصل يفيد ب�سديد حقوق القيد �� ال��ل التجاري والذي تبلغ قيمتھ   - 6

من إدارة  �عتمادتقديم رخصة إ�شاء الشركة أو �عتماد ا��اص بالشركة و�تم ا��صول ع�� �ذا   - 7

 .وعية مجال الشركةاملتخصصة بن
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 :القيد الثانوي إل�شاء شركة �� ا��زائر - 3

   : ل�ي تقوم ب�نفيذ القيد الثانوي إل�شاء شركة �� ا��زائر سي�ون عليك تقديم �عض �وراق و�� �األ�ي

  .طلب مم��� يتم تقديمھ مع استمارات القيد ال�� يمكنك ا��صول عل��ا من املركز الوط�� لل��ل التجاري  - 1

 عقد ملكية أو إيجار باسم الشركة متضمنا �شاط الشركة الثانوي  - 2

  .دينار جزائري  4000وصل يث�ت �سديد حقوق الطا�ع الضر��� واملبالغ قيم��ا  . - 3

  .دينار جزائري  490وصل يفيد ب�سديد حقوق القيد �� ال��ل التجاري والذي تبلغ قيمتھ  - 4

 ةار �دمن  �عتمادشركة و�تم ا��صول ع�� �ذا تقديم رخصة إ�شاء الشركة أو �عتماد ا��اص بال - 5

  .املتخصصة بنوعية مجال الشركة

  .تقديم ���ة من القانون �سا��� لشركة - 6
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  البطاقة الضر��ية - 4

  

البطاقة الضر��ية واحد من �ساسيات الضرور�ة ال�� يجب أن �ستخرج�ا لي�ون إ�شاء الشركة �ش�ل قانو�ي 

   : الضر��ية �عض �وراق واملس�ندات و�� �األ�ي وتحتاج لتحصل ع�� البطاقة

  .صورة ضوئية من عقد الشركة - 1

  .صورة ضوئية من قانون الشركة �سا��� - 2

  .تقديم عقد ملكية أو إيجار باسم الشركة وذلك ��دف اث�ت امللكية أل��اب الشركة - 3

  .صورت�ن من ال��ل التجاري  - 4

  .إثبات القيام �ش�ر الشركة �� ا��رائد - 5

 ش�ادة الوجود تقديم - 6

  .���يل اسم الشركة وشعار�ا - 7
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  :ا��ساب البن�ي  - 5
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 :التأمينات - 6
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 :مخطط امل��انية - 7

 

  

 �� ا��زائر Startups �ع�� الشر�ات الناشئةأسباب : الثالث املطلب

� ��مور بدأت �� التحرك جديا منذ قرابة العام مع إ�شاء وزارة خاصة للشر�ات الناشئة ال أنال ينكر احد 

وال�� نتج ع��ا إعطاء وضع قانو�ي خاص للستارتب، مع العالمة ا��اصة ال�� �عطى  بدأت عمل�ا من الصفر تقر�با،

خصيصا ل���يع �ذا النوع من  أ����الضر��ية، وإم�انية تمو�ل املشروع ع�� صندوق ما��  �متيازاتمجموعة من 

 .الشر�ات، و�ل �ذا يتم ع�� بوابة إلك��ونية خاصة �عطى �ساو��ا للفرص ب�ن �ل الشباب

 �ل �ذا جيد وم��ع و�ضاف كعامل مساعد لنجاح الشباب �� مشار�ع�م، لكن �ل يكفي �ذا؟

ا��زائر يمثل عائقا �� وجھ تطور الشر�ات املوجود ��  écosystème �جابة �� ال، ألن النظام البي�� أنبالتأكيد 
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� تتطلب محيطا سلسا وخاليا من العوائق للتطور السر�ع واك�ساح السوق، و�ستطيع ت��يص العوائق �الناشئة ال

 : �51دار�ة وا��يط العام، نذكر م��ا �� نوع�ن، نوع يتعلق باإلجراءات

  وال�� غالبا ما تتطلب كراء مقر  يدا��ا �دار�ة،العوائق الب��وقراطية املتعلقة بإ�شاء الشر�ات و�عق

والتنقل واستخراج الوثائق واملصادقات وغ���ا، رغم الوعود بال�س�يالت وتوف�� �اتھ ا��دمات ع�� 

 .�ن��نت

   غياب �طر وا��يط الذي يكسب الشباب ثقافة املقاوالنيةEntreprenariat  و�حضره ��وض التجر�ة

�� ا��ال العام، مع ���يل �عض التحسن �س�يا �� السن�ن  أو�� ا��امعة  سواءوالتحض�� ال�ا�� لذلك 

، إال أن اغلب الشباب  Co working spaces �خ��، وظ�ور �عض ا��اضنات وفضاءات العمل املش��ك

ملؤسسات والقوان�ن والسوق، مما يجعل�م ممن يخوضون املغامرة يجعلون العديد من �مور املتعلقة با

يركبون لعديد من �خطاء، و�ذا �مر �ستلزم العمل ع�� توف�� املرافقة الالزمة للشباب �� مرحلة إ�شاء 

ثقافة ا��تمع ا��زائري بصفة عامة ���ع ع�� الوظيفة والدخل  أنكما ال �غفل  ,coaching املشروع

 .ة وخطر، مما يز�د الضغط ع�� الشباب الراغب �� دخول �ذا العاملاملضمون، وترى العمل ا��ر كمغامر 

  

و�ذا النوع �و الذي أراه كمعطل أسا���  ,écosystèmeقات مرتبطة بالسوق والنظام البي�� عو النوع الثا�ي من امل

 : الشر�ات الناشئة فعليا وتوسع�ا، �� �ذا الباب �ستطيع ذكر النقاط التالية إلطالقورئ���� 

   محدودية ان�شار الدفع �لك��و�ي وثقافتھ �� السوق ا��زائري، مما يجعل أغلبية املشار�ع ال�� �عتمد ع��

�ن�شار الواسع وتحقيق أر�اح�ا لدى املستخدم�ن دون التنقل إل��م ع�� الدفع إلك��ونيا تراوح م�ا��ا، فما 

و�ذا النمو مرتبط بالنمو السر�ع لعدد  ,scalability �و النمو السر�ع startup يم�� الشركة الناشئة

املستخدم�ن ملنتج الشركة الناشئة، والتكنولوجيا ع�� التطبيقات والدفع �لك��و�ي رافد أسا��� لتحقيق 

ي�ون مجال ال�شاط �و التكنولوجيا، وقد ي�ون �� ميدان مختلف  أن�ذا النمو ، ��يح انھ ل�س شرطا 

 .يبقيان م�مان م�ما �ان ا��ال و�ن��نتتكنولوجيا ال أن إالالصناعة،  أومثل الزراعة 

   الذي يبقى �ابحا للعديد من الشر�ات، خصوصا ما �علق بالعملة  النظام املا�� والضر��� ا��زائري

لو تم  أر�احھمثال وتج��  "بالي ستور "ع��  تطبيقانطلق  أنالصعبة، فال �ستطيع حاليا شركة جزائر�ة مثال 

ا��زائر ع�� القنوات البنكية الرسمية، و�ل ما تنفقھ الشر�ات كمصار�ف بالعملة  استخدامھ خارج

مثال ال يح�سب �أعباء لدى مصا�� الضرائب ، وقد تضطر الشر�ات لل��رة خارج  "الف��ا�ارد"الصعبة ع�� 

 .�ا��زائر للتوسع الفع�

   عد تمو�ل عا�� ا��اطر قد يحد من إم�انية توسع عدم وجود إطار لتمو�ل للشر�ات الناشئة والذي�

املشار�ع و�التا�� نجاح�ا، فراس املال ا��زائري عادة ال �س�ثمر �� املشار�ع الغ�� وا��ة و�ي تحمل 

 business مخاطرة فعلية، وا��يط العام �� ا��زائر ال �ساعد لدخول رؤوس أموال أجن�ية مما �س��

angels,   ذه النقطة عائقا وصعبة ا��ل ل��اب �ا بمشكالت أخرى و�التا�� س�بقى�. 

    خدمات يدفع�ا آليا الن أنماط  أواملس��لك ا��زائري عموما بحاجة لوقت ح�� �عطى ثقتھ �� منتجات

اس��الك مرتبطة أساسا بالسيولة و�امللموس، وقد ن�ون بحاجة لبعض الوقت ح�� يك�سب ا��زائر�ون 

                                                           

51 -http://www.elwatandz.com/mobile/algerie/28367.html   11:26الساعة  05/2021/ 31 .أڤدال يز�د: مقال ل  
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الدفع يتم نقدا ولو ارتكزوا ع�� الدفع  أنك�س�� مثال نالحظ نا��ة  ستارتب �ذه الثقافة، ولو نأخذ مثال

 .��� ملا حققوا النجاح الذي القاه تطبيق�م

   خدمة فل�دف حل أو خصوصية ا��زائر، وان الشركة الناشئة عندما تطلق منتوج�ا  ن�نا���ال ي�ب�� أن

ى ل�ا خصوصي��ا ومحيط�ا ال �ع�� نجاح�ا مش�لة �� سوق�ا ا����، و��� نماذج أعمال �� دول أخر 

�� غ��  أوبا��زائر، فيجب ا��ذر �� �ذه النقطة ح�� نتجنب ج�دا كب��ا يذ�ب �� شركة تطلق قبل وق��ا 

آخر، التكنولوجيا م�مة لنجاح املشار�ع لكن مجال الشر�ات الناشئة ال ي�ب��  ���ءسوق�ا املف��ض، 

 .تن�� ف��ا املشار�ع أن أيضاال��ة والزراعة يمكن حضر�ا �� التكنولوجيا، فميادين مثل 

  فر�ق العمل م�م جدا، ألن رحلة الشركة الناشئة صعبة وشاقة ومليئة بالت��يات وا���د، لذا ان  اختيار

مع ���اص ا��طأ قد �سرع �� ان��ا��ا، لذا من امل�م إعطاء �ذا ا��انب أ�ميتھ،  أوت�ون الرحلة فردية 

، ألن صاحب الفكرة عادة ما ير�د �تجاهوثقافة ا��زائر�ة �� الشراكة ونتقاسم �ر�اح غ�� م��عة �� �ذا 

حتاج تمو�ل الشركة قد ت أنصاحب الفكرة، �ذا دون ا��ديث ع��  ألنھأن تظل الشركة ملكھ لوحده فقط 

 .�مراملال و�التا�� تقسم�ا �ر�اح ور�ما للقرار، يجب التحضر ل�ذا  رأسخارجيا ودخول أ��اص جدد �� 

 

للتعديل  أوا��دمة  أوا��اولة لعدة مرات و�غي�� املنتج  أوأضيف ش�ئا كما بدأت بھ، التع��  أنبقى �� �خ�� 

ا��دمة املناسبة  أووالتكرار ح�� الوصول إ�� املنتج  �ستمرار عل��ا، واملرونة الكب��ة �� فعل ذلك م�مة جدا

الستارتب �� شركة تبحث عن نموذج أعمال�ا الرابح واملن�� املناسب ح�� تجده  أنوالتوسع والنجاح ، ونتذكر 

 .ف��كز ح�� تن�� وتتوسع ثم تصبح شركة مثل بقية الشر�ات بر�حية ونمو كب��ين

  

  :خاتمة الفصل

تدر�جيا للنجاح،ولعلنا ��ا  الداعمة للمؤسسات الصغ��ة واملوسطة، وتدفع �ليات أ�ممن  �عمالحاضنات 

دعم  إ�� والد��م  ممن يحتاجون فور ��ا  الحظنا أن فكرة ا��اضنات مستوحاة من ا��اضنة ال�� يتم وضع �طفال

 ال�� يحتاجون ف��ا إ�� رعايةو ا��يطة ��م  ومساندة أج�زة متخصصة �ساعد�م ع�� تخطى صعو�ات الظروف

 خاصة، ثم �غادر الوليد ا��اضنة �عد أن يمنحھ أخصائيو الرعاية الطبية ش�ادة تؤكد صالبتھ وقدرتھ ع�� النمو

 الدول ا��تلفة حيث أكد خ��اء �قتصاد أ�مية ��ا وا��ياة الطبيعية وسط �خر�ن، و�� نفس الفكرة ال�� أخذت

 ��اصة بحماية املشروعات ال�� ت�ون �� بداي��ا �� حاجة إ�� دعم خاص ومساندةإقامة مثل �ذه ا��اضنات ا

  وحماية تمك��ا فيما �عد من �نتقال إ�� أسواق العمل ا��ارجية

من طالب وخر���  خدما��ا وإم�انا��ا متاحة ل�ل من يرغب �� �ستفادة من  « Bernco » و نموذج حاضنة �عمال 

أل��اب �ف�ار واملشار�ع التأ�يل الالزم، وتقدم ل�م املساعدة �� التعرف ع�� كيفية إعداد ، حيث ت�يح ا��امعة

 يفية �سي��هدراسات ا��دوى، و�ستفادة من و إ�شاء مؤسسات صغ��ة و متوسطة و ك



 

 

  :عامةخاتمة

إن الواقع العم�� للمؤسسات الناشئة �� العالم عموما، والعالم العر�ي خصوصا يؤكد ع�� �عقيد الب�ئة 

و�طرح العديد من محاور ... ال�� �عمل ف��ا، �املنافسة، التطور التكنولو��، وسيطرة الشر�ات الك��ى ع�� �سواق

ب التمو��� مثال، خاصة �� املراحل �و�� للتأس�س، و التحدي ال�� تواج��ا ع�� مختلف �صعدة   وا��وانب، �ا��ان

وال�� ا���بت من  ما يفسر تزايد �سبة دورة ا��ياة القص��ة ��موعة واسعة من املؤسسات الصغ��ة و املتوسطة 

الصغ��ة املؤسسات  ف��ا  السوق، أو أج�ضت فكرة �ع��ا خالل املراحل �و�� ل�ا، و�املوازاة مع ��مية ال�� تنصب

واملتوسطة ضمن محرك ال��وض �قتصادي، و وز��ا ال�س�� �� ال�ي�ل �قتصادي  للدول، جعل من الضروري 

إيجاد مداخل إس��اتيجية  و�عث آليات مالئمة لدعم�ا خاصة �� السنوات �و�� من إ�شا��ا ،لعدم قدرة،و��ز �ذه 

  -كما تم �شارة إليھ-  ة ونقص املوارد خاصة املالية م��ااملؤسسات ع�� مواج�ة الظروف ا��يطة ��ا، كنقص ا���� 

و�� إطار �ذا السياق اعت��ت حاضنات �عمال �أ�م املداخل املطروحة ضمن أجندة دعم ومرافقة املؤسسات 

الصغ��ة  واملتوسطة لتحقيق استدامة �ذه �خ��ة،  وترسيخ دور�ا ضمن سلسلة خلق القيمة �� �قتصاد ، وقد 

الدالئل النظر�ة وتجر��ية  نجاعة،  وفاعلية الدور الذي تلعبھ حاضنات �عمال  من خالل مي�ان��م عمل�ا  أثب�ت

وفلسف��ا ال�� تدعم املشار�ع �� مرحلة امل�د ،أي مرحلة تقديم فكرة مبدعة لبعث مشروع، وصوال إ�� تجسيد �ذا 

 .واملرافقة املشروع ع�� أرض الواقع ع�� تقديم الدعم الف�� واللوج�س��

ونظرا للنتائج ا��ققة ��اضنات �عمال �� دول العالم �� �ونة �خ��ة،  عمدت ا���ومة ا��زائر�ة إ�� تب�� 

الصغ��ة  واملتوسطة، وال�� تقف ع�� خط املواج�ة إزاء  تحديات  املؤسسات ه الفكرة أو �لية لتطو�ر  ودعم�ذ

ن توف�� الظروف املالئمة إلقامة مثل �ذه ا��اضنات س�ساعد �ش�ل كب�� ،  كما أ...قانونية، تمو�لية ، �سو�قية 

املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة ا��زائر�ة، ع�� تخطي أخطار مراحل التأس�س  و��شاء ، و�التا�� املسا�مة �� 

 « bernco »وقد تم التطرق إ�� نموذج حاضنة �عمال  .التطور التكنولو��  وتحقيق تنمية اقتصادية  واجتماعية

و�ذا �عد أن تم �غرض معرفة خطوات إ�شاء مؤسسة ناشئة و كيفية احتضا��ا من طرف حاضنات �عمال، 

وواقع�ما �� ا��زائر، وقد تم حاضنات �عمال التطرق إ�� �طار النظري ل�ل من املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة، و 

  :التوصل إ�� عدة نتائج ،تمثلت �� ما ي�� 

حاضنات �عمال �و ت�اثف ا���ود ب�ن �افة القطاعات سواء العامة أو ا��اصة لل��وض يمز  أ�م ما -

ف��م، ال��  �بداعيةإ�� ��تمام بتأ�يل  وتدر�ب العنصر ال�شري لتنمية القدرات  إضافةباالقتصاد الوط��، 

 .تؤدي إ�� خلق سلع وخدمات جديدة  ومبتكرة محليا

 �حتياجات ية حقيقية،حيث أن أغل��ا ال يل���عمال الرائدة أو مقاوالتمازالت ا��زائر �عا�ي من نقص  -

ا��قيقية للسوق، وأغل��ا ي�شط �� مجال ال�سو�ق �لك��و�ي �ذا من ج�ة، ومن ج�ة أخرى يالحظ تأخر 

�أداة دعم وعامل  وال�� تبقى جد محدودة،و�و ما �غيب دور�ا ا�تمام ا��زائر بتأس�س حاضنات �عمال

معدالت الفشل، حيث أنھ بالرغم من أن  ارتفاع للمؤسسات الناشئة، �ذه �خ��ة ال�� �عا�ي كث��ا من ا�يإنم

�عا�ي من مش�لة �ستدامة و�و ما يمكن تجاوزه �� حالة  ن�ش�د تنامي مستمر، إال أ �� ا��زائر عدد املقاوالت

 .تفعيل دور حاضنات �عمال �� �قتصاد ا����

 



 

 

 آفاق الدراسة 

 �عث دراسات أ�اديمية ، يتم العمل ع�� إقرا��ا بنقٍل إ�� الواقع العم��، �س��دف تأس�س حاضنات أعمٍاٍل تحا�ي  

كما نق��ح �عض املواضع ال�� يمكن أن ت�ون إش�اليات لبحوث . البناء املؤسسا�ي  �� ا��زائر و تت�امل معھ

 :مستقبلية

 .مخرجات التعليم العا�� �� ا��زائردور حاضنات �عمال �� تحقيق  -

  .الر�انات املستقبلية ��اضنات �عمال �� ا��زائر �� ظل انفتاح السوق  -
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 .27جم�ور�ة مصر العر�ية، ص



 

 

 س��اتيجيات املستخدمة �� دعم و تمو�ل املؤسسات الناشئة، مجلة الدفاتر : مصطفى بورنان، ع�� صو���

 .140-139ص  21/05/2020تار�خ ال�شر  2020 01:العدد �11قتصادية ا��لد 

 مجلة الدفاتر - يجيات املستخدمة �� دعم و تمو�ل املؤسسات الناشئةمصطفى بوز�ان ، ع�� صو��،�س��ات

  .140-139ص  21/05/2020تار�خ ال�شر -)2020(01العدد  11ا��لد–�قتصادية 

  دوار �س��اتیجیة املرتقبة ��اضنات �عمال: املعاضیديهللا م�سر إبرا�یم أحمد ا��بوري، معن وعد� .

 .05ص ,"عمال والتقانةأنموذج مق��ح ��اضنة عراقیة لأل "
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  أحمد عبد الرحمان، �سس التخطیطیة �� اختیار مواقع حاضنات �عمال، دور صناعة �عمال، املؤتمر

دور �دارة العر�یة �� إقامة . السنوي السادس �� �دارة، �بداع والتجدید من أجل التنمیة ��سانیة

 .551،ص 2005س�تم��  14ـ  10صالبة، سلطنة عمان ،. حاضنات �عمال مجتمع املعرفة وورشة عمل

  أحمد عبد الرحمان،   �سس التخطیطیة �� اختیار مواقع حاضنات �عمال، دور صناعة �عمال، املؤتمر

دور �دارة العر�یة �� إقامة . السنوي السادس �� �دارة، �بداع والتجدید من أجل التنمیة ��سانیة

 .2005س�تم��  14ـ  10صالبة، سلطنة عمان ،. مجتمع املعرفة وورشة عمل حاضنات �عمال

  و سبل �غی��ه ع�� ضوء : واقع حاضنات �عمال التقنیة �� ا��زائر : برحومة عبد ا��مید، صور�ـة بوطـرفة

جامعة دمحم . املقاولتیة �یام العلمیة الدولیة حول . عرض نماذج عاملیة ��اضنات �عمال. التجارة العاملیة

 .06، ص 2011ماي  04ـ 03خیضر، �سكرة، 

  امللتقى الوط�� »تأج�� �صول الثابتة كمصدر تمو�ل للمؤسسات الصغ��ة واملتوسطة«:�علوج بولعيد ،

علوم ال�سي��، .، �لية العلوم �قتصادية و"املؤسسات الصغ��ة و املتوسطة و دور�ا �� التنمية"�ول حول 

 .23 -08، ص 2002أفر�ل  9-�8غواط، جامعة 

 حالة ا��زائر: خصائص و أثر التمو�ل �سالمي ع�� املشار�ع الصغ��ة و املتوسطة« :خالدي خديجة« ،

،�لية العلوم »واقع و تحديات -املنظومة املصرفية ا��زائر�ة و التحوالت �قتصادية« امللتقى الدو�� حول 

 .164-147. ، ص2004د�سم��  15-14جامعة الشلف، ا��زإئر،��سانية و العلوم �جتماعية، 

 ،أ�میة نظام ا��اضنات �� دعم وترقیة املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة. مفتاح فاطمة زایدي عبد السالم .

مداخلة مقدمة ). مال��یا، الص�ن ،فر�سا، الوالیات املتحدة �مر�كیة(تجارب عاملیة وسبل �ستفادة من�ا 

میة با��زائر ضمن فعالیات امللتقى الوط�� �ول حول دور املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة �� تحقیق التن

، �لیة العلوم �قتصادیة، التجار�ة وعلوم 2011ماي  19و  18، بومرداس یومي 2010ـ  2000خالل الف��ة 

 .229ال�سی��، جامعة ادمحم بوقرة، بومرداس،  ص 

  عبدالرحمن بن عبدالعز�ز مازي،  دور حاضنات �عمال �� دعم مل�شآت الصغ��ة،  ورقة عمل مقدمة

الغرفة التجار�ة "  واقع ومشكالت امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة وسبل دعم�ا وتنمي��ا"ندوة ضمن فعاليات 

  12.ص  2002د�سم��  28،29والصناعية بالر�اض،  اململكة السعودية، 



 

 

  ن�یل دمحم شل��،نموذج مق��ح ��اضنة أعمال تقنیة باململكة العر�یة السعودیة، ورقة عمل مقدمة ضمن

الغرفة التجار�ة ".ومشكالت امل�شآت الصغ��ة واملتوسطة وسبل دعم تنمیت�اواقع "فعالیات ندوة 

 .28،ص2002د�سم��  29ـ  28والصناعیة بالر�اض، اململكة العر�یة السعودیة،
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  يحدد القانون �سا��� للمع�د الوط�� ا��زائري  21/02/1998املؤرخ ��  98/68املرسوم التنفيذي رقم

    01/03/1998الصادرة �� 11الصناعية،ا��ر�دة الرسميةالعددللملكية 

    

  املتعلق بالقانون التوجي�� ل��قية املؤسسات  12/12/2001املؤرخ ��  01/18من القانون رقم 12املادة

      ).مل��( 15/12/2001الصادرة ��  77الصغ��ة واملتوسطة، ا��ر�دة الرسمية العدد

        

  املتعلق باملؤسسات الناشئة، ا��ر�دة الرسمية  17/04/2018ؤرخ �� امل2018سنة  20القانون رقم

        .20/04/2018الصادر ��  32ل��م�ور�ة التو�سية، العدد 

  الصادرة �� 55،ا��ر�دة الرسمية عدد 15/09/2020املؤرخ ��  20/254املرسوم التنفيذي رقم ،

21/09/2020.        
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